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Alkusanat
Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ver-
taillaan Tampereen kaupunkiseudun valtatie 3 ja 2-ke-
hän parantamisen vaihtoehtoja. Hankkeen tarkoituksena 
on kehittää Tampereen kaupunkiseudun keskeisiä liiken-
neyhteyksiä sekä edistää liikkumisen turvallisuutta ja suju-
vuutta. Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyn (YVA-menettely) sekä liikennejärjestelmää ja 
maanteitä koskevan lain mukaisen yleissuunnitelman laa-
timisen. 

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lain-
säädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä 252/2017). YVA-menettelyyn liit-
tyy myös keskustelu ja tiedon välittäminen hankkeesta. 
Vaihtoehtojen arviointi johtopäätöksineen on esitetty tässä 
YVA-selostuksessa. 

Haastavaan suunnittelutehtävään ja arviointiin liittyy pal-
jon huomioon otettavia näkökulmia. Keskustelu hankkees-
ta on ollut vilkasta ja palautetta on saatu runsaasti, mikä 
kertoo osaltaan hankkeen merkityksestä Tampereen kau-
punkiseudulla. YVA-menettelyssä käsitellään kolmea var-
sin erilaista liikenneratkaisua, joiden keskeiset vaikutukset 
jakaantuvat eri alueisiin ja käyttäjäryhmiin vaihtelevalla ta-
valla. Tämä on johtanut siihen, että arviointiselostuksesta 
on tullut mittava tietopaketti, joka tuo esille liikenneratkai-
sun moniulotteiset vaikutukset.  YVA-selostusta on työs-
tetty monessa vaiheessa yhteistyössä monien sidosryh-
mien asiantuntijoiden kanssa ja arvioinnissa näkyy myös 
hankkeesta saatu palaute.  YVA-selostusta on täydennetty 
myös huhtikuussa 2021 saadun yhteysviranomaisen täy-
dennyspyynnön pohjalta. Täydennyspyyntöön on vastattu 
lisäksi erillisellä lisäselvitysdokumentilla. 

YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja aut-
taa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisun, 
jossa on sovitettu yhteen erilaisia tarpeita. Yleissuunnitel-
maksi tarkennettava vaihtoehto valitaan YVA-arviointise-
lostuksesta annettavan yhteysviranomaisen perustellun 
päätelmän jälkeen näillä näkymin alkuvuodesta 2022. Val-
mis yleissuunnitelma antaa hyvät valmiudet kehittää lii-
kenteen ratkaisuun tukeutuvaa maankäyttöä Tampereen 
kaupunkiseudun eteläpuolella, joka on Pirkanmaan maa-

kuntakaavan 2040 on keskeisistä kasvusuunta. YVA-me-
nettely ja yleissuunnitelma eivät ole päätöksiä hankkeen 
toteutuksesta, mutta ne lisäävät valmiuksia edistää sitä. 

Hankkeesta vastaavana toimii Pirkanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualue, jossa yhteyshenkilö on yksikön 
päällikkö Tero Haarajärvi. YVA-menettelyn yhteysviran-
omaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue, jossa yhteyshenkilönä on ylitar-
kastaja Leena Ivalo. Hankeryhmään kuuluvat Pirkanmaan 
ELY-keskuksen, Lempäälän kunnan, Pirkkalan kunnan, 
Tampereen kaupungin, Pirkanmaan liiton ja Väylän edus-
tajat. Samat tahot ovat edustettuna suunnittelua ohjaa-
vassa ohjausryhmässä, johon kuuluvat lisäksi Puolustus-
voimat ja Finavia. Konsulttina toimii Ramboll ja Sitowisen 
muodostama konsulttiryhmä ”Team Lempi”.

Syyskuu 2021

Näin tutustut YVA-selostukseen

YVA-selostus on raportti, joka kokoaa vaikutusten arvioinnin keskeiset tiedot ja tulokset yksien kansien sisälle. 
Vaikka tavoitteena on ollut lukijaystävällisyys, raportti on varsin laaja kokonaisuus. Vastausten löytäminen jonkin 
verran paneutumista raportin sisältöön. Jos jotain asiaa ei ole tuotu esiin tietyssä kohdassa, se on mahdollisesti 
käsitelty toisessa kohdassa raporttia. Raportin lukemista helpottavat monet kartat, taulukot, kaaviot ja yhteenve-
dot, sekä pdf-raporttia täydentävä digitaalinen sisältö ”digiyva”. 

Selostuksen sisältö on luvuittain seuraavanlainen:

• Luvuissa 1 ja 2 käsitellään hanketta ja sen perusteita sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittavia vaih-
toehtoja.  

• Luvussa 3 kuvataan aluksi yleisesti YVA-menettelyä prosessina sekä sen suhdetta lainsäädäntöön ja maan-
teiden vaiheittaiseen suunnitteluun. Luvun loppupuolella tarkennetaan tähän YVA-menettelyyn, sen vaiheisiin 
ja vuoropuheluun.  

• Luku 4 käsittelee vaikutusten arvioinnin lähtökohtia. Se toimii johdantona vaikutusten arviointiin ja kertoo 
yleisellä tasolla ympäristövaikutuksista, arvioinnin menetelmistä ja palautteen huomioon ottamisesta tässä 
hankkeessa. 

• Luvuissa 5-16 käsitellään hankkeen vaikutukset teemoittain. Jokainen näistä luvuista rakentuu siten, että 
ensin kuvataan käytetyt lähtötiedot ja menetelmät sekä nykytilanne. Seuraavaksi kerrotaan vaikutusmekanis-
meista eli tyypillisistä vaikutuksista ja määritellään vaikutusarvion merkittävyyden kriteerejä. Tämän jälkeen 
käsitellään hankkeen vaikutukset vaihtoehdoittain, pääosin maantieteellisessä järjestyksessä edeten. Jokai-
sen luvun loppupuolella vaihtoehtoja vertaillaan ja esitetään tiiviisti haittojen lieventämistoimenpiteet.  

• Luvussa 17 kootaan yhteen YVA-selostuksen vaikutusarvioinnin tulokset. Siihen sisältyy vaihtoehtojen vertai-
lu ja johtopäätökset kokonaisnäkökulmasta. Luvussa tunnistetaan YVA-lain mukaisesti hankkeen todennäköi-
sesti merkittävät ympäristövaikutukset. 

• Luvussa 18-19 arvioidaan hankkeeseen kytkeytyvien tavoitteiden toteutumista ja tarkastellaan jatkosuunnitte-
lua sekä hankkeen tulevaisuuden näkymiä. 

• Selostusraportin tekstiosuuden lopussa on esitetty käytetyt lähteet, lisätiedot ja kirjallisuus sekä vaikutusten 
arvioinnin laatijoiden pätevyydet.

• Erillisinä liitteinä on esitetty suunnitelmakartat, melukartat, YVA-ohjelmasta saatu yhteysviranomaisen lausun-
to kokonaisuudessaan sekä arkeologisen inventoinnin raportti.  

Selostuksen rakenteessa on käytetty tekstilaatikoita, jotka ovat eri värisiä laatikon tekstin sisällön mukaisesti:

Harmaa tekstilaatikko sisältää taustoittavaa tietoa tai lisätietoa aihepiiristä.

Vihreä tekstilaatikko sisältää hankkeen vaihtoehtojen vertailua. 

Sininen tekstilaatikko sisältää tärkeän kiteytyksen tai tiivistyksen käsitellystä aihepiiristä.

Keltainen tekstilaatikko sisältää lukuohjeen tai selostuksen sisältöä selventävää tekstiä.

Alkusanat
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Digiyva

Ympäristövaikutusten arviointiselostukses-
ta on laadittu myös digitaalinen versio, joka tar-
joaa vaihtoehtoisen tavan tutustua YVA-se-
lostuksen sisältöön verkkoselaimen kautta. 
Digitaaliseen YVA-selostukseen sisältyy monia 
skaalautuvia karttoja (mahdollista tarkastella eri 
mittakaavoissa), joihin sisältyy lisätietoja kartta-
kohteita klikkaamalla.  Tämä digiyva helpottavaa 
laajaan suunnittelualueeseen ja hankkeen vai-
kutuksiin tutustumista. Linkki digitaaliseen YVA-
selostukseen on tämän hankkeen verkkosivuilla  
https://vayla.fi/vt-3-lempaala-pirkkala

Keskeinen sanasto ja lyhenteet

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

ELY-keskus:   Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus

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

etl:    Eritasoliittymä

Hankkeesta vastaava: Taho, joka haluaa toteuttaa YVA-menettelyn kohteena olevan hankkeen ja joka vastaa YVA-menettelyn toteutuksesta. Tässä väylähankkeessa   
    ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. 

hvjo:    Henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta

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

HSY:    Helsingin seudun ympäristöpalvelut

KAVL:   Keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä

KVL:    Keskimääräinen vuorokausiliikenne

LAM:    Liikenteen automaattinen laskentapiste

MKH:    Maakuntahallitus

MRL:    Maankäyttö- ja rakennuslaki

PM2.5:   Ilman epäpuhtauden komponentti, niin sanottu hengitettävä pienhiukkanen, jonka hiukkaskoko on alle 2,5 µm.       
    Pienhiukkasiin kuuluu ajoneuvojen suorat hiukkaspäästöt sekä osa katupölystä.

PM10:   Ilman epäpuhtauden komponentti, niin sanottu hengitettävä hiukkanen, jonka hiukkaskoko on alle 10 µm.        
    Hiukkasiin kuuluu hengitettävä osa katupölystä.

SEKV:   Suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkko

suora vaikutus:  Suoraan hankkeesta aiheutuva vaikutus

SYKE:   Suomen ympäristökeskus

TALLI-malli:   Tampereen seudun liikennemalli

THL:    Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

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

VAT:    Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

VTT:    Teknologian tutkimuskeskus

WHO:   Maailman terveysjärjestö (World Health Organization)

yleissuunnitelma:  Tien yleissuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä). Yleissuunnitelmassa määritetään tien likimääräinen  
    sijainti ja tilantarve sekä suhde nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön, tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset ja alustava   
    kustannusarvio sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet.

YVA-menettely:  Ympäristövaikutusten arviointimenettely

YVA-ohjelma:  Suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Arviointiohjelmassa esitetään, mitä vaikutuksia arvioidaan ja miten arviointi   
    toteutetaan.

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

yhteysviranomainen: Viranomainen, joka ohjaa ja valvoo YVA-menettelyä sekä laatii viranomaisen lausunnon YVA-ohjelmasta ja YVA-selostuksesta.  
    Yhteysviranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue. Yhteysviranomainen määräytyy sen   
    mukaan, minkä ELY-keskuksen ympäristövastuualueen toimialueella hanke sijaitsee.

Alkusanat
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Tiivistelmä

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on laatia liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä säädetyn lain mukainen yleissuunnitelma val-
tatien 3 kehittämisestä sekä Tampereen seudun 2-kehä-
tiestä. Liikenneratkaisu on esitetty Pirkanmaan maakunta-
kaavassa 2040. Suunnitteluprosessi sisältää lakisääteisen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely), 
jossa vertaillaan hankkeen toteutuksen vaihtoehtoja.  

Valtatie 3 kuuluu Suomen valtakunnalliseen pääväylä-
verkkoon ja on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa 
(TEN-T).  Valtatien 3 kehittäminen on ollut ajankohtainen 
ja tärkeä hanke jo pitkään. Nykyisin valtatien 3 ongelma-
na Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn 
riittämättömyys. Liikenteessä on suuria sujuvuusongelmia 
aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääks-
järven ja Lakalaivan eritasoliittymien kohdilla on myös 
liikenneturvallisuuspuutteita. Liikenne lisääntyy tulevai-
suudessa lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin 
Tampereen seudun hyvin vahvasti kasvavan maankäytön 
vuoksi. Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan ja 
kaupunkiseudun tavoitteisiin. 

Hanke sijoittuu Lempäälän kunnan, Pirkkalan kunnan ja 
Tampereen kaupungin alueille. Valtatien 3 suunnittelujakso 
alkaa Lempäälän Kuljun eritasoliittymän eteläpuolelta (nro 
36) ja päättyy Pirkkalan eritasoliittymän (nro 45) luoteis-
puolelle. Valtatie 3 parannetaan joko nykyisellä paikallaan 
tai uudella tielinjauksella.  Valtatien 3 suunnitteluosuus on 
pituudeltaan noin 15 kilometriä, josta mahdollista uutta 
osuutta on noin 10 kilometriä. 2-kehää (maantie 309) suun-
nitellaan välillä Tampere-Pirkkalan lentoasema–Sääksjär-
ven eritasoliittymä, jolloin suunnittelujakson pituus on noin 
9 kilometriä. 

Osapuolet

Hankkeesta vastaa Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne 
ja infrastruktuuri -vastuualue. Ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan 

Kuva: Suunnittelukohde Tampereen kaupunkiseudulla.

ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue.  
Hankkeen suunnittelua varten perustettu on perustettu 
hankeryhmä, jossa ovat edustettuina Lempäälän kunta, 
Pirkkalan kunta, Tampereen kaupunki, Väylävirasto sekä 
Pirkanmaan liitto. Hankeryhmän roolina on työstää aktiivi-
sesti suunnitteluratkaisuja. Hanketta ohjaa lisäksi ohjaus-
ryhmä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on hyväksyä keskei-
set päätökset. Suunnittelukonsulttina hankkeessa toimivat 
Sitowise Oy ja Ramboll Finland Oy.

Nykytilanne ja sen kehittyminen

Suunnittelualue sijoittuu Tampereen kaupunkiseudulle. 
Alue on hyvin monimuotoinen, sillä siihen kuuluu tiiviisti ra-
kennettua kaupunkiympäristöä ja infrastruktuuria, sekä toi-
saalta maaseutumaisia rakentamattomia alueita luonto- ja 

virkistysarvoineen. Nykyinen valtatie kulkee taajamaketjun 
keskellä paikoin asutuksen keskellä. Suurimmat keskukset 
Lempäälän Sääksjärvi ja Kulju. Pirkkalan taajama on kas-
vamassa osaksi Tamperetta sitä kehystäen.  Liikennemelu 
on keskeinen elinympäristön viihtyisyyttä heikentävä teki-
jä. Suurimmat melulähteet valtatien 3 ohella ovat alemman 
tie- ja katuverkon, Helsinki-Tampere -pääradan ja Tampe-
re-Pirkkalan lentokentän liikenne.

Tutkittavat uudet tielinjaukset sijoittuvat Pirkkalan ja Lem-
päälän väliselle rakentamattomalle alueelle, jolla on suur-
ta arvoa virkistyskäytön näkökulmasta. Alueella on paikoin 
maakuntakaavan osoittamaa virkistysaluetta ja ulkoilureit-
tejä.  Pienten järvien ja metsän luonnehtimalla alueella 
on herkkiä vesistökohteita ja monipuolisia luontoarvoja. 
Luonnon monimuotoisuuden keskittymiä ovat muun muas-
sa Pulkajärven Natura 2000-alue, Kaitajärven alue sekä 

Perimmäisen alue. 2-kehän suunnittelualue rajautuu län-
nessä Tampere-Pirkkalan lentoasemaan. Sorkkalan kylä 
on vanhaa maaseutualuetta, jossa on kulttuuriympäristön 
arvoja.

Suunnittelualueen ympäristö on muuttumassa monin ta-
voin, kun Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne 
laajenee ja tiivistyy. Tiehankkeeseen kytkeytyy itsessään 
merkittävää maankäytön kehittämistä. Pirkanmaan maa-
kuntakaavassa 2040 on osoitettu uusia työpaikkojen, tuo-
tannon ja kaupallisten toimintojen alueita valtatien 3 uuden 
tielinjauksen ja 2-kehän liikenneratkaisuun tukeutuen. Alu-
eelle on suunniteltu rataverkkoa palveleva järjestelyratapi-
ha, joka toteutuessaan muodostaisi merkittävän raskaan 
liikenteen solmukohdan. Nykyisiä taajama-alueita kehite-
tään kasvavan kaupunkiseudun ja sen kuntien tavoitteiden 
mukaisesti. 

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä on tarkastelussa kolme vaihtoehtoa 
hankkeelle (VE 0+, VE 1 ja VE 2).  Vaihtoehtoja verrataan 
keskenään ja siihen, että hanketta ei toteuteta lainkaan 
(vertailuvaihtoehto 0). 

Vaihtoehto 0+ (VE 0+)
Vaihtoehdossa 0+ valtatielle tehdään pieniä toimenpiteitä 
liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantami-
seksi sekä pienimuotoista meluntorjuntaa. 

Vaihtoehdon 0 + toimenpiteet ovat: 
• Liikenteen telematiikka, johon kuuluvat muuttuvat nope-

usrajoitukset, muuttuvat varoitusmerkit ja tiedotusopas-
teet sekä mahdolliset ajoradan yläpuoliset muuttuvat 
tiedotusopasteet. 

• Valaistus Kuljun eritasoliittymän (Marjamäki) ja Sääks-
järven välille.

• Puskiaisten eritasoliittymä parannetaan siten, että ny-
kyisiä liittymis- ja erkanemiskaistoja jatketaan täyttä-
mään suunnitteluohjeiden mukaiset pituudet.  

• Särkijärven eritasoliittymä parannetaan jatkamalla ete-
län suunnan erkanemiskaistaa noin 100 metrin matkal-
la. 

• Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliittymien välille toteu-
tetaan sekoittumiskaista. 

• Meluntorjuntaa toteutetaan keskeisimpiin kohteisiin 
Sääksjärven sekä Härmälän kohdille.

Tiivistelmä
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Vaihtoehto 1 (VE 1)
Valtatie 3 viedään uudelle linjaukselle Puskiaisten ja Lin-
nakorven välillä noin 9 kilometrin matkalla. Nykyisen val-
tatien osuudet parannetaan siten, että kokonaisuudesta 
muodostuu yhtenäinen moottoritie Lempäälän Marjamä-
esta Pirkkalan Linnakallioon. Kokonaisuudessa on muka-
na 2-kehä, josta muodostuu Tampereen kaupunkiseudulle 
uusi seudullinen pääväylä. 

Vaihtoehdon 1 valtatien keskeisten toimenpiteiden kuvaus 
on seuraava:
• Nykyinen valtatie 3 parannetaan Kuljun ja Puskiaisten 

eritasoliittymien välillä toteuttamalla valtatielle kolman-
net lisäkaistat. Valtatien linjaus ja tasaus säilyy nykyisel-
lään. Valtatien levitys tehdään suunnittelualueen alusta 
Kuljun eritasoliittymään ajoratojen sisäpuolelle ja Kuljun 
eritasoliittymästä Puskiaisten eritasoliittymään ajorato-
jen ulkopuolelle. 

• Uusi valtatielinjaus toteutetaan Puskiaisten ja Pirkkalan 
eritasoliittymien välille. Linnakallion ja Pirkkalan erita-
soliittymän välillä uusi linjaus kytkeytyy nykyiseen tiehen 
ramppijärjestelyillä. Uuden valtatielinjauksen poikkileik-
kaus on 2+2 -kaistainen moottoritie. 

• Uusi eritasoliittymä toteutetaan valtatien ja 2-kehätien 
risteyskohtaan Pirkkalan ja Lempäälän rajalle.

• Vaihtoehdon mitoitusnopeus on 120 km/h muulla tie-
osuudella paitsi Linnakallion kohdalla mitoitusnopeus 
on 100 km/h. 

• Särkijärven eritasoliittymä parannetaan jatkamalla ete-
län suunnan erkanemiskaistaa noin 100 metrin matkal-
la. Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliittymien välille 
toteutetaan sekoittumiskaistat. 

• Meluntorjuntaa toteutetaan melualueille. 
• Koko suunnitteluosuus valaistaan.
• Liikenteenhallinnan toimenpiteitä, joita voivat olla muun 

muassa muuttuvat nopeusrajoitukset 80-120 km/h ja 
muuttuvat liikennemerkit tai varoitusopasteet.

• Uudelle tielinjaukselle toteutetaan viher- ja virkistysyh-
teyksien vaatimia ali- ja ylikulkukäytäviä, joiden tarkem-
pi sijainti ja periaatteet tarkentuvat jatkosuunnittelussa 
yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa. Lisäksi 
parannettavilla nykyisen valtatien osuuksilla yhteystar-
peita pyritään tukemaan, mutta ratkaisuissa ei päästä 
yhtä hyvään laatutasoon kuin uudella tiejaksolla. 

Vaihtoehto 2 (VE 2)
Nykyistä valtatietä 3 parannetaan merkittävillä toimenpi-
teillä Lempäälän Marjamäen ja Pirkkalan välillä. Perus-
ratkaisussa koko 23 kilometriä pitkästä valtatieosuudesta 
tehdään yhtenäinen 3+3 -kaistainen moottoritie. Liiken-
neratkaisun kokonaisuudessa on mukana 2-kehä, josta 
muodostuu Tampereen kaupunkiseudulle uusi seudullinen 
pääväylä.

Vaihtoehdon 2 valtatien keskeisten toimenpiteiden kuvaus 
on seuraava:
• Nykyinen valtatie 3 parannetaan Kuljun ja Särkijärven 

eritasoliittymien välillä sekä Lakalaivan ja Pirkkalan eri-
tasoliittymien välillä toteuttamalla valtatielle lisäkaistat, 
moottoritien poikkileikkaus on 3+3 -kaistainen mootto-
ritie. Tien linjaus ja tasaus säilyy nykyisellään. Valtatien 
levitys tehdään suunnittelualueen alusta Kuljun erita-
soliittymään valtatien ajoratojen sisäpuolelle ja Kuljun 
eritasoliittymästä Pirkkalan eritasoliittymään valtatien 
ajoratojen ulkopuolelle siten. 

• Suunnitteluosuuden mitoitusnopeus on 100-120 km/h. 
• Valtatien eritasoliittymät ja risteävien teiden sekä muiden 

yhteyksien risteyssillat säilyvät nykyisillä paikoillaan. 
Nykyisellä tiellä olevia viher- ja virkistysyhteystarpeita 
pyritään tukemaan, mutta etenkin viheryhteyksien laa-
tutasoon ei saada merkittävää parannusta. Yhteyksien 
tarkemmat periaatteet tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 

• Lakalaivan eritasoliittymän liikennejärjestelyjä paran-
netaan siten, että valtatieltä lisätään liittymiskaista eri-
tasoliittymään Vaasan ja Jyväskylän suunnan ramppiin 
Särkijärven eritasoliittymän pohjoispuolella. 

• Meluntorjuntaa toteutetaan melualueille. 
• Koko suunnitteluosuudelle tulee valaistus.
• Liikenteenhallinnan toimenpiteitä, joita voivat olla muun 

muassa muuttuvat nopeusrajoitukset 80-120 km/h ja 
muuttuvat liikennemerkit tai varoitusopasteet.

2-kehätie (VE 1 ja VE 2)
Vaihtoehdot 1 ja 2 sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 
2-kehätien (mt 309) toteuttamisen välille Tampere – Pirk-
kalan lentoasema – Sääksjärven eritasoliittymä.  YVA-me-
nettelyssä tarkastellaan kahta linjausvaihtoehtoa kehätie-
lle. Pohjoinen linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen 
pohjoispuolella ja eteläinen linjaus sen eteläpuolella.

2-kehän keskeisten toimenpiteiden kuvaus seuraava:
• Kehätie on 2-kaistainen ja sen mitoitusnopeus on 60 – 

80 km/h. 
• Kehätien ja valtatien 3 liittymä on eritasoliittymä, muut 

kehätien liittymät ovat tasoliittymiä. 
• Kehätien viereen toteutetaan jalankulku- ja pyörätie.
• Koko suunnittelualueelle tulee valaistus. 
• 2-kehätien toteuttamisessa pystytään ottamaan hyvin 

huomioon viher- ja virkistysyhteyksien kehittäminen. 
Ratkaisujen yksityiskohdat tarkentuvat jatkosuunnitte-
lussa yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 
YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lain-
säädännön tarkoittamalla tavalla (laki ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä 252/2017).  YVA-menettely 
tuottaa tietoa hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaiku-
tuksista. Siihen liittyy keskeisesti myös kansalaisten osal-
listuminen ja tiedonsaanti. Tien vaihtoehtojen sijainti ja lii-
kenteellinen perusratkaisu suunnitellaan YVA-menettelyn 
aikana sellaisella tarkkuudella, että keskeiset ympäristö-
vaikutukset voidaan arvioida vertailukelpoisesti. 

YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena laadittiin ympä-
ristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), joka oli 
nähtävillä syyskuussa 2019. Ohjelmasta jätettyjen mielipi-
teiden ja eri sidosryhmiltä saatujen lausuntojen perusteel-
la yhteysviranomainen antoi ohjelmasta oman lausuntonsa 
18.11.2019. YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä an-
taman lausunnon perusteella toteutettiin varsinainen ym-
päristövaikutusten arviointi, jonka tulokset on koottu tähän 
syyskuussa 2021 valmistuneeseen YVA-selostukseen.  
Yhteysviranomainen asettaa YVA-selostuksen nähtäville 
30-60 päivän ajaksi. YVA-selostusvaiheen päätteeksi yh-
teysviranomainen laatii perustellun päätelmän, jolla tarkoi-
tetaan yhteysviranomaisen tekemää perusteltua johtopää-
töstä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Sen 
jälkeen hankkeesta vastaava valitsee vaihtoehdon, jonka 

pohjalta ryhdytään laatimaan yleissuunnitelmaa. Perustel-
lun päätelmän ajantasaisuutta arvioidaan seuraavan ker-
ran yleissuunnitelman yhteydessä ja yksityiskohtaisem-
man tiesuunnitelmavaiheessa.

Osallistuminen ja tiedottaminen

Hankkeen vuoropuhelussa on käytössä valikoima mene-
telmiä ja kanavia, jotka täydentävät toisiaan. Tavoitteena 
on saada laajasti näkemyksiä ja käydä avointa keskustelua 
hankkeesta. Osallisille on välitetty tietoa niin YVA-menette-
lyn virallisten kuulutusten kuin muun tiedottamisen kautta 
(tiedotteet, sähköpostilista, verkkosivut, sosiaalinen me-
dia). Hankkeen aikana on vuorovaikutustilaisuuksia, jotka 
liittyvät vaiheittain tarkentuvaan suunnitelmaan. YVA-me-
nettelyyn kuuluu myös yhteysviranomaiselle annetut mie-
lipiteet YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen nähtävilläolojen 
aikoina. Palautteeseen kuuluvat  myös sähköisten kana-
vien kautta annetut näkemykset ja keskustelu yleisötilai-
suuksissa. YVA-selostusvaiheessa on ollut käytössä run-
saasti palautetta vaikutusten arvioinnin lähdemateriaalina. 
Palaute on käytettävissä myös jatkosuunnittelun vaiheissa. 

Keskeiset vaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehto 0+ 
Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet ovat pieniä ja ne toteutetaan 
järeästi rakennetussa moottoritieympäristössä. Vastaavas-
ti toimenpiteiden aiheuttama muutos nykytilanteeseen ei 
ole suuri ja suorat ympäristövaikutukset ovat vähäisiä tai 
merkityksettömiä. Meluntorjunta parantaa melutilannetta 
Sääksjärvellä, mutta hankkeen mittakaavassa myöntei-
sen vaikutuksen kohteena on vain pieni osa suunnittelu-
alueesta.  Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet ovat hyvin pieniä 
suhteessa seudun maankäytön tavoitteisiin ja liikenteen 
ongelmiin, jotka vaikuttavat konkreettisesti elinympäristön 
laatuun kaupunkiseudulla. Liikenteen määrä kasvaa noin 
kolmanneksen liikenne-ennusteen mukaan vuoteen 2040 
mennessä, mikä vahvistaa meluongelmaa ja haittaa liik-
kumisesta.  Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet parantavat vain 
hieman ja paikallisesti liikenteen sujuvuus- ja turvallisuus-
ongelmia. Liikenne ruuhkautuu ja hidastuu etenkin ruuhka-
aikoina ja liikennettä ohjautuu alemmalle tie- ja katuverkol-
le, mikä lisää liikenteen haittavaikutuksia niiden varrella.
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Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 1 sisältää valtatien uuden linjauksen ja 2-ke-
hän, jotka mahdollistavat merkittävän uuden maankäytön 
kehittämisen suunnittelualueella maakuntakaavan mukai-
sesti. Liikenneratkaisuun kytkeytyvät erityisesti tuotannon, 
työpaikkojen ja kaupallisten palveluiden toiminnot.  Valta-
tien uuden linjauksen ja 2-kehän liittymäalue muodostaa 
uuden liikenteellisen solmukohdan. 2-kehä tukee Sääks-
järven kehittämistä taajamana sekä lentoaseman ympärille 
syntyvää maankäyttöä.  Lisäksi uudet väylät mahdollista-
vat osaltaan järjestelyratapihan toteutumiseen tehokkaasti 
päätieverkkoon kytkeytyen. Kun liikenneratkaisun kokonai-
suudessa on mukana 2-kehä uutena maankäyttöä palve-
levana seututienä, hankkeen välilliset vaikutukset maan-
käytön kehittämiseen näkyvät tulevaisuudessa Tampereen 
kaupunkiseudulla laaja-alaisesti. 

Vaihtoehdon 1 merkittävät myönteiset vaikutukset liittyvät 
kokonaismelutilanteen muutokseen. Uudelle tielinjaukselle 
siirtyy huomattavasti liikennettä ja meluntorjuntaa toteute-
taan laajasti. Näiden seurauksena vaihtoehdossa 1 voi-
makkaalle melulle altistuvien henkilöiden määrä on noin 
2000 pienempi kuin vertailuvaihtoehdossa 0. Sääksjärvellä 
ja Multisillan eteläosassa on tunnistettu merkittäviä myön-
teisiä vaikutuksia hyvin toimivan meluntorjuntaratkaisun 
vuoksi.  Vaihtoehto 1 parantaa oleellisesti valtatien pitkä-
matkaisen liikenteen sujuvuutta, lyhentää matka-aikoja ja 
vähentää onnettomuusriskejä, liikenteen häiriöherkkyyttä 
ja ruuhkautuneisuutta sekä edistää saavutettavuutta laaja-
alaisesti.  Nämä parannukset konkretisoituvat merkittävä-
nä myönteisenä vaikutuksena suuren ihmisjoukon elinoloi-
hin. 

Uudet tielinjaukset muuttavat ympäristöä voimakkaasti laa-
jalla rakentamattomalla alueella, jolla on suurta arvoa kau-
punkiseudun virkistyskäytössä. Ympäristö muuttuu myös 
tiehankkeeseen kiinteästi kytkeytyvän uuden maankäytön 
vuoksi.  Uudet tiet muodostavat melulähteen, että josta ai-
heutuu haittoja sekä asutukselle että virkistyskäytölle. Alu-
een ominaispiirteet muuttuvat merkittävästi ja virkistysar-
vot heikentyvät väistämättä. Tiet muodostaa myös esteen 
vapaalle liikkumiselle ja virkistyskohteiden saavutettavuu-
delle, vaikka keskeisistä poikittaisista yhteyksistä huoleh-
ditaan.  2-kehä sijoittuu asutuksen tuntumaan Sääksjärven 
taajaman laidoilla ja Pirkkalan maaseutumaisella alueella. 
Uusi tie heikentää näillä alueilla asukkaiden viihtyvyyttä. 
Merkittävää suoraa haittaa aiheutuu yhteensä 24 asuin- 

tai lomarakennukselle valittaessa 2-kehän pohjoinen linja-
us ja 15 asuin- tai lomarakennukselle valittaessa 2-kehän 
eteläinen linjaus. 

Pitkät uudet tielinjaukset pirstovat laajaa metsäaluetta, jos-
sa on monia luontoarvoja ja suojelualueita, joihin yhdistyy 
herkkiä vesistökohteita. Muutamiin arvokkaisiin niistä koh-
distuu merkittäviä haittoja. Ekologiset yhteydet on huomi-
oitu suunnittelussa yhteystarpein, joten uudet linjaukset ei 
katkaise yhteyksiä. Kokonaisuutena arvioiden vaihtoeh-
dosta 1 aiheutuu luonnon monimuotoisuudelle kohtalaista 
haittaa. Yksittäinen muinaisjäännöskohde (Kipinäaidat) tu-
houtuu uuden valtatielinjauksen vuoksi. Vaikutukset mai-
semaan ja kulttuuriympäristöön ovat kokonaisuutena koh-
talaisia.

Vaihtoehto 2
Alueen kehittämisen kannalta vaihtoehto 2 on kompromis-
si, jossa toteutuu uusi seudullinen tieyhteys maankäyttöä 
palvelemaan vastaavasti kuin vaihtoehdossa 1. Saavutet-
tavuutta parantava 2-kehä edistää Sääksjärven kehittä-
mistä ja Lentoaseman ympärille syntyvää yritystoimintaa.  
Vaihtoehdossa 2 maakuntakaavan mukainen uuden valta-
tien varren merkittävä maankäyttö jää kuitenkin suurin osin 
toteutumatta. Pelkän 2-kehän varaan rakentuva maankäyt-
tö saattaa olla pienimuotoisempaa, mutta sitä ei ole suun-
niteltu, joten arvioinnissa on suuria epävarmuustekijöitä. 
Vaihtoehdossa 2 järjestelyratapihan yhteys valtakunnan 
verkkoon muodostuu suhteellisen pitkäksi, mikä aiheuttaa 
suunnitteluhaasteita ja mahdollisia haitallisia ympäristövai-
kutuksia. 

Vaihtoehto 2 muuttaa kokonaismelutilannetta hanketasol-
la vähäisesti. Voimakkaalle melulle altistuvien henkilöiden 
määrä on noin 1000 pienempi kuin vertailuvaihtoehdossa 
0. Nykyisen väylän meluntorjuntaa parannetaan laajasti 
ja muutamille alueille saadaan merkittävä parannus vai-
keaan meluongelmaan. Vaihtoehto 2 parantaa valtatien 
liikenteen sujuvuutta, lyhentää matka-aikoja ja vähentää 
onnettomuusriskejä sekä liikenteen häiriöherkkyyttä, mut-
ta vaikutukset jäävät vaihtoehtoa 1 vähäisemmiksi. 2-kehä 
parantaa seudun poikittaisia yhteyksiä oleellisesti. Nämä 
parannukset konkretisoituvat myönteisenä vaikutuksena 
suuren ihmisjoukon elinoloihin.

Vaihtoehdon 2 ratkaisussa valtatietä parannetaan järeästi 
nykyisellä paikallaan, mikä ei muuta juuri nykytilannetta. 

Maankäyttöä palvelevia liikenneyhteyksiä kehitetään muis-
sa tie- ja katuhankkeissa, sillä vilkasliikenteinen moottoritie 
ei tarjoa suoria liittymiä maankäytölle. Yleisellä pääteiden 
sujuvuudella ja saavutettavuudella on kuitenkin laajoja vä-
lillisiä vaikutuksia maankäytön kehittämiseen. Vaihtoehdon 
meluntorjunta korjaa liikenteen kehityksestä aiheutuneita 
ongelmia, mutta se ei edistä taajama-alueiden tiivistymis-
tä valtatien varren ollessa jatkossakin liikenteen häiriöille 
alttiina.  

Suoria haitallisia vaikutuksia aiheutuu erityisesti 2-kehäs-
tä uutena tielinjauksena vastaavasti kuin vaihtoehdossa 
1. Sääksjärven ja Lentoaseman suuntiin muodostunee 
työpaikka-alueita tulevaisuudessa, vähintään pienimuotoi-
sesti. Kuitenkin jo pelkän 2-kehän myötä rakentamattoman 
metsäalueen luonne muuttuu ja virkistysarvot heikentyvät 
väistämättä merkittävästi. Vastaavasti uusi tie muodostaa 
melulähteen ja esteen vapaalle liikkumiselle ja virkistys-
kohteiden saavutettavuudelle, vaikka keskeisistä poikittai-
sista yhteyksistä huolehditaan. Suorat merkittävät vaiku-
tukset asutukselle ovat lähes samat kuin vaihtoehdossa 1. 
2-kehä uutena tielinjauksena muuttaa muutamissa kohdin 
elinympäristön ominaispiirteitä. Merkittävää suoraa haittaa 
aiheutuu 24 asuin- tai lomarakennukselle valittaessa 2-ke-
hän pohjoinen linjaus ja 15 asuin- tai lomarakennukselle 
valittaessa 2-kehän eteläinen linjaus. 

2-kehän osalta ei ole tunnistettu luontoarvoihin tai herkkiin 
vesistökohteisiin kohdistuvia merkittäviä haittoja. 2-kehää 
voi pitää ekologisesta näkökulmasta pienenä rakentee-
na, sillä 2-kaistaisena väylänä ilman riista-aitaa se ei ai-
heuta juurikaan estettä eläinten liikkumiselle ja ekologiset 
yhteydet on muutenkin huomioitu suunnittelussa. Lisäksi 
2-kehään liittyvä maankäyttö on oletettavasti pienimuotois-
ta, joten metsäiselle ydinalueelle tulee vain 2-kehä.  Uusi 
maankäyttö ja infrastruktuurihankkeet toki vahvistavat laa-
jempaa kokonaisvaikutusta, mutta vaikutuksen laajuus on 
eri luokkaa kuin vaihtoehdossa 1. 

Nykyisen valtatien parantamisen osalta ei ole tunnistettu 
merkittäviä vaikutuksia. Valtatien uudet kaistat, meluntor-
junta ja toimenpiteet laajentavat tiealuetta tiiviin maankäy-
tön tuntumassa. Muutokset tapahtuvat pääosin nykyisellä 
tie-/liikennealueella ja suorat haitalliset vaikutukset kiin-
teistöille vaikuttavat jäävän pieniksi alustavasti arvioiden. 
Yksittäisiin kiinteistöihin voi kohdistua toki haittaa ja asia 
tarkentuu jatkosuunnittelun vaiheissa. Voimakkaasti ra-

kennettu valtatieympäristö ei ole herkkää muutoksille ih-
misten elinolojen tai ympäristön kannalta. Valtatie on ny-
kyisin ja tulevaisuudessa oma erillinen käytävänsä, joka 
aiheuttaa viihtyisyyshaittaa voimakkaana melulähteenä ja 
toimii esteenä alueiden välillä.  Toimenpiteet on sovitettava 
olemassa olevaan taajamarakenteeseen pitkällä matkalla 
ja rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuu kohtalai-
sia haittoja muutamissa kohdin. Meluntorjunnan ansiosta 
Sääksjärvellä ja Multisillan alueella on tunnistettu merkittä-
viä myönteisiä vaikutuksia.  

Tiivistelmä
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Vaihtoehtojen 1 ja 2 vertailu

• Maakuntakaavan osoittama maankäyttö voi toteutua kokonaisvaltaisesti vain vaihtoehdossa 1, joten se on paras 
maankäytön kehittämisen näkökulmasta. Vaihtoehdossa 2 maankäyttö voi osin tukeutua myös 2-kehään, mutta 
maankäyttö tavoitellussa laajuudessa edellyttää valtatien 3 uutta linjausta. 

• Selkeän eron vaihtoehtoihin 1 ja 2 tuo meluvaikutusten kokonaistarkastelu. Ohjearvot ylittävän melulle altistuvien 
väestömäärän perusteella vaihtoehto 1 on paras. Vaihtoehdossa 2 on yli 55 dB melulle altistuvien määrä noin 40 
% suurempi vaihtoehtoon 1 verrattuna.  

• Suorien vaikutusten näkökulmasta uudet tielinjaukset ovat olennaisia, joten 2-kehän sisältyminen molempiin 
kehittämisvaihtoehtoihin loiventaa niiden välisiä eroja.  

• Suorat merkittävät haitat asutukselle ovat vaihtoehtoehdoissa (2-kehä). Eroja tuo se, että vaihtoehdossa 1 on 
tunnistettu asutukseen kohdistuvat kohtalaiset haitat Puskiaisissa.

• Vaihtoehdon 1 mukaisesta valtatien siirtymisestä on hyötyä nykyisen valtatien varren asutukselle Puskiaisista 
Lakalaivaan ja edelleen Pirkkalan Linnakorpeen saakka, sillä elinympäristö rauhoittuu hieman. 

• Rakentamattomalla alueella on erityisesti arvoa sekä ihmisten virkistäytymisessä että luonnon monimuotoisuuden 
näkökulmasta. Vaihtoehdon 1 uusi valtatielinjaus ja siihen kytkeytyvä maankäyttö pirstovat rakentamatonta aluet-
ta enemmän kuin vaihtoehto 2. Vaihtoehdossa 1 virkistysarvojen heikentyminen on laaja-alaisempaa ja voimak-
kaampaa. Vaihtoehdossa 1 ympäristö muuttuu  enemmän ja eri kohteisiin liittyvät pääosin haitalliset vaikutukset 
vastaavasti voimistuvat. 

• Luonnonympäristön (ml. vesistöt) näkökulmasta vaihtoehdossa 1 valtatien uuden linjauksen vaikutusalueella on 
muutoksille herkkiä arvokohteita ja vastaavasti enemmän haitallisia vaikutuksia kuin vaihtoehdossa 2. Vaikutuk-
siin kuuluu yksittäisiä merkittäviä haittoja paikallisesti arvokkaisiin luontokohteisiin, vaikka kokonaisvaikutus jää 
kohtalaiseksi.

• Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat haitat ovat suurempia vaihtoehdossa 2, jossa valtatien järeät 
toimenpiteet on sovitettava taajamarakenteeseen pitkällä matkalla. Maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ovat laajimmillaan vaihtoehdossa 1. 

• Vaihtoehto 1 toteuttaa liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta selvästi parhaan lopputuloksen. 
Väyläverkon käyttö kokonaisuutena ja liikennemäärät eri osissa tie- ja katuverkkoa ovat parhaiten tasapainossa 
vaihtoehdossa 1. Vaihtoehto 1 tukee parhaiten kuljetusten ja pitkämatkaisen liikenteen sujuvuuden parantamista 
valtatiellä 3.  Vaihtoehto 2 parantaa liikenteellistä palvelutasoa ja häiriötilanteiden sietokykyä sekä turvallisuutta, 
mutta vähemmän kuin vaihtoehto 1.

Kehittämisvaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 vertailu vaihtoehtoon 0+

• Vaihtoehto 0+ ei edistä maakuntakaavan toteutumista. Vaihtoehdon 0 + toimenpiteet ovat pieniä suhteessa 
seudun maankäytön tavoitteisiin ja liikenteen ongelmiin, joten kehittämisvaihtoehdot 1 ja 2 ovat parempia.  

• Vaihtoehdosta 0+ puuttuu kehittämisvaihtoehtojen uudet tielinjaukset, jotka aiheuttavaa suoria ja alueita 
pirstovia vaikutuksia. 

• Vaihtoehdon 0+ kääntöpuoli on se, että kasvavan liikenteen aiheuttamiin ongelmiin ei puututa kokonaisvaltai-
sesti ja liikenteen ympäristöhäiriöt lisääntyvät tiiviin taajama-asutuksen tuntumassa.  Kehittämisvaihtoehdot 1 
ja 2 ovat tästä näkökulmasta parempia kuin 0+. 

• Kehittämisvaihtoehdot ovat liikenteellisten vaikutusten osalta huomattavasti parempia kuin vaihtoehto 0+, 
jossa tiejaksojen liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmiin ei saada parannusta.

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen vertailu

• Maakuntakaavassa on osoitettu 2-kehän linjaus Pulkajärven eteläpuolelta. Pirkanmaan liiton mukaan pohjoi-
nen linjaus ei ole maakuntakaavan mukainen vaihtoehto. 

• Eteläinen linjaus kytkee uuden teollisuusalueen ja järjestelyratapihan tehokkaasti pääliikenneverkkoon, joten 
eteläinen vaihtoehto on maankäytön kehittämisen kannalta parempi. Pohjoinen linjaus tukee Lentoaseman-
tien ympäristön kehittämistä yritysalueeksi ja on lähempänä Pirkkalan taajamaa.  

• Asutuksen kannalta pohjoinen linjaus on selvästi eteläistä huonompi toteutusvaihtoehto, sillä se aiheuttaa 
merkittävää viihtyisyyshaittaa yhdeksälle asuin- tai lomarakennukselle. Eteläisen linjauksen lähialueella ei 
ole asutusta. Virkistyskäytön kannalta merkityksellistä rakentamatonta aluetta jää suurempi kokonaisuus 
valittaessa eteläinen linjaus. 

• 2-kehän eteläinen vaihtoehto pidentää verkollista yhteyttä 2-kehän eri päiden välillä vähentäen samalla läpi-
ajon houkuttelevuutta. Liikennemäärä eteläisellä linjauksella jää noin 10 - 20 % pohjoista linjausvaihtoehtoa 
pienemmäksi lukuun ottamatta lentoaseman päätä, ja samalla Läntisen kehätien ja Lentoasemantien  liiken-
nemäärät kasvavat vastaavasti. Pohjoinen linjausvaihtoehto lyhentää Pirkkalan eteläosien uuden maankäy-
tön kytkentää pääväyläverkkoon, mikä vähentää liikenteen haittavaikutuksia alueella. Eteläinen linjaus tukee 
järjestelyratapihan ja siihen liittyvän merkittävän raskaan liikenteen solmukohdan kytkentää väyläverkkoon 
pohjoista linjausta paremmin.  

• Eteläinen linjaus on parempi kokonaisuutena, koska ei ole suoria haitallisia ympäristövaikutuksia asutukselle 
ja se tukee maakuntakaavan ratkaisua. 

Tiivistelmä
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Johtopäätökset
Ympäristövaikutusten kannalta parasta ratkaisua ei voida 
osoittaa kokonaisuutena. 2-kehän sisältyminen molempiin 
kehittämisvaihtoehtoihin VE 1 ja VE 2 aiheuttaa sen, että 
erot vaihtoehtojen välillä kapenevat. Yleistäen voidaan to-
deta, että vaihtoehto 1 uusine väylineen on väestötason 
melutilanteen ja maankäytön kehittymisen kannalta paras 
vaihtoehto. Se on myös liikenteellisten vaikutusten osalta 
paras ratkaisu. Toisaalta vaihtoehdossa 0+ suorat haitat 
asutukselle, virkistykselle ja ympäristölle jäävät kokonaan 
pois. On huomattava, että uusien tielinjausten toteutumat-
ta jättäminen ei ole automaattisesti hyvä ratkaisu ympä-
ristön kannalta. Kasvavan liikenteen ongelmat vaikuttavat 
haitallisesti ympäristöön ja ihmisten elinoloihin hyvin laaja-
alaisesti. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kokonaisuutena 
tarkastellen hankkeen todennäköisesti merkittäviä ym-
päristövaikutuksia ovat vaikutukset ihmisten elinoloihin 
ja maankäytön kehittymiseen.  Myös yhteisvaikutukset 
maankäytön kanssa ovat oleellisia tässä hankkeessa. Uu-
det väylät itsessään aiheuttavat vähemmän ympäristön 
muuttumista kuin väylä yhdessä siihen kytkeytyvän täysin 
uuden maankäytön kanssa.  Kaikissa YVA-menettelyssä 
käsitellyissä vaihtoehdoissa on tunnistettu merkittäviä ym-
päristövaikutuksia. Tosin vaihtoehdossa 0+ ja osin vaihto-
ehdossa 2 ne liittyvät käänteisesti siihen, että ympäristön 
laatu ei parane ja yhdyskuntarakenne ei kehity tavoitteiden 
mukaisesti.  Arvioinnin perusteella kaikki tutkitut vaihtoeh-
dot ovat sekä ympäristövaikutusten että teknisten ratkai-
sujen kannalta toteuttamiskelpoisia.  YVA-menettelyssä on 
tunnistettu monia haittojen lieventämistoimenpiteitä, joita 
tulee toteuttaa sekä maantien suunnitteluprosessin seu-
raavissa vaiheissa että erikseen maankäytön suunnittelus-
sa.    

Tiivistelmä
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1 HANKE

Kuva 1.1. Suunnittelukohde kartalla. 

Kuva 1.2. Suunnittelukohde sijoittuu Tampereen kaupunkiseudulle.

1.1 Hankkeen kuvaus

Valtatie 3 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa Helsin-
gistä Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Vaasaan. Valta-
tie 3 kuuluu Suomen valtakunnalliseen pääväyläverkkoon 
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rau-
tateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta 933/2018) ja 
on osa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). Nykyi-
nen valtatie 3 on nelikaistainen moottoritie, jolla on muuttu-
vat nopeusrajoitukset Kuljun eritasoliittymän ja Tampereen 
eteläisen eritasoliittymän (Lakalaiva) välillä, suurin nope-
usrajoitus on 120 km/h. Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliit-
tymien välillä nopeusrajoitus on 100 km/h.

Nykyisin valtatien 3 ongelmana Tampereen kaupunkiseu-
dulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liiken-

teessä on suuria sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan 
aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja Lakalaivan 
eritasoliittymien kohdilla on myös liikenneturvallisuus-
puutteita. Liikenne tulee tulevaisuudessa lisääntymään 
lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin Tampereen 
seudun hyvin vahvasti kasvavan maankäytön vuoksi. Yh-
teyden parantaminen sisältyy maakunnan ja kaupunkiseu-
dun tavoitteisiin. 

Hankkeena on laatia liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
säädetyn lain mukainen yleissuunnitelma valtatien 3 Lem-
päälän ja Pirkkalan välisen osuuden kehittämisestä sekä 
Tampereen seudun 2-kehätien rakentamisesta. Yleissuun-
nitteluprosessiin kuuluu lakisääteinen ympäristövaikutus-
ten arviointi (YVA), jossa vertaillaan vaihtoehtoja. Suun-
nittelukohteena ovat valtatien 3 uusi yhteys tai nykyisen 
moottoritien parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala sekä 
Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) välillä Tam-
pere-Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. 
Valtatien 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoit-

tuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle. Nykyisen 
valtatien osuuksia sijoittuu Tampereen kaupungin alueelle. 

Valtatien 3 suunnittelujakso alkaa Lempäälän Ideapark 
-kauppakeskuksen kohdalta Kuljun eritasoliittymän etelä-
puolelta (nro 36) ja päättyy Pirkkalan eritasoliittymän (nro 
45) luoteispuolelle. Valtatie 3 parannetaan joko nykyisellä 
paikallaan tai uudelle linjaukselle. Valtatien 3 suunnittelu-
osuus on pituudeltaan noin 15 kilometriä, josta mahdollista 
uutta osuutta on noin 10 kilometriä. Uuden valtatieosuuden 
poikkileikkaus on 2+2-kaistainen moottoritie ja tien mitoi-
tusnopeus on 120 km/h. Pirkkalan päässä mitoitusnope-
us on 100 km/h. Molemmissa päissä uuden tielinjauksen 
ja nykyisen valtatien 3 eritasoliittymät ovat niin sanottuja 
järjestelmäliittymiä. Vaihtoehdossa, jossa valtatie paranne-
taan nykyiselle paikalleen, toteutetaan valtatielle lisäkais-

tat. Nykyisen valtatien suunnitteluosuus on noin 23 kilo-
metriä.

Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) suunnittelu-
jakson pituus on noin 9 kilometriä. Kehätien mitoitusnope-
us on 60 – 80 km/h. Alustavan kaavailun mukaan kehätie 
suunnitellaan 2-kaistaisena tienä. Kehätien liittymät ovat 
tasoliittymiä, lukuun ottamatta uutta valtatien 3 risteämis-
kohtaa, joka on eritasoliittymä.
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Valtatiehen 3 liittyviä uusimpia 
suunnitelmia 

• Vt 3 Lakalaiva – Sarankulma, toteutettavuussel-
vitys, Tampere (2020)

• Lempäälä-Pirkkala - alustava hankearviointi 
(2018) 

• Valtatie 3 Lakalaiva–Sarankulma, Tampere, Alue-
varaussuunnitelma (2016) 

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

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

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

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

Hankkeen tavoitteet

Liikenne; valtakunnalliset tavoitteet 

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

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

Kuva 1.3. Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Perusratkaisut 28.4.2014 / Ydinkaupunkiseudun liikennejärjestelmä.

1.2 Hankkeen tausta ja liittyminen 
aikaisempiin suunnitelmiin

Tampereen läntisten väylien kehittäminen on ollut ajankoh-
tainen ja tärkeä hanke jo pitkään. Varsinkin valtatien 3 uu-
della linjauksella niin sanotulla  Puskiaisten oikaisun suun-
nittelulla on pitkä historia. Pirkanmaan maakuntakaavassa 
2040 on esitetty liikenteen ja tavoitteellisen yhdyskuntara-
kenteen perusratkaisut, joihin kuuluu 2-kehä ja valtatien 3 
uusi linjaus. Maakuntakaavassa Lempäälän ja Pirkkalan 
raja-alueelle on suunniteltu runsaasti uutta maankäyttöä, 
joka tukeutuu uuteen väyläratkaisuun (ks. myös luku 5, 
jossa maakuntakaava määräyksineen on esitelty yksityis-
kohtaisesti). 

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksen valmiste-
lutyön yhteydessä on laadittu selvitys Tampereen läntisten 
väylähankkeiden vaihtoehdoista. Selvitys sisälsi tarkaste-
lut ja arvioinnit valtatien 3 uuden Lempäälä-Pirkkala -yhte-
yden vaihtoehdoista sekä valtatietä risteävän Tampereen 
kaupunkiseudun 2-kehätien vaihtoehdoista. Tämän perus-
teella valtatien 3 uuden yhteyden ratkaisuja tarkennettiin 
aluevaraustasoisiksi suunnitelmiksi vuonna 2015.

Keväällä 2020 valmistuneessa valtatien 3 välin Lakalaiva-
Sarankulma toteutettavuusselvityksessä on tarkasteltu 
läntisen kehätien ruuhkaisimman osuuden Lakalaiva-Sa-
rankulma -välin parantamista. Selvityksessä on tarkasteltu 
välin parantamista 3+3 –kaistaiseksi sekä pienten toimen-
piteiden toteuttamiskelpoisuutta ja vaikutusta Lakalaivan 
eritasoliittymän ramppijärjestelyjen toimivuuden paranta-
miseksi. 

1.3 Tavoitteet

Yleissuunnittelun tavoitteena on tuottaa YVA-menettelyä 
varten tarvittavat alustavat suunnitelmavaihtoehdot valta-
tien 3 kehittämisvaihtoehdoista ja 2-kehästä sekä laatia va-
lituista vaihtoehdoista liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
säädetyn lain mukainen yleissuunnitelma. Yleissuunnitte-
lussa painotetaan käyttäjätarpeista lähtevää kehittämistä, 
mikä edellyttää palvelutasotavoitteiden laatimista. Uusien 
tieyhteyksien on täytettävä niille asetettujen ympäristön 
laatuvaatimusten ja liikenteen toimivuuteen ja turvallisuu-
teen liittyvien tavoitteiden lisäksi ihmisten elinympäristön, 

asumisen, maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämisen 
sekä liikenteen päästöjen vähentämisen vaatimukset. 
Hankkeelle on asetettu seuraavat palvelutasotavoitteet, 
jotka on johdettu Tampereen seudun päätieverkolle ase-
tetuista tavoitteista:

• matka-aikojen ennakoitavuus on hyvä
• vakavat liikenneonnettomuudet vähenevät niin, ettei ke-

nenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liiken-
teessä

• elinkeinoelämän kuljetukset ovat kustannustehokkaita
• ihmisten altistuminen liikenteen melulle vähenee
• tieliikenteen ja tienpidon haitat luonnonympäristölle ovat 

mahdollisimman pienet
• tien varren maankäyttö tukeutuu olevaan yhdyskunta-

rakenteeseen ja sen tuottama liikenne liittyy päätiehen 
turvallisesti ja sujuvasti.

Hankkeen tavoitteet on käsitelty työtä ohjaavassa hanke-
ryhmässä, ja ne palvelevat myös hankkeelle myöhemmin 
yleissuunnitelman osana tehtävää hankearviointia.

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

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

• Erikoiskuljetusten reittien säilyminen turvataan.

Liikenne; seudulliset ja paikalliset tavoitteet

• Alueen työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta sekä 
turvallisuutta parannetaan.

• Seudullisten terminaalien ja logistiikkakeskusten 
yhteydet päätieverkkoon turvataan.

• Joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta ja saavu-
tettavuutta parannetaan.

TAMPERE

Ylöjärvi

Hervanta

Harjuniitty

Linnainmaa

Kangasala

Pirkkala

Tesoma

Nokia

Lempäälä

Joukkoliikenteen pääväylä

Raitiotien 1. vaihe

Raitiotien mahdollinen laajenemissuunta

Kehän suuntainen joukkoliikenneyhteys

Intensiivinen lähijunaliikenne 

Muu raideliikenne

Uusi ratayhteys

Mahdollinen henkilöliikenne uudella radalla

2-kehä (väli vt12-vt9 yhteystarpeena)

Valtatie 3 oikaisu

Kulju

Sääksjärvi

TAYS

Lielahti 

Kunta- tai alakeskus

Uusi alakeskus

Henkilöliikenteen asema 

Lähiliikenteen asema

Lento- ja raideliikenteen yhdistävä
liikenneterminaali

Siivikkala

Ojala-
Lamminrahka

Järjestelyratapiha

Rautaharkko-
Lakalaiva
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1.4 Hankkeen liittyminen muihin 
strategisiin tavoitteisiin ja ohjelmiin

YVA-menettelyssä tulee ottaa huomioon olennaiset luon-
nonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskevat suun-
nitelmat ja ohjelmat. Tässä hankkeessa tärkeimpiä ovat 
strategiset ilmastotavoitteet sekä liikennejärjestelmään liit-
tyvät tavoitteet. Valtakunnallisten suunnitelmien ja ohjelmi-
en ohessa Tampereen kaupunkiseudulla on omia alueelli-
sia tavoitteita, jotka kytkeytyvät tiivisti väylähankkeisiin. 

Turvallisuus

• Liikennekuolemien määrä puolittuu ja henkilö-
vahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä 
vähenee 30 % nykytilanteen tasosta. 

Liikenteen päästöt

• Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Väestö ja elinympäristö

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

• Hankkeen aiheuttama estevaikutus minimoi-
daan.

Maankäyttö ja kaavoitus

• Mahdollistetaan suunnitellun maankäytön toteut-
taminen ja nykyisen maankäytön tehostaminen.

• Edistetään kaupunkiseudun kestävän maankäy-
tön kehittämistä. 

Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäris-
tö, luonnonvarat

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

• Viheryhteyksien säilyminen turvataan.
• Luonnonvarojen mahdollisimman tehokasta 

käyttöä ja kiertotaloutta tuetaan.

Talous

• Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain (24 §) mukaan valtion vi-
ranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden 
toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia 
aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta. Valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat olleet tämän väy-
lähankkeen tavoitteiden asettelun yhtenä lähtökohta-
na. Lisää valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
kerrotaan osoitteessa www.ymparisto.fi/vat. Hankkeen 
kannalta valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
(14.12.2017) keskeisimpiä tavoitteita ovat:

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

• Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottu-
vaa 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 resurssite-
hokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.

• Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan 
alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien 
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalve-
luiden kehittämistä.

• Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-
mintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat jouk-
koliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin 
saavutettavissa.

Tehokas liikennejärjestelmä

• Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän 
toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijai-
sesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkos-
toja sekä varmistamalla edellytykset eri liikenne-
muotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville 
matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilölii-
kenteen solmukohtien toimivuudelle.

• Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien 
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kan-
sainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien 
satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen 
kehittämismahdollisuudet.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

• Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

• Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta 
ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveys-
haittoja.

• Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuus-
riskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 
herkkien toimintojen välille jätetään riittävän 
suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin.

• Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturval-
lisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja 
rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät 
alueelliset kehittämisedellytykset ja toiminta-
mahdollisuudet.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö se-
kä 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 hyö-
dyntämistä.

• Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta 
merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäaluei-
den säilymisestä.

Keskeiset ohjelmat

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

• Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitel-
ma 2040 (2014).

• Liikennejärjestelmäsuunnitelmat (valmiit ja 
valmisteilla olevat: valtakunnallinen liikennejär-
jestelmäsuunnitelma, Pirkanmaan liikennejärjes-
telmäsuunnitelma sekä Länsi-Suomen liiken-
nestrategia). 

• Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideoh-
jelma hiilettömään liikenteeseen 2045 (ILMO-toi-
menpideohjelma, Liikenne- ja viestintäministeriö 
2018).

• Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia (KAI-
SU). Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aika-
välin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 
2030 – Kohti ilmastoviisasta arkea. Ympäristö-
ministeriö (2017).

• Pirkkalan luonnonmonimuotoisuusohjelma (Pirk-
kalan kunta 2020). 

• Fossiilittoman liikenteen tiekartta, luonnos lau-
suntovaiheessa (Liikenne- ja viestintäministeriö 
2021).
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Kuva 1.4.  Liittyvät hankkeet sekä suuntaa-antavasti Pirkanmaan maakuntakaavassa 
osoitetut uuden maankäytön alueet hankkeen suunnittelualueella. 

itä-länsisuuntainen yhdysradan varaus välillä Tampere-
Pirkkala lentoasema - Peltolammi. Molemmat radat on 
suunniteltu osin maanpäällisenä ja osin tunnelissa. Ra-
tavaraukset on esitetty Tampereen läntiset väylähank-
keet raportissa (ELY-keskuksen raportteja 103/2014). 

• Tampere-Pirkkala lentoaseman alueen kehittämi-
nen: Lentoaseman alue kytkeytyy alueen tieverkkoon 
ja Tampere-Pirkkalan lentokenttä on maakunnallisesti 
tärkeä kehittämiskohde. Kansainvälisen lentokentän 
yhteydet ja logistiset mahdollisuudet on otettu alueke-
hityksen lähtökohdaksi. Lentokentällä on suuri merkitys 
koko Pirkanmaan saavutettavuudelle ja siten elinkeino-
elämän kilpailukyvylle. Maakuntakaavassa on asetettu 
tavoitteeksi kehittää aluetta edelleen yhteistoimintalen-
toasemana, joka palvelee siviili-ilmailun lisäksi myös 
sotilasilmailua. Kentän merkitys sotilasilmailulle kasvaa, 
kun sotilasilmailun kuljetus-, yhteys- ja koelentotoi-
mintaa keskitetään Tampere-Pirkkalan lentoasemalle.  
Tampere-Pirkkalan lentoasema toimii jatkossa myös 
merkittävänä ilmailualan koulutuskeskittymänä. Kentän 
alueelle on tarkoitus kehittää logistiikkatoimintoja, termi-
naaleja ja lento-opetustoimintaa tukevia rakenteita sekä 
matkailua palvelevaa vähittäiskauppaa sekä toimintoi-
hin liittyviä työpaikka-alueita. 

• Rudus Oy maa-aineksenottohanke: Rudus Oy suun-
nittelee maa-ainesten ottoaluetta Lempäälään valtatien 
3 uuden linjauksen välittömään läheisyyteen Sääksjär-
ven lounaispuolella. Maa-aineksen otolle ei ole toistai-
seksi myönnetty lupaa.

• Tampereen 2-kehä välillä Rusko – Lentola: 2-kehän 
itäinen jatke on maakuntakaavassa esitetty tieyhte-
ys Tampereen Ruskon ja Kangasalan Lentolan välillä. 
Itäinen osuus täydentää tieverkkoa valtateiden 3 ja 12 
välillä muodostaen toisen kehätieyhteyden Tampereen 
seudulle. 2-kehän itäpään toteutus siirtää liikennettä 
uusille reiteille valtateillä 3, 9 ja 12, sekä mahdollistaa 
uuden maankäytön toteutuksen erityisesti Kangasalan 
puolella. 2-kehän jatkeen ennustetaan lisäävän liiken-
nettä erityisesti Sääksjärvi-Hervanta -välillä. 

• Pirkkalan raitiotieyhteys eli seuturatikka: Tampereel-
ta Pirkkalan keskustaan ulottuva seuturatikka muuttaa 
liikennejärjestelmää Tampereen eteläpuolella. Raitiotien 
linjausvaihtoehtoja tutkitaan yleissuunnittelussa 2019-
2020, mutta riippumatta tarkasta linjauksesta raitiotie-
järjestelmä muuttaa sekä katuverkon auto- ja joukko-
liikenteen tasapainoa että tehostaa myös maankäytön 
kasvua erityisesti Pirkkalan ja eteläisen Tampereen alu-
eella. 

VE 1, VE 2

2-kehä

2-kehä pohjoinen linjaus

VE
1,

VE
2

2-kehä eteläinen

linjaus

VE 1 uusi valtatie

VE
 2

Liittyvä
tie- tai
katuverkko

Ruskontie
osana 2-kehää

Rudus

Tampere-Pirkkalan
lentoasema

Ratapiha-alue

7.2.2021

Valtatie 3 Lempäälä-Pirkkala
YVA-MENETTELY JA YLEISSUUNNITELMA

0 1 2 30,5 km

••

••
Pirkkalan raitiotieyhteys eli
seuturatikka
Läntiset ratayhteydet
Rudus Oy maa-aineksenottohanke
Liikennealue maakuntakaavassa
Merkittävästi muuttuva alue
(työpaikat ja taajama)

KESKEISET LIITTYVÄT HANKKEET JAA MUUTTUVA MAANKÄYTTÖ
MAAKUNTAKAAVAN MUKAISESTI

1.5 Hankkeen liittyminen muihin 
suunnitelmiin ja hankkeisiin

Suunnittelualue sijoittuu Tampereen kaupunkiseudun kas-
vuvyöhykkeelle, jossa on valtakunnallisesti merkittäviä lii-
kenneväyliä ja Tampere-Pirkkalan lentoasema. Alueeseen 
liittyy runsaasti maankäytön ja liikenneyhteyksien kehittä-
mistä sekä tulevaisuuden potentiaalia valtatien 3 ja 2-ke-
hän liikenneratkaisuun liittyen. Uusien pääväylien suun-
nittelu kytkeytyy väistämättä maankäyttöön eikä sitä voi 
käsitellä irrallisena maankäyttöhankkeista.  Tässä hank-
keessa ajantasaiset maankäytön kehittymisen näkemykset 
on esitetty Pirkanmaan maakuntakaavassa.  

Seuraavassa on tuotu esille keskeiset hankkeet, jotka si-
joittuvat suunnittelualueelle tai aiheuttavat liikennettä sin-
ne. Kaavoitus on kuvattu omana kokonaisuutenaan erik-
seen luvussa 5.

Tässä on tuotu esille ne liikennehankkeet, jotka on tunnis-
tettu liikenne-ennusteessa suunnittelualueen liikennevirtoi-
hin vaikuttavana tekijänä. 

• Järjestelyratapiha: Pirkanmaan maakuntakaavassa 
2040 on esitetty, että järjestelyratapiha siirtyisi Tam-
pereelta Lempäälään. Ratapihan siirto on mittava in-
vestointi, eikä sen toteuttamisesta ole vielä päätöksiä.  
Ratapihan siirron vaikutuksia on vuonna 2020 selvitetty 
maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Nykyisen järjeste-
lyratapihan lähialuetta olisi mahdollista kehittää tiiviinä 
asumisen ja työpaikkojen alueena.  Uuden järjestelyra-
tapihan alueelle voisi tulla esimerkiksi teollisuutta ja työ-
paikka-alueita sekä liikenteen ja luonnonvaratalouden 
terminaaleja. Uudella järjestelyratapihalla on mahdolli-
suudet kehittyä sisämaasatamaksi ja moderniksi eri kul-
jetusmuotoja yhdisteleväksi intermodaaliterminaaliksi. 
Siirto mahdollistaa Tampereen keskustan laajentamisen 
kestävästi raideliikenneyhteyksien varaan. Rakentami-
nen mahdollistuu paitsi itse ratapihan alueelle myös alu-
eelle, jonka maankäytön muutoksen ja täydentämisen 
VAK-toiminnan vaara-alue estää. Uuden rakentamisen 
lisäksi ratapihan siirto parantaa olemassa olevan asu-
tuksen, työpaikkojen ja palvelujen turvallisuutta ja mah-
dollistaa uusia itä-länsisuuntaisia yhteyksiä nykyisen 
ratapihan noin 3 km pituiselle alueelle. 

• Läntiset ratayhteydet: Valtatien 3 uuden linjauksen 
ja 2-kehätien suunnittelujaksoon liittyy läntinen ratayh-
teysvaraus välillä Lempäälä - Ylöjärvi ja siihen liittyvä 

1 Hanke
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2 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT
2.1 Vaihtoehtojen muodostaminen

Valtatien 3 kehittäminen Lempäälän ja Pirkkalan välillä on 
ollut ajankohtainen hanke jo pitkään. Varsinkin valtatien 
3 uudella linjauksella, niin kutsutun Puskiaisten oikaisun 
suunnittelulla on pitkä historia. Vuonna 2017 hyväksytys-
sä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 valtatie 3 välillä 
Kuljun eritasoliittymä – Puskiaisten eritasoliittymä, välillä 
Linnakallion eritasoliittymä – Pirkkalan eritasoliittymä se-
kä välillä Lakalaivan eritasoliittymä – Sarankulman erita-
soliittymä on osoitettu merkittävästi parannettavaksi moot-
toriväyläksi. Merkinnällä on osoitettu olemassa olevien 
moottoriteiden lisäkaistat sekä nykyisen tien parantaminen 
moottoritieksi. Puskiaisten eritasoliittymän pohjoispuolelle 
ja valtatien 9 väliin jäävä valtatien 3 osuus, samoin kuin 
Sarankulman ja Linnakallion eritasoliittymän välinen tie-
osuus ovat osoitettu merkinnällä moottoriväylä. Valtatie 3 
Puskiainen-Pirkkala on osoitettu merkinnällä uusi mootto-
riväylä. 2-kehätie Pirkkala-Sääksjärvi on osoitettu merkin-
nällä uusi tie. 

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksen valmiste-
lutyön yhteydessä on laadittu selvitys Tampereen läntisten 
väylähankkeiden vaihtoehdoista. Selvitys sisälsi tarkaste-
lut ja arvioinnit valtatien 3 uuden Lempäälä-Pirkkala -yhte-
yden vaihtoehdoista sekä valtatietä risteävän Tampereen 
kaupunkiseudun 2-kehätien vaihtoehdoista. Tämän perus-
teella valtatien 3 uuden yhteyden ratkaisuja tarkennettiin 
uuden linjauksen haarautumien kohdilta aluevaraustasoi-
siksi suunnitelmiksi vuonna 2015.

Tässä YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot on muo-
dostettu alustavien tavoitteiden sekä aikaisempien suunni-
telmien ja selvitysten perusteella. Myös ympäristöarvoista 
on saatu reunaehtoja vaihtoehtojen muodostamiselle, ja 
vaihtoehtoja ja niiden sisältöä onkin tarkennettu koko YVA-
menettelyn ajan. YVA-ohjelman vaihtoehtoihin on tehty 
tarkennuksia vaihtoehdossa 1, jossa toimenpiteet ovat 
laajentuneet Marjamäen liittymän eteläpuolelle. Vaihtoeh-
dossa 2 on tehty YVA-ohjelmaan verrattuna tarkennuksia 
Marjamäen liittymän eteläpuolella ja Pirkkalan eritasoliit-
tymän luoteispuolella. Nämä tarkennukset johtuvat siitä, 
että tarvittavat kaistamuutokset saadaan toteutettua.  Jat-

kosuunnitteluun valittavaa vaihtoehtoa tarkennetaan vielä 
yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä ja viimeistään 
tiesuunnitelmavaiheessa, jossa hyväksytään väylän tilava-
raukset lopullisesti.

Vuoropuhelusta saadussa palautteessa on esitetty tutkitta-
vaksi uusia vaihtoehtoja ja tehty ehdotuksia nyt esillä olevi-
en ratkaisujen yksityiskohtiin. Näitä on käsitelty tarkemmin 
luvussa 4.6.

Valtatien 3 uusi linjaus ja 2-kehätie aiheuttavat muutoksia 
alueiden alempiluokkaiseen katuverkkoon. Alemman ka-
tuverkon muutoksia ei ole esitetty YVA-ohjelmassa eikä 
muutoksia käsitellä tässä YVA-selostuksessa. Alemman 
katuverkon muutokset ja niiden laajuus on sidoksissa alu-
eiden maankäytön suunnitteluun, mikä on pääosin kuntien 
kaavoituksen vastuulla. 

2-kehätien liittymisestä Lentoasemalle on esitetty alustava 
alemman katu-/tieverkon ratkaisu tämän YVA-selostuksen 
kartoilla. Merkintä on lähinnä informatiivinen, sillä 2-kehän 
on liityttävä katuverkkoon.  Tässä YVA-selostuksessa ei 
arvioida katuverkkoa tarkemmin eikä maastoselvityksiä 
ole kohdennettu sen alueelle.  Lopulliset liikennejärjestelyt 
ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä, eikä niitä käsitellä 
tässä YVA-selostuksessa muuten kuin yhteisvaikutusten 
kokonaisuudessa. 

2.2 Alustavasti tutkitut ja karsitut 
vaihtoehdot

Valtatien 3 uuden linjauksen osalta YVA-menettelyssä on 
tarkasteltu yhtä vaihtoehtoa mikä perustuu vuoden 2015 
aluevaraussuunnitelmaan. 2-kehätien osalta YVA-menet-
telyssä on tarkasteltu useampaa linjausvaihtoehtoa, joista 
yksi on ollut maakuntakaavassa esitetty linjaus. YVA-oh-
jelmavaiheessa esillä oli kaksi 2-kehätien linjausvaihtoeh-
toa, joita on YVA-selostusvaiheessa jatkojalostettu. Näiden 
lisäksi on tarkasteltu kokonaan uusia vaihtoehtoja. YVA-
selostusvaiheessa käsiteltiin lopulta neljää vaihtoehtoa, 

joista kaksi on karsittu pois ja kaksi otettu mukaan varsi-
naiseen YVA-käsittelyyn. 

Maakuntakaavan mukainen linjaus on karsittu pois, koska 
Kotojärven ja Keskisenjärven välistä, lentoaseman kiitotien 
suuntaisesti, kulkevan linjauksen katsottiin rajoittavan len-
tokentän kehittämistä ja aiheuttavan haittaa laskeutumis-
järjestelmille. 2-kehätien linjaukselle tarkasteltiin vaihtoeh-
toisia reittejä ensisijaisesti lentoaseman päässä. 

Vaihtoehtoista linjausta ja liittymistä Lentoasemantiehen 
on tarkasteltu Kotojärven pohjoispuolelta mikä eroaisi 
mahdollisimman vähän maakuntakaavassa esitetystä lin-
jauksesta. Kotojärven pohjoispuolelta kulkevasta linjauk-
sesta on muodostettu kaksi vaihtoehtoa, jotka kulkevat 
Pulkajärven Natura-alueen eri puolilta. Pohjoinen linjaus 
Pulkajärven pohjoispuolelta ja eteläinen linjaus Pulkajär-
ven eteläpuolelta. Rajajärven eritasoliittymän ja Sääksjär-
ven välillä linjaukset ovat samat. Nämä vaihtoehdot on kä-
sitelty arviointiselostuksessa. 

Neljäs 2-kehätielle tutkittu linjausvaihtoehto alkaa Varus-
kunnantieltä Tampere-Pirkkala lentoaseman eteläpuolelta 
ja kulkee läntisen oikoradan varauksen kanssa samassa 
maastokäytävässä Keskisenjärven ja Ylisenjärven länsi-
puolelta kohti etelää, risteää oikoradan varauksen kanssa 
Kokkovuoren kohdalla ja kulkee Pulkajärven Natura-alu-
een eteläpuolta Rajajärven eritasoliittymän kautta Särkijär-
velle.  

Ylisenjärven eteläpuolelta kulkeva linjaus on Tarrunmäen 
kautta kulkevan pohjoisen linjauksen lisäksi ainoa realisti-
seksi arvioitu vaihtoehto kiitoradan varoalueen sekä Koto-
järven, Keskisenjärven ja Ylisenjärven muodostaman este-
vaikutuksen kiertämiseksi. Lentoasema olisi lisäksi erittäin 
hyvin saavutettavissa 2-kehältä. 

Vaihtoehto on karsittu pois, koska linjaus ei tue maankäy-
tön kehittymistä kehätien varteen Lentoaseman ja Rajajär-
ven eritasoliittymän välillä, linjaus poikkeaa merkittävästi 
maakuntakaavassa esitetystä linjauksesta ja linjaus hait-
taa Varuskunnantien toimintaa varalaskupaikkana.

2.3 Vertailuvaihtoehto 0

YVA-menettelyssä parantamisvaihtoehtoja verrataan vaih-
toehtoon 0, jossa tieverkolle ei tehdä parantamistoimen-
piteitä. Vaihtoehdossa 0 saadaan käsitys siitä, millaiseksi 
tilanne muodostuu nykyisillä tiejärjestelyissä tulevaisuu-
dessa liikenteen lisääntyessä.   

Nykytilanteessa valtatie on kaksiajoratainen nelikaistainen 
moottoritie, jonka liittymät ovat eritasoliittymiä. Valtatiellä 
suunnitteluosuudella on vaihtuva nopeusrajoitus -järjestel-
mä, jossa suurin nopeus on välillä Kuljun eritasoliittymä – 
Särkijärven eritasoliittymä 120 km/h ja välillä Lakalaivan 
eritasoliittymä – Pirkkalan eritasoliittymä (läntinen kehätie) 
100 km/h.  

Valtatiellä 3 suunnitteluosuudella on kahdeksan (8) erita-
soliittymää: Kuljun eritasoliittymä (Marjamäki), Puskiais-
ten eritasoliittymä, Sääksjärven eritasoliittymä, Särkijärven 
eritasoliittymä, Lakalaivan eritasoliittymä, Sarankulman 
eritasoliittymä, Linnakorven eritasoliittymä ja Pirkkalan eri-
tasoliittymä. Valtatien läheisyydessä on asutusta ja niiden 
kohdalla on meluntorjunnan toimenpiteinä melukaidetta, 
meluaitoja ja meluvalleja.  

2 Tutkittavat vaihtoehdot
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Kuva 2.1. 2-kehätien alustavasti tutkitut vaihtoehdot.
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Vaihtoehdot ja osuudet YVA-selostuksessa

YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot 
ovat seuraavat:

• Vaihtoehto 0+ (VE 0+) sisältää nykyisen valta-
tien vähäisiä liikenneturvallisuuteen, liikenteen 
sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä paranta-
mistoimenpiteitä 

• Vaihtoehto 1  (VE 1) sisältää nykyisen valtatien 
parantamisen välillä Marjamäki – Puskiainen 
sekä valtatien uuden linjauksen välillä Puskiai-
nen–Linnakallio sekä 2-kehän.

• Vaihtoehto 2  (VE 2) sisältää valtatien paran-
tamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja 
Pirkkalan välillä sekä 2-kehän. 

Hankevaihtoehdot tarkoittavat toimenpidekokonai-
suuksia vaihtoehdoissa VE 0+, VE 1 ja VE 2. 

Termillä kehittämisvaihtoehto viitataan vaihtoehdon 
1 ja vaihtoehdon 2 mukaisiin laajoihin toimenpide-
kokonaisuuksiin.

Kehittämisvaihtoehdot 1 ja 2 sisältävät Tampereen 
kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) toteuttamisen 
välille Tampere – Pirkkalan lentoasema – Sääks-
järven eritasoliittymä.  YVA-menettelyssä tarkastel-
laan osalta kahta linjausvaihtoehtoa. 2-kehä poh-
joinen linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen 
pohjoispuolella ja vaihtoehto 2-kehä eteläinen linja-
us Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella.

Vertailuvaihtoehto 0 muodostaa nimensä mukai-
sesti YVA-menettelyssä olennaisen vertailukoh-
dan valtatien 3 ja 2-Kehän toimenpiteille. Siinä 
tarkastellaan tilannetta tulevaisuudessa siten, et-
tä yksikään hankkeen vaihtoehdoista (vaihtoehto 
1, vaihtoehto 2 tai vaihtoehto 0+) ei toteudu. Nä-
kökulmana on tulevaisuus eli tarkastelu pohjautuu 
liikenne-ennusteen mukaiseen liikenteen kehityk-
seen. Vaihtoehto 0 vastaa omalla tavallaan YVA-

Kuva 2.2. Tutkittavat vaihtoehdot.

2.4 Arvioitavat vaihtoehdot

2.4.1 Vaihtoehto 0+

Vaihtoehdossa 0+ valtatie säilyy nykyisellään eli se on kak-
siajoratainen nelikaistainen moottoritie, jossa ajoratojen 
välinen keskialue on 6,5 – 15 metriä leveä. Valtatiellä on 
muuttuvat nopeusrajoitukset, joissa suurin nopeusrajoitus 
on 120 km/h Kuljun ja Särkijärven välillä sekä 100 km/h 
läntisellä kehätiellä (Lakalaiva – Pirkkala).  Moottoritien liit-
tymät ovat eritasoliittymiä. 

Valtatielle tehdään pieniä toimenpiteitä liikenneturvallisuu-
den ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä melun-
torjunnan toimenpiteitä:

• Liikenteen telematiikka, johon kuuluvat muuttuvat nope-
usrajoitukset, muuttuvat varoitusmerkit ja tiedotusopas-
teet sekä mahdolliset ajoradan yläpuoliset muuttuvat 
tiedotusopasteet. Suunnitteluosuudella voidaan käyttää 
tieosuuksittain 60, 70, 80, 100 tai 120 km/h nopeusrajoi-
tusta, joka valitaan normaalitilanteessa automaattisesti.

• Toteutetaan valaistus puuttuvalle moottoritieosuudelle 
Kuljun eritasoliittymän (Marjamäki) ja Sääksjärven vä-
lille.

• Puskiaisten eritasoliittymä parannetaan siten, että ny-
kyisiä liittymis- ja erkanemiskaistoja jatketaan täyttä-
mään suunnitteluohjeiden mukaiset pituudet.  

• Särkijärven eritasoliittymä parannetaan jatkamalla ete-
län suunnan erkanemiskaistaa noin 100 metrin matkal-
la. 

• Läntiselle kehätielle Lakalaivan ja Sarankulman erita-
soliittymien välille toteutetaan sekoittumiskaista. 

• Meluntorjunnan toimenpiteitä toteutetaan keskeisimpiin 
kohteisiin Sääksjärven kohdalle sekä Härmälän kohdal-
le, jossa meluntorjunta toteutetaan uuden sekoittumis-
kaistan pohjoislaidalle nykyisen korkuisena.

asetuksessa (277/2017) esitettyyn arvioinnin sisältö-
määrittelyyn, jonka mukaan arviointiselostuksen tulee 
sisältää kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta 
ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta ei 
toteuteta.

Suunnittelualue on jaettu vaikutusten käsittelyä ja 
vertailua varteen osuuksiin (kuva 2.2.). Osuudet 
muodostuvat aina linjausvaihtoehtojen alkamis- ja 
päättymiskohtien välille, joten niiden avulla vaihto-
ehtoja voidaan vertailla järjestelmällisesti.  

2 Tutkittavat vaihtoehdot
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Kuva 2.4. Uuden tielinjauksen poikkileikkaus.
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Kuva 2.6. 2-kehätien poikkileikkaus.

Kuva 2.5. Valtatien leventäminen 3+3 -kaistaiseksi. 
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2.4.2 Vaihtoehto 1

Vaihtoehdossa 1 toteutetaan uusi valtatielinjaus vä-
lillä Puskiaisten eritasoliittymä – Linnakallio. Linna-
kallion ja Pirkkalan eritasoliittymän välillä uusi lin-
jaus kytkeytyy nykyiseen tiehen ramppijärjestelyillä. 
Uusi valtatielinjaus on Pirkanmaan maakuntakaa-
van 2040 mukainen linjaus. Valtatien 3 suunnitte-
luosuuden pituus on noin 15 kilometriä, josta uutta 
linjausta on noin 10 kilometriä. Vaihtoehdon mitoi-
tusnopeus on 120 km/h muulla tieosuudella paitsi 
Linnakallion kohdalla mitoitusnopeus on 100 km/h. 

Vaihtoehtoon kuuluvat toimenpiteet ovat:

• Nykyinen valtatie 3 parannetaan Kuljun ja Pus-
kiaisten eritasoliittymien välillä toteuttamalla val-
tatielle lisäkaistat, moottoritien poikkileikkaus on 
3+3 -kaistainen moottoritie. Valtatien poikkileik-
kaus on 15,5/11,25, jossa ajokaistojen leveys 
on 3,75 ja pientareiden leveys on yhteensä 4,25 
metriä sekä keskialueen leveys on 6,5 metriä. 
Valtatien linjaus ja tasaus säilyy nykyisellään. 
Valtatien levitys tehdään suunnittelualueen alus-
ta Kuljun eritasoliittymään nykyisen valtatien ajo-
ratojen sisäpuolelle ja Kuljun eritasoliittymästä 
Puskiaisten eritasoliittymään nykyisten valtatien 
ajoratojen ulkopuolelle siten, että valtatien ajora-
ta leviää molemmille puolille 3,75 metriä. 

• Uusi valtatielinjaus toteutetaan Puskiaisten ja 
Pirkkalan eritasoliittymien välille. Uuden valta-
tielinjauksen poikkileikkaus on 2+2 -kaistainen 
moottoritie, jossa väylän poikkileikkaus on 2 x 
11,75/7,5, jossa ajokaistojen leveys on 3,75 met-
riä ja pientareiden leveys yhteensä 4,25 metriä, 
keskialueen leveys on 6,5 metriä. 

• Uusi eritasoliittymä toteutetaan valtatien ja 2-ke-
hätien risteyskohtaan Pirkkalan ja Lempäälän 
rajalle.

• Särkijärven eritasoliittymä parannetaan jatkamal-
la etelän suunnan erkanemiskaistaa noin 100 
metrin matkalla. 

• Läntiselle kehätielle Lakalaivan ja Sarankulman 
eritasoliittymien välille toteutetaan sekoittumis-
kaistat. 

• Meluntorjuntaa toteutetaan melualueille. Melun-
torjuntaa toteutetaan myös nykyiselle valtatielle 

3, joka säilyy jatkossa valtatienä 9 ja Läntiselle 
kehätielle.

• Koko suunnitteluosuus valaistaan.
• 2- kehätien toteuttaminen.
• Liikenteenhallinnan toimenpiteitä, joita voivat olla 

muun muassa muuttuvat nopeusrajoitukset 80-
120 km/h ja muuttuvat liikennemerkit tai varoitus-
opasteet.

• Uudelle tieosuudelle toteutetaan viher- ja virkis-
tysyhteyksien vaatimia ali- ja ylikulkukäytäviä, 
joiden tarkempi sijainti ja periaatteet tarkentuvat 
jatkosuunnittelussa yhteistyössä maankäytön 
suunnittelun kanssa. Uudella linjauksella viher- ja 
virkistysyhteydet voidaan ottaa huomioon hyvin. 
Lisäksi parannettavilla nykyisen valtatien osuuk-
silla yhteystarpeita pyritään tukemaan, mutta rat-
kaisuissa ei päästä yhtä hyvään laatutasoon kuin 
uudella tiejaksolla. Parantamattomilla valtatien 3 
osuuksilla viher- ja virkistystarpeita ei paranneta. 

Kuva 2.7. Vaihtoehto 1.
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2.4.3 Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 2 parannetaan nykyistä valtatietä 3 
välillä Kuljun eritasoliittymä (Marjamäki) - Pirkkalan 
eritasoliittymä. Valtatien suunnitteluosuus on noin 
23 kilometriä pitkä. Suunnitteluosuuden mitoitusno-
peus on 100-120 km/h. 

Vaihtoehtoon kuuluvat toimenpiteet ovat:

• Nykyinen valtatie 3 parannetaan Kuljun ja Sär-
kijärven eritasoliittymien välillä sekä Lakalaivan 
ja Pirkkalan eritasoliittymien välillä toteuttamalla 
valtatielle lisäkaistat, moottoritien poikkileikkaus 
on 3+3 -kaistainen moottoritie. Valtatien poikki-
leikkaus on 15,5/11,25, jossa ajokaistojen leve-
ys on 3,75 ja pientareiden leveys on 4,25 met-
riä sekä keskialueen leveys on 6,5 metriä. Tien 
linjaus ja tasaus säilyy nykyisellään. Valtatien 
levitys tehdään suunnittelualueen alusta Kuljun 
eritasoliittymään nykyisen valtatien ajoratojen 
sisäpuolelle ja Kuljun eritasoliittymästä Pirkkalan 
eritasoliittymään nykyisten valtatien ajoratojen ul-
kopuolelle siten, että valtatien ajorata leviää mo-
lemmille puolille 3,75 metriä. 

• Valtatien eritasoliittymät ja risteävien teiden sekä 
muiden yhteyksien risteyssillat säilyvät nykyisillä 
paikoillaan. Nykyisellä tiellä olevia viher- ja virkis-
tysyhteystarpeita pyritään tukemaan, mutta eten-
kin viheryhteyksien laatutasoon ei saada merkit-
tävää parannusta. Niiden kehittämistä rajoittaa 
myös nykyinen maankäyttö ja tien leveneminen. 
Yhteyksien tarkemmat periaatteet tarketuvat jat-
kosuunnittelussa. 

• Lakalaivan eritasoliittymän liikennejärjestelyjä 
parannetaan siten, että valtatieltä lisätään liitty-
miskaista eritasoliittymään Vaasan ja Jyväskylän 
suunnan ramppiin Särkijärven eritasoliittymän 
pohjoispuolella. 

• Meluntorjuntaa toteutetaan melualueille. 
• Koko suunnitteluosuudelle tulee valaistus.
• 2-kehätien toteuttaminen.
• Liikenteenhallinnan toimenpiteitä, joita voivat olla 

muun muassa muuttuvat nopeusrajoitukset 80-
120 km/h ja muuttuvat liikennemerkit tai varoitus-
opasteet.

Kuva 2.8. Vaihtoehto 2.

0 2500 m

Suunniteltu tai
parannettava tie (Vt3)

Uusi tai uusittava
melusuojaus

Suunniteltu tai
parannettava tie (2-kehä)

Alustava katu- ja tieverkko

2.4.4 2-kehätien vaihtoehdot

2-kehätielle tutkitaan kahta vaihtoehtoa. 2-kehätien 
pohjoinen linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alu-
een pohjoispuolella ja 2-kehätien eteläinen linjaus 
Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella. 2-kehä-
tien suunnitteluosuus on noin 9 kilometriä. Kehätien 
mitoitusnopeus on 60 – 80 km/h. Kehätien poikki-
leikkaus on 2-kaistainen väylä, jonka poikkileikkaus 
on 9,0/7,0 ja ajokaistan leveys 3,5 metriä. Kehätien 
ja valtatien 3 liittymä on eritasoliittymä, muut kehä-
tien liittymät ovat tasoliittymiä. Kehätien viereen to-
teutetaan jalankulku - ja pyörätie. Koko suunnittelu-
alueelle tulee valaistus. 2-kehätien toteuttamisessa 
pystytään ottamaan hyvin huomioon viher- ja virkis-
tysyhteyksien kehittäminen. Ratkaisujen yksityis-
kohdat tarkentuvat jatkosuunnittelussa yhteistyössä 
maankäytön suunnittelun kanssa.

2 Tutkittavat vaihtoehdot
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3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI- 
MENETTELY

Kuva 3.1. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi maanteiden suunnittelujärjestelmässä. 

3.1 Lainsäädännön lähtökohdat

YVA-menettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä 252/2017. Sitä täydentää valtioneu-
voston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
277/2017. Laki edellyttää arviointimenettelyn soveltamista 
tiehankkeissa, joissa rakennetaan vähintään 10 kilomet-
rin pituinen, neli- tai useampikaistainen yhtäjaksoinen uu-
si tie. YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutus-
ten arviointia muun muassa lisäämällä tietoa kyseisestä 
hankkeesta, suunnittelualueen nykytilanteesta ja sen kehi-
tyksestä, eri osapuolten näkemyksistä ja hankkeen aiheut-
tamista vaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointi kes-
kittyy eri vaihtoehtojen vertailuun. Vaihtoehtotarkastelujen 
avulla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen 
ratkaisu, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ym-
päristöarvoille, asutukselle ja ihmisten hyvinvoinnille. 

Lakisääteisen tehtävän lisäksi YVA-menettely palvelee 
hankkeen toteutusta ja on hyvä väyläsuunnittelun työka-
luna. Hankkeesta vastaavan näkökulmasta YVA-menette-
lyn kautta voidaan parantaa suunnitelman laatua ja tutkia 
ratkaisua, joka täyttää parhaiten hankkeelle asetut tavoit-
teet. Tämän vuoksi YVA-menettelyssä tuodaan esille myös 
hankkeen tavoitteet ja vaikutuksia, jotka eivät ole suoraan 
ympäristövaikutuksia (esimerkiksi liikenteellisiä vaikutuk-
sia). Toisaalta liikenteellisillä vaikutuksilla on selkeä yhteys 
ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin. Liikennejärjestelmä 
on myös kiinteä osa alueiden käytön suunnittelua. 

3.2 YVA-menettely osana 
tiesuunnitteluprosessia

Maanteiden suunnitteluprosessi koostuu neljästä vaihees-
ta: esiselvityksistä, yleissuunnittelusta, tiesuunnittelusta ja 
rakennussuunnittelusta. Vaikutusten arviointi vastaa pää-
sääntöisesti kunkin vaiheen suunnittelutarkkuutta, mutta 
hankkeen elinkaarta on ennakoitava jo varhaisessa vai-
heessa. Tiehankkeiden YVA-menettely edeltää yleensä lii-

kennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen 
yleissuunnitelman laatimista, kuten myös tässä hankkees-
sa (katso Kuva 3.4.). YVA-menettely on prosessi, jonka ai-
kana laaditaan ja tarkennetaan tien teknistä suunnittelua. 
Tien sijainti ja liikenteellinen perusratkaisu suunnitellaan 
YVA-menettelyn aikana sellaisella tarkkuudella, että vaih-
toehtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset voidaan ar-
vioida vertailukelpoisesti.

YVA-menettely tuottaa tietoa hankkeen eri vaihtoehtojen 
ympäristövaikutuksista jatkosuunnitteluun etenevän vaih-
toehdon valinnan pohjaksi. YVA-menettely ei kuitenkaan 
ole päätöksentekoprosessi eikä lupamenettely itsessään. 
Arviointiselostuksesta saadun perustellun päätelmän pe-
rusteella hankkeesta vastaava valitsee vaihtoehdon, jon-
ka pohjalta ryhdytään laatimaan liikennejärjestelmästä 
ja maanteistä säädetyn lain mukaista yleissuunnitelmaa. 
Suunnittelun lopputulos on aina kompromissi, jossa on 
sovitettu yhteen erilaisia tarpeita ja reunaehtoja. YVA-
menettelyssä esille tulleet vaikutukset ja palaute otetaan 
huomioon ja niitä tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Myös 
perustellun päätelmän ajantasaisuutta arvioidaan jatko-
suunnittelun eri vaiheissa.

3.3 YVA-menettelyn roolit ja yhteistyö

Hankkeesta vastaava on toiminnanharjoittaja tai se, joka 
muuten on lain mukaan vastuullinen tarkoitetun hankkeen 
toteuttamisesta.  Väylävirasto vastaa maantieverkon omis-
tajan tehtävistä ja muista tienpidon tehtävistä. Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vastaa alueen-
sa tienpidon tehtävien hoitamisesta Väyläviraston ohjauk-
sen mukaisesti.  Hankkeesta vastaava on tässä hankkees-
sa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jossa hanketta joh-
taa Tero Haarajärvi. ELY-keskus teettää maanteiden suun-
nittelun suunnittelualan yrityksillä eli konsulteilla. 

Miten voi vaikuttaa oikea-aikaisesti?

Teiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuvaa ja jokai-
sesta vaiheesta halutaan keskustelua. Kaikki palaute 
on tervetullutta läpi tiesuunnitteluprosessin, mutta pa-
lautetta antaessa on hyvä muistaa kunkin suunnitte-
luvaiheen tarkoitus. Väyläviranomaisen tavoitteena 
on löytää mahdollisimman hyväksyttävä suunnittelu-
ratkaisu. Osalliset toimivat asiantuntijaroolissa tuoden 
tärkeitä näkökulmia suunnitteluun.

YVA-menettelyyn ja yleissuunnitteluun kuuluu lähinnä 
yleiskaavan tarkkuutta vastaava suunnittelu. YVA-me-
nettelyn jälkeen tehtävässä yleissuunnitelmassa mää-
ritellään tien likimääräinen paikka ja tilantarve sekä 
suhde ympäröivään maankäyttöön, tekniset ja liiken-
teelliset perusratkaisut sekä ympäristöhaittojen torju-
misen periaatteet. YVA-vaihe on paras ajankohta ottaa 
kantaa tien sijaintiin ja tuoda esille ympäristövaikutus-
ten kannalta merkittäviä asioita. Yleissuunnitelman 
laadintavaiheessa keskustellaan vielä suunnitelman 

tarkentamisesta ja liikenteellisistä perusratkaisuis-
ta. Hyväksytty yleissuunnitelma voi rajoittaa muuta 
rakentamista ja synnyttää tienpitäjälle myös velvol-
lisuuden lunastaa alueita.

Monet ihmisten ja ympäristön kannalta olennaiset 
yksityiskohdat ratkaistaan vasta tiesuunnitteluvai-
heessa. Tiesuunnitelman laatiminen on hankkeen 
toteutukseen tähtäävää tien yksityiskohtaista suun-
nittelua ja vastaa asemakaavan tarkkuutta. Yleis-
suunnitelmassa hyväksyttyjä periaatteellisia asioita 
ei tiesuunnitelmavaiheessa enää yleensä käsitellä. 
Tiesuunnitelmavaiheessa määritetään tien tark-
ka sijainti, tarvittavat alueet, liittymät sekä muut 
tiejärjestelyt, jalankulun ja pyöräilyn sekä joukko-
liikenteen järjestelyt sekä haittojen torjumiseksi 
tarvittavat toimenpiteet ml. meluntorjunta. Tiesuun-
nitelmassa ratkaistaan maanomistajiin ja muihin 
asianosaisiin välittömästi vaikuttavat tekijät, joten 
vuorovaikutus painottuu näihin asioihin.

Maanteiden vaiheittainen suunnitteluprosessi

MMaaaannttiiee-- jjaa  lliiiikkeennnneejjäärrjjeesstteellmmäällaaiinn  mmuukkaaiinneenn  kkäässiitttteellyy

EEssiisseellvviittyykksseett YYlleeiissssuuuunnnniitteellmmaa TTiieessuuuunnnniitteellmmaa RRaakkeennttaammiinneenn

HHooiittoo  jjaa  yyllllääppiittoo

VVaaiikkuuttuusstteenn  aarrvviiooiinnttii

AALLUUEEIIDDEENN  KKÄÄYYTTÖÖNN  SSUUUUNNNNIITTTTEELLUU

YY

SSeeuurraannttaa

*YVA

MMaaaakkuunnttaakkaaaavvaa
YYlleeiisskkaaaavvaa

AAsseemmaakkaaaavvaa

*YVA-laki 252/2017: Soveltaminen tiehankkeissa, mikäli rakennetaan vähintään 10 
kilometrin pituinen, neli- tai useampikaistainen yhtäjaksoinen uusi tie. 
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Yhteysviranomainen on se viranomainen, jolla on vastuu 
siitä, että ympäristövaikutusten arviointimenettely toteute-
taan lain mukaisesti. Yhteysviranomainen tarkistaa ympä-
ristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun 
sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hank-
keen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Yhteysviran-
omaisena tässä hankkeessa toimii Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualue, jossa vastuuhenkilönä toimii Leena Ivalo. 

Hankkeen suunnittelua varten perustettu on perustettu 
hankeryhmä, jossa ovat edustettuina Väylävirasto, Lem-
päälän kunta, Pirkkalan kunta, Tampereen kaupunki sekä 
Pirkanmaan liitto. Yhteysviranomainen on mukana hanke-
ryhmässä asiantuntijana. Hankeryhmän roolina on työstää 
aktiivisesti suunnitteluratkaisuja. Hanketta ohjaa lisäksi 
ohjausryhmä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on hyväksyä 
keskeiset päätökset. 

3.4 YVA-ohjelmasta YVA-selostukseen

YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena laaditaan ym-
päristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma). YVA-
ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima työohjelma ar-
vioinnin suorittamisesta ja menetelmistä, jossa esitetään 
hankkeen perustiedot, tutkittavat vaihtoehdot ja kuvaus 
ympäristön nykytilasta. Ohjelmaan kuuluu myös suunnitel-
ma tiedottamisesta, palautteen antamisesta ja hankkeen 
aikataulusta. YVA-lain mukaisesti yhteysviranomainen 
kuuluttaa YVA-ohjelmasta ja asettaa sen nähtäville. Näh-
tävillä olon aikana YVA-ohjelmasta on mahdollisuus antaa 
lausuntoja ja mielipiteitä. Niiden perusteella yhteysviran-
omainen antaa ohjelmasta oman lausuntonsa. Yhteysvi-
ranomainen ottaa lausunnossaan kantaa arviointiohjelman 
laajuuteen ja tarkkuuteen. 

Toisessa vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten ar-
viointiselostus (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 vaih-
toehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti 
merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutus-
ten arviointiselostus laaditaan YVA-ohjelman ja yhteysvi-
ranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella. Sen val-

Kuva 3.2. Tämän hankkeen osapuolet.

Maantiet, tiepito ja sen tehtävät

Suomen tieverkko käsittää valtion maantiet, kun-
nalliset katuverkot ja yksityistiet. Valtatie 3 on 
maantie. 2-kehän uuden linjauksen on todettu täs-
sä suunnitteluvaiheessa olevan seudullisena yhte-
ytenä maantie tai katu. 2-kehä haluttiin ottaa tämän 
YVA-menettelyn suunnitteluun mukaan, jotta mer-
kittävästi toisiinsa kytkeytyvät väylät voidaan arvi-
oida kokonaisuutena. 

Liikenneverkkoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan 
yhteiskunnallisia tavoitteita.  Maanteiden suunnit-
telu ja kehittäminen perustuu lakiin liikennejärjes-
telmästä ja maanteistä (2005/503).  Valtion puo-
lesta tienpitäjänä toimii väylävirasto, joka huolehtii 
maanteiden ylläpitämisestä vastaa tienpidon kus-
tannuksista. ELY-keskukset (liikenne ja infrastruk-
tuuri -vastuualue) vastaavat alueensa tienpidon 
tehtävien hoitamisesta Väyläviraston ohjauksen 
mukaisesti.  Tiensuunnittelu on yhdyskuntasuun-
nittelua ja osa suunnittelujärjestelmää, jossa liiken-
teen, maankäytön ja alueiden suunnittelu vaikutta-
vat toisiinsa. Yhteistyö suunnittelun eri osapuolten 
kesken on siten välttämätöntä. Kunnat ovat kes-
keisessä roolissa, kun maanteitä suunnitellaan 
erityisesti kuntien maankäytön tarpeisiin.  Maan-
tieinvestointeja on mahdollisuus toteuttaa valtion 
ja kunnan yhteisrahoituksella. Tuolloin hankkeen 
toteutuksesta tehdään sopimus kunnan ja valtion 
kanssa, jonka molemmat osapuolet hyväksyvät ta-
hoillaan.  Kun 2-kehän toteuttaminen etenee, niin 
silloin pohditaan vielä sen hallinnollista luokitusta 
kokonaisuutena ja jaksoittainkin.

YVA-menettely roolit  ja yhteistyö

HANKEVASTAAVA

Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne ja 
infrastruktuuri
• Tero Haarajärvi (pp)
• Minna Huttunen
• Johannes Järvinen

KONSULTTITYÖ
Sitowise ja 
Ramboll

HANKERYHMÄ

• Pirkanmaan ELY-keskus, L
• Pirkanmaan ELY-keskus, Y
• Lempäälän kunta
• Pirkkalan kunta
• Tampereen kaupunki
• Pirkanmaan liitto
• Väylävirasto

OHJAUSRYHMÄ

• Pirkanmaan ELY-keskus, L
• Lempäälän kunta
• Pirkkalan kunta
• Tampereen kaupunki
• Pirkanmaan liitto
• Puolustusvoimat
• Finavia
• Väylävirasto

YHTEYSVIRANOMAINEN

Pirkanmaan ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat
• Leena Ivalo

OSALLISET
• Asukkaat ja yhteisöt
• Maanomistajat
• Yrittäjät
• Media
• Kaikki asiasta kiinnostuneet

Suunnittelu ja projektinjohto Viranomaistyö ja kokoukset Osallistuminen ja palaute 

Projektin-
hallinta-
ryhmä

Tehtävänä 
osallistua 
aktiivisesti 

suunnitteluun, 
työstää ratkaisuja

Tehtävänä asettaa 
tavoitteita, ohjata 
työtä ja vahvistaa 

keskeisimmät 
päätökset 

YVA-
menettelyn 

ohjaus ja 
valvonta

MUUT 
VIRANOMAISET 

§

Lausunnot
Neuvottelu
Lähtötiedot

Kuva 3.3. YVA-menettelyn päävaiheet. 

YVA-MENETTELY

• Arviointi 
• Vaihtoehtojen 

vertailu
• Johtopäätökset

• Tavoitteet
• Vaihtoehdot
• Selvitykset
• Menetelmät

Mielipiteet  
Lausunnot

Yhteysviran-
omaisen 

perusteltu 
päätelmä

KKEESSKKUUSSTTEELLUU,,  PPAALLAAUUTTEE  JJAA  OOSSAALLLLIISSTTUUMMIINNEENN

Mielipiteet  
Lausunnot

Yhteysviran-
omaisen
lausunto

Valmius
suunnittelun 
jatkamiseen

Ennakko-
neuvottelu

Evästys
arviontiin

Tunnistetaan 
todennäköisesti 

merkittävät 
vaikutukset

Kuulutus
Nähtävillä 
30 päivää

YVA-SELOSTUSYVA-OHJELMA
Kuulutus

Nähtävillä 
30-60 päivää

merkittävät 
vaikutukset

Arvionnin
suunnittelu

Laki ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä 252/2017
Asetus ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä 277/2017 

YVA-menettelyn 
ajantasaisuus-
vaatimus 
lupavaiheissa

mistuttua myös YVA-selostuksesta pyydetään lausuntoja 
ja mielipiteitä vastaavasti kuten YVA-ohjelmasta.

3 Ympäristövaikutusten arviointimenettely
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Kuva 3.4. Valtatien 3 ja 2-kehän suunnittelun tavoiteaikataulu ja päävaiheet.

Kuva 3.5. Osallistumisen kokonaisuus YVA-menettelyssä 
ja yleissuunnitelmassa. 

helmikuussa 2019 pidettiin yhteysviranomaisen järjestämä 
ennakkoneuvottelu, jossa käytiin lähtökohtakeskustelu ja 
tunnistettiin hankkeen erityispiirteitä. YVA-ohjelma valmis-
tui elokuussa 2019. Hankkeen yhteysviranomainen kuulut-
ti ja asetti ohjelman nähtäville 11.9.-18.10.2019 väliseksi 
ajaksi. Nähtävillä olon aikana ohjelmasta oli mahdollisuus 
antaa mielipiteitä. Niiden ja eri sidosryhmiltä saatujen lau-
suntojen perusteella yhteysviranomainen antoi ohjelmasta 
oman lausuntonsa 18.11.2019.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu 
YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta an-
taman lausunnon pohjalta. Arvioinnin tulokset on koottu 
tähän ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-
selostus). Arviointiselostus valmistui syksyllä 2021. Myös 
arviointiselostuksen valmistumisesta kuulutetaan ja se 
asetetaan nähtäville 30-60 päivän ajaksi. Yhteysviranomai-
nen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän. Sen 
ja arvioinnin tulosten perusteella hankkeesta vastaava te-
kee valinnan yleissuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. 
Hankkeen suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisel-

telyssä asiantuntijaroolissa tuoden esiin tärkeitä näkökul-
mia ja paikallistuntemusta vaikutusten arviointiin. 

Hankkeen vuorovaikutuksesta on pyritty muodostamaan 
mahdollisimman monipuolinen kokonaisuus. Keskusteluun 
on kannustettu ja mielipiteitä on voinut jättää monilla ta-
voilla. Käytössä on valikoima menetelmiä, jotka täydentä-
vät toisiaan. Sähköiset viestintävälineet ovat nykyisin osa 

vuovaikutusta, mutta myös niiden ulkopuolelle jäävät voi-
vat valita kokonaisuudesta oman osallistumisen muotonsa. 
Tavoitteena on ollut, että tärkeimmät asiat eivät jää aino-
astaan sähköisen viestinnän varaan ja hankkeen aikana ti-
laisuuksia käsitellä asioita myös kasvokkain hankevastaa-
van ja muiden viranomaisten, suunnittelijoiden ja osallisten 
kesken. Kokonaisuudessa on pyritty ottamaan huomioon 
alueen erilaiset osallisryhmät. On kuitenkin tiedostettu, että 
tässä hankkeessa suosittu karttapalautepalvelu ja sähkö-
postin seuraaminen edellyttää tietokoneen käyttöä, minkä 
ulkopuolelle voi jäädä osa asukkaista. YVA-vaiheen aikai-
sesta vuoropuhelusta on kuitenkin jäänyt vaikutelma, että 
osalliset ovat tietoisia hankkeesta ja sen vaiheista. Tätä 
on edistänyt näkyvyys sanomalehdissä ja lehti-ilmoitukset 
tilaisuuksista sekä yhteisön sisäinen keskustelu ja aktiivi-
suus eri kanavissa (ks. myös luku 6). 

YVA-selostus 
nähtävillä

Syksy 2021

Yleissuunnitelma valmis
loppuvuodesta 2022

YVA-MENETTELY
Useita hankevaihtoehtoja

YVA-ohjelma nähtävillä 
11.9. – 18.10.2019

Mielipiteet  
Lausunnot

Perusteltu päätelmä
alkuvuodesta 2022

Aloitus
helmikuu

2019
Lausunto

marraskuu 2019

YLEISSUUNNITTELU

YLEIS-
SUUNNITELMA

Yksi hankeratkaisu

202120202019 2022

Esittely-
tilaisuus 

Työpaja Esittely-
tilaisuus 

Esittely-
tilaisuus 

Maasto-
päivä 

Tiedotteet Facebook  Twitter  Uutiskirje  Verkkosivut  

YVA-
SELOSTUS

Arviointi  
Johtopäätökset

Mielipiteet  
Lausunnot

Yhteysviran-
omaisen 

perusteltu 
päätelmä

YVA-
OHJELMA

VAIHTO-
EHDON 

VALINTA

Yhteysviran-
omaisen
lausunto

YLEIS-
SUUNNITELMAN 

HYVÄKSYMIS-
PÄÄTÖS

Työpaja 

Päävaiheet, 
prosessi,  
käsittely

Vuoropuhelu 
viestintä

Mielipiteet  
Lausunnot

2023

Palautekanavat
• Karttapalautesovellus
• Suorat yhteydenotot
• SOME-kommentit
• Lausunnot ja mielipiteet

Informaatio ja 
tiedottaminen
• Nettisivut ELY
• Facebook
• Twitter
• Sähköpostilista

(uutiskirje)
• Mediatiedotteet ja 

ilmoitukset

Vuorovaikutustilaisuudet
• Lähtökohtatyöpaja
• Yleisötilaisuudet
• Työpaja
• Maastopäivä

Ulkoinen vuoropuhelu ja viestintä

3.5 Perusteltu päätelmä ja suunnittelun 
jatkuminen

YVA-selostusvaiheen päätteeksi yhteysviranomainen an-
taa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän, jolla tar-
koitetaan yhteysviranomaisen tekemää perusteltua johto-
päätöstä 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-menet-
tely ei varsinaisesti pääty selostusvaiheen lausuntovaihee-
seen (perusteltu päätelmä). Yhteysviranomaisen on pyy-
dettävä hankkeesta vastaavalta täydennystä merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, mikäli arviointiselostuksesta ei voi 
antaa perusteltua päätelmää sen merkittävien puutteiden 
vuoksi. Käytännössä tällaista tilannetta pyritään välttä-
mään arviointityön aikaisen vuoropuhelun ja viranomais-
ohjauksen keinoin. 

Kun arviointiselostus on valmis ja siitä on saatu perustel-
tu päätelmä, Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infra-
struktuuri -vastuualue valitsee jatkosuunnitteluun valittavan 
vaihtoehdon. YVA-menettelyssä esille tulleet ympäristö-
vaikutukset huomioidaan, niitä täsmennetään ja pyritään 
lieventämään myöhemmin laadittavassa liikennejärjestel-
mästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisissa yleissuun-
nitelmissa ja tiesuunnitelmissa. Perusteltu päätelmä on 
olennainen asiakirja hankkeen jatkon kannalta. Hankkeen 
edetessä lupavaiheeseen lupaviranomainen varmistaa, et-
tä perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkais-
taessa. Tässä hankkeessa asiaa arvioidaan yleissuunni-
telman ja aikanaan tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen 
yhteydessä. Lupaviranomaisena toimii tuolloin Liikenne- ja 
viestintävirasto	Traficom.	

3.6 YVA-menettely tässä hankkeessa

Keskeiset vaiheet ja aikataulutavoite

Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman 
laatiminen käynnistyi alkuvuodesta 2019. Aloitusvaiheessa 

la heti YVA-menettelyn päävaiheiden jälkeen.  Tavoitteena 
on, että yleissuunnitelma on valmis loppuvuodesta 2022.  

3.7 Osallistuminen ja tiedottaminen

Hankkeen vuoropuhelua on toteutettu YVA-lain, liikenne-
järjestelmää ja maanteitä koskevan lain, hyvän suunnitte-
lutavan ja Väyläviraston vuoropuheluohjeiden mukaisesti. 
Vuorovaikutuksen tavoitteena on ollut saada laajasti näke-
myksiä ja käydä avointa keskustelua hankkeen tiimoilta. 
Vuoropuhelu edistää sitä, että saadaan muodostettua laa-
dukas ja hyväksyttävä suunnitelmaratkaisu, jossa haittoja 
on minimoitu.  

Osallistumisen kohderyhmänä ovat kaikki tästä hankkees-
ta kiinnostuneet. Erityisesti keskustelua käydään niiden 
kanssa, joiden jokapäiväiseen elämään suunnitellut tiet 
ja liikenneratkaisut liittyvät esimerkiksi alueen käytön, tien 
häiriöiden tai liikkumisen kautta. Osalliset ovat YVA-menet-
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Tilaisuus Sisältö Vastuu
Lähtökohta-
työpaja

Hankkeen aloitusvaiheen työpaja järjestettiin 22.5.2019. Tilaisuuteen kut-
suttiin edustajia erilaisista osallisryhmistä (tiellä liikkujat, viranomaiset, 
asukasyhdistykset, yrittäjät, luontojärjestöt). Tarkoituksena oli keskustella 
ennakkoon suunnitellun tavoitteista ennen varsinaisen YVA-menettelyn vuo-
ropuhelun alkamista. Työpajassa pohdittiin suunnittelun haasteita ja mahdol-
lisuuksia, muotoiltiin yhteisiä tavoitteita ja toiveita tulevalle suunnittelulle sekä 
keskusteltiin ja tunnistettiin erilaista näkökulmia suunnittelun lähtökohdiksi. 
Paikalla oli seitsemän yhdistyksen tai yhteisön edustajaa hankkeen viran-
omaistahojen ohella.

Hankkeesta vastaava

Yleisötilaisuus
syyskuu 2019

Yhteysviranomaisen vetämässä YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa 
17.9.2019 esiteltiin YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot ja 
YVA-ohjelma sekä kerrottiin hankkeen sisällöstä, etenemisestä ja 
vaikutusmahdollisuuksista. Osallistujilla oli mahdollisuus kysellä ja 
kommentoida tilaisuuden aihepiirejä. Osallistujia oli paikalla noin 110. 

Yhteysviranomainen

Työpaja
syyskuu 2020 

Työpaja asukkaille ja muille osallisille järjestettiin 29.9.2020. Tilaisuudessa 
arvioitiin yhdessä tutkittavien vaihtoehtojen vaikutuksia, jotka kohdistuvat 
erityisesti ympäristöön ja ihmisten elinoloihin. Lisäksi pohdittiin 
mahdollisuuksia lieventää väylien aiheuttamia haittoja. Työpajatyöskentelyä 
varten järjestäydyttiin alueellisiin ryhmiin. Osallistujia työpajassa oli 38. 
Työpajan tuloksia käytetään tämän YVA-selostuksen arviointityön pohjana 
(katso myös luku 6 keskustelujen tuloksista).

Hankkeesta vastaava

Yleisötilaisuus
syksy 2021 (tavoite)

YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus järjestetään kun arviointiselostus 
on valmis. Yhteysviranomaisen johdolla järjestettävässä tilaisuudessa 
esitellään YVA-selostuksen sisältö ja vaikutusarviointien tulokset. 
Lisäksi annetaan ohjeita mielipiteiden antamiseen ja valmistaudutaan 
yleissuunnitelmavaiheeseen.

Yhteysviranomainen

Maastopäivä 
kesä 2022 (tavoite) 

Yleissuunnittelu käynnistetään maastopäivällä, jossa osalliset ja suunnittelijat 
pohtivat yleissuunnitelman ratkaisuja maastossa keskittyen haastaviin 
kohteisiin ja suunnitelman viimeistelyyn. Maastokävelyyn voidaan sopia 
noin 3-5 tapaamispaikkaa ja siihen voidaan tilanteen salliessa liittää työpaja 
sisätiloissa päivän päätteeksi. 

Hankkeesta vastaava

Yleisötilaisuus 
Loppuvuosi 2022
(tavoite)

Tilaisuudessa esitellään yleissuunnitelmaluonnos ja keskustellaan sen 
mahdollisista viimeistelytarpeista. Vaihtoehtoisesti tilaisuudessa esitellään 
valmis suunnitelma riippuen yleissuunnitelmaprosessin aikana ilmenevistä 
tarpeista. Esittelyssä kerrotaan yleissuunnitelman liikennejärjestelmästä 
ja maanteistä säädetyn lain mukaisesta käsittelystä sekä hankkeen 
jatkonäkymistä. 

Hankkeesta vastaava

Taulukko 1. Hankkeen vuorovaikutustilaisuudet ja niiden ajankohdat.

Saadun palautteen käsittelyssä ja dokumentoinnissa ote-
taan huomioon yksityisyyden ja tietosuojan näkökohdat. 
Myös osallisten jakelulistoja käsitellään vastaavalla tavalla. 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) säätelee 
monia näihin liittyviä toimia.

Yleisötilaisuudet ja muut vuorovaikutustapahtumat

YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan yhtey-
dessä järjestetään useita vuorovaikutustilaisuuksia, jotka 
liittyvät vaiheittain tarkentuvaan suunnitelmaan. Työhön 
kuuluvat tilaisuudet ja niiden suunnittelut ajankohdat ovat 
esitetty alla olevassa taulukossa. Ne on rytmitetty luonte-
vasti hankkeen vaiheisiin siten, että keskustelu kohdistuu 
alussa lähtökohtiin ja vaihtoehtoihin, lopussa yleissuunni-
telman viimeistelyyn. Tilaisuuksien sisältöä voidaan muo-
kata joustavasti tarpeiden mukaan. 

YVA-menettely on ollut käynnissä koronapandemian aika-
na, mikä on vaikuttanut yleisötilaisuuksien järjestämiseen 
maaliskuusta 2020 alkaen. Mikäli poikkeustilanne ei salli 
kokoontumisia, hankkeessa pyritään järjestämään verkko-
tilaisuus tai korvaavaa materiaalia. Syyskuun 2020 vaiku-
tusten arvioinnin työpaja pystyttiin kuitenkin toteuttamaan 
erityisjärjestelyillä Sääksjärven koululla, viranomaisten oh-
jeita noudattaen. Myös tuleviin tilaisuuksiin voi tulla muu-
toksia poikkeustilanteesta johtuen. 

Tiedottamisen kanavat 

Hankkeesta vastaava Pirkanmaan ELY-keskus (liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualue) tarjoaa tietoa hankkeesta osal-
lisille tiedotteiden, sähköpostilistan sekä hankkeen omi-
en verkkosivujen välityksellä. Mediatiedotteet julkaistaan 
hankkeen tärkeiden päätösten aikaan sekä ennen ylei-
sötilaisuuksia. Yleisötilaisuuksista julkaistaan myös lehti-
ilmoitukset.

Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus (ympäristö 
ja luonnonvarat -vastuualue) vastaa omaan tehtäväänsä 
kuuluvasta viestinnästä. YVA-menettelyyn kuuluu se, et-
tä yhteysviranomainen kuuluttaa sekä YVA-ohjelman että 
YVA-selostuksen nähtävillä olosta. Kuulutukset julkaistaan 
maakuntalehdessä ja paikallislehdessä sekä kaupungin ja 

kuntien ilmoitustaululla. Kuulutuksissa on tiedot mielipitei-
den antamisesta.

Palaute

Palautteesta on saatu tärkeää tietoa vaikutusten arvioin-
tiin, suunnitteluun ja päätöksentekoon. YVA-menettelyssä 
palautetta saadaan monilla tavoilla ja monista eri lähteis-
tä. Palautteeseen kuuluu niin sähköisten kanavien kautta 
annetut näkemykset kuin keskustelu yleisötilaisuuksissa. 
YVA-menettelyyn kuuluu myös yhteysviranomaiselle anne-
tut mielipiteet YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen nähtävil-
läolojen aikoina. 

YVA-menettelyn aikainen palaute dokumentoidaan ja toi-
mitetaan hankkeen jatkosuunnitteluun lähtötiedoksi. Pa-
lautteet dokumentoidaan systemaattisesti ja mahdolli-
suuksien mukaan paikkatietopohjaisesti kartalle merkiten. 
Vuorovaikutustilaisuuksissa esitetyt mielipiteet ja keskus-
teluteemat on koottu tiiviiksi muistioksi. Tutustu tarkemmin 
YVA-selostusvaiheessa saadun palautteen yhteenvetoon 
luvussa 6.  

Saadun palautteen käsittelyssä ja dokumentoinnissa ote-
taan huomioon yksityisyyden ja tietosuojan näkökohdat. 
Myös osallisten jakelulistoja käsitellään vastaavalla tavalla. 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) säätelee 
monia näihin liittyviä toimia.
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Taulukko 2. Hankkeen käytössä olevat tiedottamisen kanavat.

Tilaisuus Sisältö Vastuu
Hankkeen omat 
verkkosivut

Hankesivuista on muodostettu tiivis tietopaketti, josta nousee esille olennai-
set asiat ja ajankohtaiset tapahtumat. Sivuilla on myös ”usein kysytyt kysy-
mykset (Q&A)”-osio, johon hankkeen edetessä lisätään vuorovaikutuksessa 
ilmeneviä kysymyksiä tarpeen mukaan. Lisäksi sivuilla on projektin keskeis-
ten osapuolten yhteystiedot. Verkkosivuja päivitetään työn päävaiheissa.

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

Hankkeesta vastaava

Yhteysviranomaisen 
verkkosivut

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

https://www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA

Yhteysviranomainen

Karttapalvelu Helppokäyttöisen karttapalvelun kautta voi katsella ja kommentoida 
hankkeen suunnitelmia. Suunnitelmat päivitetään työn päävaiheissa 
palveluun. Palvelun kautta saatu palaute on esitetty havainnollisesti 
teemakartalla (kts. alla) ja dokumentoitu paikkatietopohjaisesti. Palvelu 
avattiin syyskuussa 2020. 

https://vt3-lempaala-pirkkala.sitowise.com/palaute

Katso yhteenveto syksyllä 2020 ja talvella 2021 saadusta palautteesta 
luvusta 6.

Hankkeesta vastaava

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

Hankkeesta vastaava

Sähköpostilista Osallisilla on mahdollisuus liittyä sähköpostilistalle, jota kootaan hankkeen 
vuorovaikutustilaisuuksissa, tiedotteissa ja verkkosivujen kautta. 
Sähköpostiviesteillä on kerrottu esimerkiksi suunnittelutyön etenemisestä, 
uudesta sisällöstä verkkosivuilla sekä tilaisuuksista. Listalla oli YVA-
selostusvaiheessa noin 50 sähköpostiosoitetta. 

Hankkeesta vastaava

Facebook / Twitter Hankkeen Facebook-sivuilla jaetaan tietoa hankkeen ajankohtaisista 
asioista ja keskustellaan vapaamuotoisemmin. Facebookilla on mahdollista 
tavoittaa sidosryhmiä monipuolisesti ja antaa matalan kynnyksen 
kommentointimahdollisuus myös sellaisille ihmisille, jotka eivät halua 
muuten osallistua. Myös Pirkanmaan ELY-keskuksen Twitter-tilillä julkaistaan 
hankkeen viestintää.  

Hankkeesta vastaava

Tiedotteet, 
ilmoitukset

Työhön kuuluu normaalin tiedottamiskäytännön mukaiset tiedotteet ja 
kuulutukset sopivassa rytmissä (esimerkiksi työn alussa sekä aina ennen 
tilaisuuksia). Niitä julkaistaan paikallisissa lehdissä (Aamulehti, Pirkkalainen, 
Lempäälän-Vesilahden Sanomat). Mediatiedotteita julkaistaan vastaavasti 
päävaiheissa, koska hankkeelle tavoitellaan näkyvyyttä mahdollisemman 
laajan osallisjoukon tavoittamiseksi. Lisäksi tiedottamisessa hyödynnetään 
kuntien internet-sivuja.

Sekä hankkeesta 
vastaavan että 
yhteysviranomaisen 
tiedottamista
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4.1 Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa lainsäädän-
nössä ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen tai toi-
minnan aiheuttamia välillisiä tai välittömiä vaikutuksia, jot-
ka voivat vaikuttaa ihmisiin, ympäristöön ja maankäyttöön 
(YVA-laki 252/2017 2§). 

Tiehankkeessa arvioidaan huolellisesti myös liikenteelliset 
vaikutukset, vaikka YVA-lainsäädäntö ei sitä edellytä. Lii-
kenteelliset vaikutukset kytkeytyvät monin tavoin ympäris-
tövaikutuksiin esimerkiksi liikennemäärien kehityksen kaut-
ta. Esimerkiksi melupäästö riippuu liikenteen määrästä, 
nopeudesta ja laadusta. Liikenteen turvallisuusvaikutukset 
liittyvät ympäristöön siten, että onnettomuuksilla voi olla 
vakavia ympäristövaikutuksia (esim. öljyonnettomuudet). 
Liikkumisen turvattomuus liittyy myös ihmisten elinympä-
ristöön ja jokapäiväiseen liikkumiseen. Myös taloudelliset 
vaikutukset tuodaan esille YVA-selostuksessa taustatieto-
na palvelemaan suunnittelua, mutta ne eivät vaikuta ympä-
ristövaikutusten arvioinnin johtopäätöksiin.

4.2 Vaikutusalue

Ympäristövaikutusten laajuus ja merkitys riippuu vaikutuk-
sen luonteesta. Erityyppiset ympäristövaikutukset kohdis-
tuvat alueellisesti eri tavoin. Osa vaikutuksista kohdistuu 
vain paikallisiin olosuhteisiin, osa koskettaa laajoja seudul-
lisia kokonaisuuksia. Vaikutus voi olla luonteeltaan piste-
mäinen tai alueellinen. Maantien ja kadun rakentamisen 
vaikutusalueen laajuus vaihtelee muutamista metreistä 
(erityisesti luonto) useisiin kilometreihin (erityisesti liikku-
minen ja maankäyttö). Vaikutusalueen määrittely on YVA-
ohjelmassa alustava ja sen tarkentaminen kuuluu vaiku-
tusten arviointiin.

Suorat vaikutukset ovat tunnistettavissa nimenomaan väy-
län välittömässä läheisyydessä. Ne aiheutuvat väylän uu-
sista rakenteista ja liikenteen häiriötekijöistä. Väylän alle 

4 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN 
LÄHTÖKOHTIA

Kuva 4.1. YVA-lain mukaan arvioitavat ympäristövaikutukset.

voi jäädä arvokkaita kohteita ja se voi aiheuttaa estettä 
liikkumiselle. Liikenteen tyypillinen vaikutus on liikenne-
melu. Valtatien aiheuttaman melun yli 55 dB alue ulottuu 
avoimessa maastossa mm. liikennemäärästä, liikenteen 
koostumuksesta, ajonopeuksista ja tien mäkisyydestä 
riippuen enimmillään satojen metrien päähän. Vaikutuk-
set liikenteeseen, liikkumiseen, sekä maankäyttöön ja yh-

dyskuntarakenteeseen sekä laajimmin aluerakenteeseen 
ovat luonteeltaan välillisiä ja ulottuvat hyvin laajalle. Vai-
kutukset ihmisten jokapäiväiseen elinympäristöön ja mai-
semaan ulottuvat jopa kilometrejä väylän ympärillä, var-
sinkin jos kyseessä on avoimet alueet ja virkistyskäyttö. 
Väylät muodostavat esteen eläinten liikkumiselle, jolloin 
vaikutus voi olla kokonaisuutena laaja-alainen. Vaikutuk-

set liikenteeseen, liikkumiseen sekä maankäyttöön ja yh-
dyskuntarakenteeseen sekä laajimmin aluerakenteeseen 
ovat luonteeltaan välillisiä. Ne ulottuvat hyvin laajalle jopa 
yli maakuntarajojen.

4.3 Vaikutusten merkittävyys

Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on tunnistaa hankkeen 
todennäköisesti merkittävät vaikutukset. Vaikutusten mer-
kittävyys korostuu entistä vahvemmin uudistuneessa YVA-
laissa. Merkittävät vaikutukset hahmottuvat vaiheittain tar-
kentuen. Keskeisten vaikutusten tunnistamista aloitetaan 
YVA-ohjelmaa laadittaessa nykytilanteen analyysin ja alku-
vaiheen vuoropuhelun perusteella. Todennäköisesti mer-
kittävät vaikutukset käsitellään tarkemmin YVA-selostuk-
sessa. Termi ”todennäköisesti merkittävä vaikutus” tulee 
YVA-laista. Hankkeesta vastaavan tehtävänä on esittää 
YVA-selostuksessa todennäköisesti merkittävät vaikutuk-
set, kun taas yhteysviranomainen toteaa hankkeen merkit-
tävät vaikutukset YVA-selostuksessa annetussa perustel-
lussa päätelmässä (YVA-laki 23 §).

Ympäristövaikutukset
YVA-laki 252/2017 2§

välittömät 
ja  välilliset 

väestö ja terveys 
elinolot ja 
viihtyvyys

maa ja maaperä 
vesi ja ilma

ilmasto

kasvillisuus, eliöt  
luonnon 
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Kuva 4.2. Alustava vaikutusalue.
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Kuva 4.3. Vaikutusten arvioinnin kehikko (lähteenä Imperia-hanke).

Tässä hankkeessa merkittävyys määritellään vertaa-
malla hankkeesta aiheutuneen muutoksen suuruutta 
ja vaikutuskohteen herkkyyttä. Merkittävyyden arvioin-
nissa käytetään viitteenä ja tukena IMPERIA-hanketta 
(IMPERIA=Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut 
ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden 
parantamisessa). Vaikutuksen merkittävyyden arvioimi-
nen perustuu kohteen tai alueen herkkyyteen ja vaikutuk-
sen muutoksen suuruuteen. Merkittävyys kokonaisuutena 
muodostetaan asiantuntijan kokonaisarvioina eri tekijöistä.

Miten määritellään merkittävyyden osatekijät?
Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alu-
een ominaispiirteitä nykytilassaan. Niihin kuuluu keskei-
sesti kyky vastaanottaa hankkeen aiheuttama muutos. 
Herkkyys on siis vaikutuksen kohteen tai alueen ominai-
suus, jonka osatekijöitä ovat mm. seuraavat:

• Lainsäädäntö asettaa suojelumääräyksiä tai rajoituksia 
tai suosituksia/ohjelmia, jotka lisäävät kohteen suojelu-
arvoa (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 me-
lulle kuin alue, jossa on jo nykytilanteessa melua. 

Vaikutuksen suuruus kuvaa itse vaikutuksen ominaispiirtei-
tä. Suuruuden määrittelyyn vaikuttaa monet tekijät, joista 
tärkeimpiä ovat seuraavat:

• Vaikutuksen voimakkuus kuvaa itse vaikutuksen fyysis-
tä ulottuvuutta. Voimakkuuden mittaamiseen voidaan 
käyttää mittareita, esimerkiksi melun kohdalla äänen-
painetasoa (dB). Toisaalta maisemallisen vaikutuksen 
voimakkuuden määrittäminen on luonteeltaan laadullis-
ta asiantuntija-arviota. Usein vaikutuksen voimakkuus 
pienenee mentäessä kauemmaksi kohteesta. Vaikutus 
voi olla myönteinen tai kielteinen. 

• Laajuus kuvaa sitä, kuinka laajalla alueella vaikutus on 
havaittavissa.

• Kesto määrittää, kuinka kauan vaikutus on havaittavis-
sa. Kesto on suhteutettu sekä hankkeen rakennusaikai-
seen kestoon ja toiminnanaikaiseen kestoon.

• Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan osa-alueittain 
käyttäen pääosin viisiasteista luokittelua (Taulukko 3.), 
jossa vaikutus on voi olla kielteinen tai myönteinen.

4.4 Yhteisvaikutukset

Lähtökohtaisesti ympäristövaikutukset voimistuvat, mikä-
li hanketta ollaan sijoittamassa alueelle, jossa ennestään 
on jo ympäristöä kuormittavaa toimintaa. Hankkeen vaiku-
tusalueelle sijoittuu paljon muita maankäytön kehittämisen 
liittyviä hankkeita. Niiden kanssa väylällä muodostuu to-
dennäköisesti mm. maankäytön, liikenteen, luonnonym-
päristön, kulttuuriympäristön ja ihmisvaikutusten kannalta 
keskeisiä yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutuksia arvioitaessa 
tulee huomioida kaikki ne hankkeet, jotka yhdessä toisten-
sa kanssa todennäköisesti voivat vaikuttaa käsiteltävänä 
olevan hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyyteen. 
Uusi väylä itsessään aiheuttaa yhdessä ympäristön muut-
tumista vähemmän kuin väylä yhdessä siihen kytkeytyvän 
maankäytön kanssa. 

YVA-lainsäädännön näkökulmasta yhteisvaikutukset-
termiä voidaan käyttää tilanteissa, joissa samalle maan-
tieteelliselle alueelle kohdistuvat useasta eri hankkeesta 
aiheutuvat ympäristövaikutukset. YVA-laki viittaa ”hyväk-
syttyihin hankkeisiin”, mutta asiaa ei määritellä tarkemmin.  
Selkeästi tähän kategoriaan kuuluu ympäristöluvan tai hy-
väksymispäätöksen saaneet hankkeet, mutta ne eivät ole 
väylähankkeessa merkittävyydeltään yhtä suuria kuin ke-
hittyvä maankäyttö. Maankäytön suunnitelmiin kuuluu laa-
ja skaala eri suunnittelutason sekä hyväksyttyjä kaavoja ja 
että tekeillä olevia kaavoja strategioita.  Verkottuvien yhte-
yksien kautta maantiehankkeen vaikutukset ulottuvat laa-
ja-alaisesti muun maankäytön ja liikenteen kehittämiseen, 
joilla on taas itsessään paikallisia vaikutuksia. Toisaalta 
syy-seuraussuhteet ovat vaikeammin todennettavissa, 
kun kyse on välillisistä vaikutuksista.  Tässä maantiehank-
keen YVA-arvioinnissa suuremman painoarvon saavat yh-
teisvaikutukset, joiden toteutuminen riippuu hankkeesta 
enemmän tai vähemmän. Esimerkiksi maankäytön laaje-
neminen on tavallaan hankkeen vaikutus, mutta saman ai-
kaisesti se näyttäytyy yhteisvaikutuksena. 

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävillä liiken-
neratkaisuilla on huomattavia vaikutuksia laajalti han-
kealueen ulkopuolella liikenneväylien verkottamassa ra-
kenteessa. Uuden väylän suunnittelu kuitenkin kytkeytyy 
maankäytön ja liikenteen tarpeisiin, eikä sitä voi käsitellä 
irrallisena maankäytön kehittämisestä. Ilman maankäy-
tön tarpeita uudelle väylälle ei ole useinkaan investointi-
tarpeita, jos kyseessä on maankäyttöä palveleva yhteys. 
Valtakunnallisen verkon tarpeita tulee pitkämatkaisesta 
liikenteestä, mutta samalla maankäyttö edellyttää sujuvia 
yhteyksiä päätieverkkoon. Toisaalta maankäyttö ja yritys-
toiminta eivät voi kehittyä ilman sujuvia liikenneyhteyksiä.

4.5 Yhteysviranomaisen lausunto YVA-
ohjelmasta

Yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskuksen 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue antoi lausuntonsa 
YVA-ohjelmasta 18.11.2019 (PIRELY/7069/2019). Lau-
sunnon pohjaksi arviointiohjelmasta toimitettiin yhteys-
viranomaiselle yhteensä 16 lausuntoa ja 49 mielipidettä. 
Yhteysviranomaisen lausunnossa on tarkasteltu YVA-lain-
säädännön tarkoittamien YVA-ohjelman sisällöllisten vaa-
timusten toteutumista. Yhteysviranomaisen lausunto on 
kokonaisuudessaan liitteenä 1. Yhteysviranomainen pai-
notti lausunnossaan kestävän kehityksen teemoja, kuten 
ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, luon-
non monimuotoisuus, Natura-arvot, luonnonvarojen kes-
tävä käyttö/materiaalitehokkuus sekä väestön kohdistuvat 
ympäristövaikutukset, ympäristöterveysriskit ja elinympä-
ristön hyvä laatu.  

Yhteysviranomaisen lausunnossa esitettiin runsaasti tar-
kennuksia ja täydennyksiä huomioon otettavaksi ympäris-
tövaikutusten arviointityössä. Yhteysviranomaisen lausun-
toa on käsitelty hankkeen kokouksissa ja useissa muissa 
keskusteluissa. Maaliskuussa 2020 järjestettiin hanke-
vastaavan ja Väyläviraston kesken kokous, jossa lausun-
non huomioonottoa käsiteltiin erityisesti lainsäädännön ja 
maantiehankkeiden valtakunnallisen yhtenäisyyden näkö-
kulmasta. Hankeryhmän kokouksessa toukokuussa 2020 
yhteysviranomainen oli vastaamassa kysymyksiin sekä 
tarkentamassa lausunnon sisältöä ja tulkintaa. Yhteysvi-
ranomainen myös selvensi muun muassa sitä lausunnon 
kohtaa, jossa viitataan YVA-ohjelman tarkentamiseen: 

VAIKUTUKSEN 
MERKITTÄVYYS

Vaikutuskohteen 
herkkyys

Vaikutuksen 
suuruus

Lainsäädäntö

Yhteiskunnallinen      
merkitys

Alttius muutoksille

Voimakkuus ja suunta

Alueellinen laajuus
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Ohjelmat

Kaavoitus

Lait

Virkistysarvot

Ympäristöarvot

Ristiriidat

Osallisten 
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Jaksottaisuus
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Muutoksen suuruus

Suuri Kohtalainen Pieni

Vaikutusalueen tai kohteen 
herkkyys

Suuri Erittäin suuri Erittäin suuri tai suuri Kohtalainen

Kohtalainen Erittäin suuri tai suuri Kohtalainen Kohtalainen tai 
vähäinen

Vähäinen Kohtalainen Kohtalainen tai 
vähäinen Vähäinen

Taulukko 3. Merkittävyyden luokittelun käsittely YVA-selostuksessa.

YVA-ohjelman päivitystä ei vaadita vaan lausunnossa esi-
tetyt asiat pitää ottaa huomioon YVA-selostuksessa.

Edellä mainittujen keskusteluiden ja harkinnan pohjal-
ta hankkeesta vastaava on tehnyt tämän YVA-selostuk-
sen sisältöä koskevat linjaukset. Hankkeen ohjausryhmä 
8.9.2020 on hyväksynyt hankkeesta vastaavan esityksen 
yhteysviranomaisen lausunnon huomioonotosta. Viittee-
nä on ollut maantiehankkeen lähtökohdat ja tarpeet se-
kä erityisesti hankkeen vaihe maanteiden vaiheittaises-
sa suunnitteluprosessissa. Lainsäädännön vaatimuksista 
hankkeelle voidaan nostaa Laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä (572/2018) sekä Liikenne- ja viestintäministeri-
ön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden 
palvelutasosta 933/2018).  Esimerkiksi pääväylien nopeus-
tavoitteet tulevat valtakunnallisesti hyväksytystä pääväylä-
asetuksesta, eikä niitä voida muuttaa YVA-menettelyssä. 

Hankkeesta vastaavan tavoitteena on ottaa saatu palau-
te mahdollisimman hyvin huomioon. Kaikkia yhteysviran-
omaisen lausunnossa esitettyjä asioita ei ole mahdollista 
tai tarkoituksen mukaista selvittää lausunnossa esitetyllä 
tavalla, mutta näiden valintojen taustalla on monen ta-
soisia perusteita. Jostain asioista ei ole saatavissa koh-
tuudella tietoa. Osa lausunnon seikoista selviää vasta 
jatkosuunnittelussa tarkemman suunnittelun pohjalta, jo-
ten niihin voidaan paneutua vain karkealla tarkkuudella. 
YVA-vaiheessa esiin tulleita vaikutuksia tarkennetaan jat-
kosuunnittelun yhteydessä ja haitallisten vaikutusten lie-
ventämistoimenpiteet suunnitellaan YVA-vaihetta tarkem-
min. Toisaalta yksittäisen hankkeen YVA-menettelyssä ei 
voida arvioida maakunnallista maankäytön kokonaisuutta 
tai liikennejärjestelmää, sillä ne käsitellään omalla tasol-
laan alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä.  Tässä 
YVA-selostuksessa on panostettu kuitenkin YVA-ohjelmaa 

yksityiskohtaisemmin ja laajemmista näkökulmista moniin 
lausunnossa esiinnousseisiin asioihin. Tavoitteena on ollut 
ennen kaikkea tunnistaa hankkeen todennäköisesti mer-
kittävät vaikutukset YVA-lain mukaisesti. Pienempiä huo-
mautuksia on otettu huomioon tätä selostusta laadittaessa 
mahdollisuuksien mukaan. 

Seuraavassa on yhteenveto yhteysviranomaisen lausun-
non suurimmista periaatteellisista kysymyksistä ja hank-
keesta vastaavan perustelut niihin. Kaikkia lausunnon 
kohtia ei käsitellä YVA-selostuksessa niiden laajuuden tai 
yksityiskohtaisuuden vuoksi. Yhteysviranomaisen ympä-
ristövaikutusten arviointiohjelmasta antaman lausunnon 
keskeisimmät periaatteelliset kohdat on tiivistetty teemoit-
tain tähän lukuun. Kunkin teeman alla laatikossa on esitet-
ty vastaus lausunnon sisällölle hankkeesta vastaavan puo-
lesta. Lisäksi laatikossa on esitetty periaatteet siitä, miten 
lausunto on otettu huomioon tässä YVA-selostuksessa tai 
hankkeessa yleensä. 

Yhteysviranomaisen lausunnon keskeisimmät teemat (yhteenveto)

Ilmasto 

Yhteysviranomainen on tuonut ilmastoasioita esiin lausunnossa useasta näkökulmasta. Tampereen kaupun-
kiseudun kuntien ja Pirkanmaan sitoutuminen hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä tuodaan esiin, ja 
eri vaihtoehtojen vaikutusta tähän tavoitteeseen esitetään selvitettäväksi. Tähän tavoitteeseen pääseminen 
edellyttää, ettei päästöjä lisääviä ratkaisuja enää tehdä. Hillintätoimia tulee tehdä kaikessa maakunnan pää-
töksenteossa ja toiminnassa sekä niihin liittyvissä hankkeissa mahdollisuuksien mukaan. Lausunnon mukaan 
hankkeen ilmastovaikutusten merkittävyyttä tulee arvioida suhteessa ilmastonmuutoksen hillinnän yhteiskun-
nallisiin kehityssuuntiin. Erityisesti tulee tarkastella alueen nykytilaa ja muutosta hiilivarastona ja -nieluna sekä 
huomioida alueen merkitys myös äärevöityviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumisen näkökulmasta. Vertailussa 
tulee esimerkiksi ilmetä, miten vaihtoehdot mahdollisesti merkittävästi eri tavoin ja/tai viiveellä pitkälle tulevai-
suuteen toteuttavat yhteiskunnallisia ilmastotavoitteita. Ilmastovaikutuksista esitetään lausunnossa tehtäväksi 
myös erillistä raporttia. 

Hankkeesta vastaavan vastaus ja toimenpiteet

• YVA-menettelyssä tarkastellaan, mitä hillinnän ja sopeutumisen suhteen on tehtävissä tässä kyseisessä 
hankkeessa. 

• Pirkanmaan maakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun ilmastotavoitteita toteutetaan osaltaan rakennemal-
lin ja maakuntakaavan avulla. Näiden perusteella tämän tarkasteltavan hankkeen on katsottu palvelevan 
maakunnan ja seudun kehittämistavoitteita, mukaan lukien ilmastotavoitteet. Tästä syystä ilmastonmuutok-
sen tarkastelussa rajaudutaan hankkeen eri vaihtoehtojen vertailuun keskenään ja suhteessa tilanteeseen, 
jossa kyseistä hanketta ei toteuteta. 

• Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa on kyse kuntien ja maakuntien kokonaispäästöjen tarkastelus-
ta, jota tehdään muun muassa MAL-valmistelun (maankäyttö, asuminen ja liikenne), kaavojen ja liikennejär-
jestelmäsuunnitelmien yhteydessä.

• Hankkeella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa maakunnan hiilivaraston kasvattamiseen.
• Päästöjen kehitystä tarkastellaan vaikutusten arvioinnissa, mutta suhteessa hankkeen mahdollisuuksiin. 

Hankkeella on muitakin ohjaavia tavoitteita, esimerkiksi aiemmin mainittu pääväyläasetus.

Lausunnon sisältö otetaan YVA-selostuksessa huomioon soveltuvilta osin. Ilmastoasioiden käsittelyssä pitäydy-
tään maantiehankkeen YVA-yleissuunnittelu -tasolle ominaisella tarkkuudella. Ilmastovaikutukset voidaan esit-
tää YVA-selostuksessa ilman erillistä raporttia.

++ Erittäin suuri tai suuri myönteinen vaikutus Merkittävä vaikutus

+ Vähäinen tai kohtalainen myönteinen vaikutus

0 Neutraali muutos tai ei vaikutusta

- Vähäinen tai kohtalainen kielteinen vaikutus

-- Erittäin suuri tai suuri kielteinen vaikutus Merkittävä vaikutus
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Väestö, melu ja päästöt

Yhteysviranomainen korostaa lausunnossaan voimakkaasti väestöön ja terveyteen linkittyviä vaikutuksia. Lausunnon 
mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa tulee täydentää erityisesti ilmansaasteista ja melusta liikenneväylien 
läheisyydessä asuvien terveysriskin osalta. Lähtöaineistona tulee käyttää WHO:n uusinta julkaisua melun haitalli-
suudesta. Lisäksi yhteysviranomainen edellyttää lausunnossaan, että arvioinneissa käytetään ilman laadun epäpuh-
tauspitoisuuksien leviämismallilaskentaa. Liikenteen pakokaasupäästöjen lisäksi tulee arvioida tienpinnasta irtoavat 
hiukkaset sekä tarkastella ajoneuvoista irtoavien hiukkasten (jarrut, renkaat) osuutta haitoissa. Myös taustapitoisuus 
ja läheiset rinnakkaiset ja risteävät tiet tulee huomioida leviämismallilaskennoissa.

Lausunnossa todetaan myös, että arvioinnin on tarjottava riittävät tiedot erityisesti väestötason altistumisesta ilman 
epäpuhtauksille ja melulle sekä väestön elinympäristön hiljaisuudesta ja ääniympäristöstä. Lausunnossa viitataan 
myös YVA-lakiin lisättyyn pykälään vaikutuksista väestöön (2 § ympäristökäsite), sillä tämäntyyppisellä kaupunki-
moottoritiellä katsotaan olevan ilmeisiä vaikutuksia väestöön. 

Lausunnossaan yhteysviranomainen tuo esiin myös melun yhteisvaikutuksiin ja väestöön liittyviä kohtia. Melun mal-
linnuksessa/selvityksessä on perusteltua arvioida myös yhteismelua lentomelun, Tampereentien liikenteen ja junalii-
kenteen kanssa. Melun yhteisvaikutusten arvioinneissa tulee ottaa huomioon vaikutusalueen muut olennaiset melu-
lähteet, kuten ratapiha ja ratahankkeet, lentoliikenne ja kiviainesottohankkeet suunniteltavan tiehankkeen elinkaaren 
aikana. Arvioinnissa tulee esittää, miten yhteismelua on mahdollista arvioida. Yhteismelua tulee havainnollista vähin-
tään karttakuvalla.

Hankkeesta vastaavan vastaus ja toimenpiteet

• Keskeiset terveysvaikutukset hankkeen osalta liittyvät liikenneturvallisuuteen sekä liikenteen aiheuttamaan me-
luun ja ilmalaatuun. Terveysvaikutuksia voidaan arvioida tilastollisesti väestötasolla, joten melun tai ilmanlaadun 
terveysvaikutuksiin ei voida ottaa suoraan kantaa.

• Haasteena yhteysviranomaisen esittämissä vaatimuksissa on maankäytön epävarmuus ja hankkeiden suunnitel-
mien puute.  

• Uudet tielinjaukset sijoittuvat alueelle, jossa on vähän asutusta nykyisin. Vireillä olleen Kaakkois-Pirkkalan 
osayleiskaava (tavoitteena 3000 – 10 000 uutta asukasta) valmistelun Pirkkalan kunta kuitenkin lopetti vuonna 
2019. Myös muita kaavahankkeita on vireillä alueella. Kaavoituksen tehtävänä on selvittää päästöjen aiheuttamat 
rajoitteet maankäytölle, koska on olemassa lukuisia muitakin päästölähteitä, kuin nyt suunnittelussa olevat tiet. 

• Esimerkiksi lausunnossa mainittujen ratapihan ja radan siirron mallintaminen olisi haasteellista, koska siitä ei ole 
riittävää suunnittelua taustalla.

• Terveysvaikutusten arvioinnille tiehankkeissa ei ole olemassa vakiintuneita menetelmiä. Tämän kysymyksen 
tiimoilta hankkeen edustajat ovat olleet yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL). THL:n mukaan 
melun ja pienhiukkasten yhteisistä terveysvaikutuksista ei vielä ole riittävästi perustutkimusta, jotta sitä voitaisiin 
käyttää hyödyksi. Alueen tuleva maankäyttö (eli tuleva altistuvan väestön määrä) on tässä tapauksessa erittäin 
epävarma.  

Lausunnon sisältö otetaan YVA-selostuksessa huomioon soveltuvilta osin. Harkinnan ja asian tutkimisen perustella 
päädyttiin siihen, ettei päästömallinnusta tehdä. Koska sekä terveysvaikutusten arviointi että vaikutusalueen tuleva 
maankäyttö ovat epävarmoja, ei ilmanlaadun 3D-mallinnuksen todettu tuottavan selkeää lisätietoa vaihtoehtojen ver-

tailuun. Melun yhteisvaikutusten arvioinnissa panostetaan nykyisiin melulähteisiin ja tiedossa oleviin hankkeisiin, 
joista on saatavissa aineistoa. 

Arvioijien pätevyys

Arvioijien pätevyys tuodaan yhteysviranomaisen lausunnossa esiin useamman kerran. Yhteysviranomainen toi-
voo myös käytettäväksi alueellista ja paikallista asiantuntemusta. Yhteysviranomainen edellyttää lausunnossaan, 
että terveysriskien ja -haittojen estämisen tehokkuuden ja ympäristön terveyshyötyjen saavuttamisen alan asian-
tuntemus tulee olla käytettävissä. Lausunnon mukaan arviointiohjelmassa ei ole esitetty YVA-lain edellyttämiä 
arviointeja vastaavaa pätevää asiantuntijaa. Näissä vaikutusten arvioinneissa tulee käyttää Tampereen kaupunki-
seudun paikallisasiantuntemusta ja riittävää terveysriskien asiantuntemusta. Lisäksi lausunnossa esitetään käy-
tettäväksi riittävää asiantuntemusta yhdyskuntarakenteen tiivistämisen mahdollisuuksiin sekä ympäristötervey-
teen. Jälkimmäiseen liittyen lausunnossa ehdotetaan myös asiantuntijaryhmän kokoamista, mikä voisi tukea ja 
ohjata arviointityötä ja sen riittävyyttä hankkeen työryhmän tukena. Lausunnossa on mainittu myös riittävä asian-
tuntemus pintavesien sekä ilmastovaikutusten arvioinnin suhteen.

Hankkeesta vastaavan vastaus ja toimenpiteet

• Lähtökohtaisesti on epäselvää, että miten määritellään riittävä terveysasiantuntijuus. Tällaisesta ei ole mai-
nintaa esimerkiksi YVA-laissa. 

• Asiantuntijan pätevyyteen otetaan kantaa esimerkiksi Suomen hallituksen esityksessä vuodelta 2016 
(HE259/2016): HE 259/2016: ”Pätevyydestä annettu säännös on joustava, sillä koulutuksen ja kokemuksen 
lisäksi voidaan asiantuntemuksen riittävyyttä arvioitaessa ottaa huomioon esimerkiksi hankkeesta vastaavan 
käyttämien asiantuntijoiden käytännössä osoitettu erityisalan osaaminen.”

Hankevastaava toteaa, että hankkeen arvioinnissa on käytössään tässä hankkeessa riittävä asiantuntemus. Asi-
aa tarkennettiin myös keskustelussa yhteysviranomaisen hankeryhmän kokouksessa toukokuussa 2020. Loppu-
tulos ratkaisee ja osaamiseen kuuluu tiedonhankinta (THL:n näkemyksen hankkiminen). 

Arvioinnin sisällön rajoittaminen

Yhteysviranomainen viittaa lausunnossaan arvioinnin ja arviointiohjelman sisällön rajoittamiseen useaan kertaan. 
Lausunnossa todetaan, että arviointiselostuksessa voi esittää vain YVA-lain ja -asetuksen tarkoittamat asiat. Muut 
YVA-asiakirjoihin kuulumattomat tiedot ja tekstit tulee poistaa. Näillä viitataan muun muassa hankearviointia myö-
hemmin palveleviin tavoitteisiin, liikennesuunnittelua palveleviin vaikutusarviointeihin sekä taloudellisiin arvioin-
teihin.

Hankkeesta vastaavan vastaus ja toimenpiteet

• Hankkeen tavoitteet ovat olennainen osa hankkeen kuvausta. Ilman niitä on vaikea hahmottaa, miksi hanket-
ta suunnitellaan.

• Liikenteelliset vaikutukset linkittyvät moniin hankkeen ympäristövaikutuksiin, joten ne ovat keskeinen osa 
arviointia. 

• Sisällöt, joihin yhteysviranomainen viittaa, tuovat esiin vaihtoehtojen perusteita ja realistisuutta. 
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• YVA-laki ei estä tuomasta esille sisältöä, joka ei ole täysin johdettavissa laista.

Hankevastaava toteaa, että edellä mainitut asiat on tarpeellista esittää arviointiselostuksessa hankkeen peruste-
luiden kannalta. Itse hankearviointi tehdään kuitenkin erillisenä YVA-selostuksesta. 

4.6 Palautteen huomioon ottaminen

YVA-ohjelman oli nähtävillä 11.9.-18.10.2019 ja siitä jätet-
tiin runsaasti mielipiteitä. Palautetta on saatu myös vuo-
rovaikutustilaisuuksissa, karttapalvelun kautta, erillisinä 
yhteydenottoina sekä kyselyissä (ks. yhteenvedot luvussa 
6).  Palaute on tuonut esille hankkeen merkityksellisyyden 
alueen ympäristön ja elinolojen kannalta ja sen moniulot-
teiset vaikutukset. Palautteen jättäjät olivat erityisen kiin-
nostuneita tarkentuneista suunnitelmavaihtoehdoista ja 
vaikutuksista.

YVA-ohjelmavaiheen aikana saatu palaute toimii vaikutus-
arvion pohjana ja heijastuu tässä YVA-selostuksessa teh-
tyyn arviointiin. Palautetta on tuotu esille erityisesti luvussa 
6 Ihmisten elinolot osana vaikutusten arviointia. Palautetta 
on annettu jonkin verran yksityiskohtaiseen suunnitteluun 
liittyvistä asioista. Tämän YVA-selostuksen koosteissa ja 
vaikutusarvioissa on korostettu vaihtoehdon valinnan ja 
ympäristövaikutusten kannalta olennaista palautetta. Kaik-
ki palaute on kuitenkin tärkeää ja otetaan huomioon jat-
kosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Palauteet on 
dokumentoitu huolellisesti, jotta ne voidaan ottaa huomi-
oon myös jatkossa. Vuorovaikutustilaisuuksista on tehty 
muistiot ja palautteita on käsitelty hankkeen hankeryhmän/
ohjausryhmän kokouksissa ja jätetty viranomaisille nähtä-
väksi.
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5 YHDYSKUNTARAKENNE JA 
MAANKÄYTTÖ

5.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia 
vaikutuksia tarkastellaan eri aluetasoilla. Arvioinnissa tun-
nistetaan, millä tavoin hanke vaihtoehtoineen tukee val-
takunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Maakunnallisten ja 
seudullisten vaikutusten arvioinnissa näkökulmana on se, 
että kuinka liikenneverkko ja ratkaisut tukevat tavoiteltua 
maankäyttöä. Suunnittelualueen tasolla tarkastellaan tar-
kemmin nykyisiä toimintoja ja maankäytön suunnitelmia 
(työpaikka-alueet, asutus, viheralueet, maa- ja metsätalo-
us). 

Maankäytön tilanne ja tavoitteet on selvitetty kuntien ja Pir-
kanmaan maakuntaliiton tietojen perusteella. Keskeisenä 
lähtötietona ovat maakuntakaava, yleiskaavat sekä muut 
maankäytön suunnitelmat. Tietoja on saatu myös YVA-
ohjelmasta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä sekä 
vuorovaikutuksesta hanke- ja ohjausryhmän ja osallisten 
kanssa. Lähtötietoina on käytetty myös karttoja, ilmakuvia, 
rakennus- ja huoneistorekisteriä sekä maastotietokantaa. 
Lisäksi tietoa alueen maankäytöstä on tarkennettu maas-
tokäynneillä. 

Vaikutusten arvioinnissa on tehty yhteistyötä kuntien ja Pir-
kanmaan maakuntaliiton maankäytön suunnittelun kanssa, 
kun uutta väylää sovitetaan yhteen maankäytön tarpeiden 
kanssa.  Yleiskaavoista tutkittavien uusien tielinjausten 
alueella on käynnissä Lempäälän Sääksjärven yleiskaavan 
laatiminen. Sen osalta tässä arvioinnissa on ollut käytössä 
YVA-menettelyn kanssa yhteensovitettu yleiskaavaluon-
nos, joka tukee kokonaisratkaisun vaikutusten arviointia 
keskeisellä maankäytön muutosalueella. 

5.2 Nykytilanne

Suunnittelualue sijoittuu Tampereen eteläpuolelle laaje-
nevan taajamavyöhykkeeseen Tampereen, Pirkkalan ja 
Lempäälän alueille. Asutus seurailee valtatietä ja päärataa 

Kuva 5.1.  Suunnittelukohde Tampereen kaupunkiseudulla. 

leveänä vyöhykkeenä muodostaen nauhataajaman Lem-
päälästä aina Tampereelle. Laajimmat taajama-alueet alu-
eella ovat Lempäälän Sääksjärvi ja Kulju. 

Lempäälän kuntakeskus sijoittuu noin neljän kilometrin 
etäisyydelle suunnittelualueen eteläosasta. Valtatien 3 
suunnitteluosuus alkaa Kuljun alueelta, joka on noin 3000 
asukkaan nopeasti kasvava asuinalue. Pientaloasutus on 
levittäytynyt valtatien molemmin puolin. Ruotasjärven ym-
pärillä on myös kesämökkejä sekä vanhaa kyläasutusta 
viljelyalueineen. Marjamäen kehittyvä yritysalue jää valta-
tien itäpuolelle Kuljun eritasoliittymän ympärille. Ideapark 
on 150 liikkeen suuri kauppakeskus Marjamäessä valta-
tien varressa. Helsingintien pohjoispuolisella, ns. RealPar-
kin alueella rakennetaan parhaillaan rakennuksia yrityksil-
le sekä aluetta palvelevaa kunnallistekniikkaa. 

Puskiaisen jälkeen valtatie kulkee läpi Sääksjärven laajan 
asuinalueen, jossa on noin 3800 asukasta. Sääksjärven 
rakennuskanta keskittyy liikenneväylien sekä järvien lähei-
syyteen. Asutusta on erityisesti järvien rantavyöhykkeillä, 
kun taas teollisuus- sekä julkiset ja liikerakennukset kes-
kittyvät liikenneväylien väliin. Rakennuskanta on pientalo-
valtaista, mutta alueen ytimessä Tampereentien varressa 
Sääksjärven palveluiden ympärillä on jonkin verran ker-
rostaloja. Tiiviitä Sääksjärveen kytkeytyviä pientaloaluei-
ta ovat Sipilä, Höytämö ja Uusi-Eurooppa. Sääksjärvellä 
on hyvät peruspalvelut, sillä kunnan palveluista alueella 
on kirjasto, useampia päiväkoteja ja Sääksjärven koulu. 
Valtatien viereen sijoittuvassa Sääksjärven koulussa oli lu-
kuvuonna 2018-2019 oppilaita 800 ja henkilökuntaa 100, 
joten se on yksi maamme suurimmista kouluista. Lisäksi 
Sääksjärvellä on erikoistavara- ja ruokakauppoja sekä ap-
teekki. Alueella on lukuisia eri teollisuuslaitoksia ja muita 
yrityksiä ja teollisuuslaitoksia, muun muassa kemianteolli-
suusyritys Kiilto Oy. 

Tampereen keskusta on noin 6-8 kilometrin etäisyydel-
lä suunnittelualueen pohjoisosasta. Tampereen alueella 
valtatie kulkee Multisillan ja Peltolammin lähiöiden tuntu-
massa. Alueella on noin 5700 asukasta. Kerrostaloista ja 

omakotitaloista koostuva asutus on rajautunut valtatien 3 
länsipuolelle. Pienet omakotitalojen ryhmät ulottuvat pai-
koin valtatien lähialueelle.  Taajama jatkuu valtatien ym-
pärillä Lakalaivaan ja Lahdesjärvelle. Niillä on keskeinen 
sijainti merkittävien liikenneväylien risteämiskohdassa, jos-
sa väylät erottavat selkeästi Tampereen kantakaupungin 
alueet rakenteellisesti toisistaan. Alueella on työpaikkoja 
sekä tilaa vaativaa kauppaa. Valtatie kääntyy Pirkkalaa 
kohti kaupunkialuetta kehystäen. Pääradan länsipuolella 
Tampereen puolella valtatien tuntumassa on Sarankulman 
työpaikkojen ja kaupan alue. Valtatien pohjoispuolella on 
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mm. Tampereen messu- ja urheilukeskus. Härmälän tiivis 
pientaloalue sijoittuu lähimmillään 400 metrin etäisyydelle 
valtatiestä ja jatkuu pohjoiseen Tampereen kantakaupun-
gin asutuksena. 

Pirkkalan keskusta sijaitsee Suupalla noin 2 kilometrin 
etäisyydellä valtatiestä 3. Pirkkalan pääosin pientalovaltai-
nen taajama-asutus muodostaa valtatien 3 pohjoispuolel-
la nauhataajaman, joka seuraa Pyhäjärven rantaa jatkuen 
Tampereen puolelle. Pääosa Pirkkalan yhdyskuntaraken-
teesta on aluetta kehystävän valtatien 3 sisäpuolella, mistä 
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Kuva 5.2. Alueen maankäyttö ja rakennukset. 
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johtuen taajama-aste on varsin korkea. Tampereen rajalla 
valtatien 3 tuntumassa sijaitsevasta Partolan alueesta on 
viime vuosien aikana kehitetty kunnan ja koko eteläisen 
kaupunkiseudun kaupallisten palveluiden keskus, jossa on 
päivittäistavara- ja tilaa vievää kauppaa. Valtatien pohjois-
puolisesta asutuksesta väylän tuntumaan ulottuvat Pakka-
lankulman, Takamaan ja Vähäjärven asuinalueet. Muusta 
yhdyskuntarakenteesta omana saarekkeenaan erottuu 
Toivion pientaloalue, jossa on noin 1300 asukasta, koulu 
ja muita lähipalveluita. Moottoritien ja Kurikan eritasoliitty-
män läheisyydessä sijaitsee Linnakallion asemakaavoitet-
tu alue, joka on varattu paljon tilaa vaativalle kaupalle.

Tampere-Pirkkalan lentoasema sijaitsee suunnittelualu-
een lounaisimmassa osassa, Pirkkalan kuntakeskuksesta 
Lempäälään suuntautuvan Lentoasemantien päässä. Pirk-
kalan ja Lempäälän välillä on laaja harvaan asuttu alue, 
jossa on metsätalousaluetta ja virkistyskäyttöä. Pulkajär-
ven, Keskisenjärven ja Ylisenjärven rannoilla on loma-
asutusta. Sorkkalan ja Hyrsingin kylät ovat vanhaa maa-
seutualuetta, jossa on tilakeskuksia ja maanviljelyaluetta 
jatkuen suunnittelualueesta länteen kohti Pirkkalankylää. 
Asemakaavoittamattoman alueen asutus on alkanut tiivis-
tyä olemassa olevien teiden varsilla.

5.3 Maankäytön kehittyminen ja 
kaavoitustilanne

5.3.1 Yhdyskuntarakenteen tavoitteet Tampereen 
kaupunkiseudulla

Tampereen kaupunkiseudulle on kohdistunut merkittäviä 
maankäytön laajenemispaineita viime vuosikymmenien 
väestönkasvun vuoksi. Suunnittelualue Tampereen etelä-
puolella kuuluu kasvusuuntiin, jotka tukeutuvat pääväyliin 
ja niiden kehittymiseen. Toisaalta kaupunkiseudun yhdys-
kuntarakenne on laajenemassa myös kaupunkialueen lie-
vealueille, ja jatkuvasti matalan rakennustehokkuuden työ-
paikka-alueiden ja pientaloasutuksen luonnehtimalle niin 
sanotulle autovyöhykkeelle.

Pirkanmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa 2040 
on esitetty tavoitteellisen kasvun ja yhdyskuntarakenteen 
perusratkaisut. Suunnittelualueelle Lempäälän ja Pirkkalan 
raja-alueelle on suunniteltu runsaasti uutta maankäyttöä, 

joka tukeutuu uuteen väyläratkaisuun. Alueelle tavoitellaan 
15 000 uutta asukasta ja 19 000 uutta työpaikkaa. Kuvas-
sa 5.3. on esitetty periaatekuva liikenneverkko- ja maan-
käyttöratkaisusta.

Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu kaupunkiseudun 
kaikkien kuntien hyväksymä Rakennesuunnitelma 2040 
(https://www.tampereenseutu2040.fi/).	Se	asettaa	kuntien	
yhteiset pitkän aikavälin tavoitteet yhdyskuntarakenteen 
kehittämiselle ja tarkentaa kaupunkiseudun ydinalueen 
kehittämisen tavoitteet. Siinä esitetään myös asuntora-
kentamisen ja palveluiden painopistealueiden sekä lii-
kennehankkeiden toteuttamisen vaiheistus vuoteen 2040. 
Rakennesuunnitelmassa on esitetty lähijunaliikenteen ke-
hittämistä Lempäälän ja Nokian suuntiin. Taloudellisesti 
perusteltu tiheävuorovälinen lähijunaliikenne edellyttää tii-
vistä maankäyttöä ja 10 000–20 000 asukkaan väestöpoh-
jaa asemien lähivaikutusalueelle (3 km asemasta). Lähiju-
naliikenteen vuorotarjontaa lisätään vähitellen maankäytön 
kehittyessä. 

Lempäälän kuntakeskuksesta ja Sääksjärvestä tavoitel-
laan vireitä keskuksia, joissa asuminen, palvelut ja työpai-
kat yhdistyvät. Sääksjärvi nähdään tulevaisuudessa lähi-
junaliikenteen ja matkaketjujen solmukohtana. Tavoitteena 
on, että suunnitellun lähijunaliikenteen seisakkeen vaiku-
tuspiirissä on 8 000 – 10 000 asukasta. Alueelle on suun-
niteltu myös merkittävästi työpaikkoja ja tuotantoa. Kulju 
on lähijunaliikenteen asemanseutuja, joiden maankäyttöön 
varaudutaan vuoden 2040 jälkeen. Kuljun maankäyttörat-
kaisuissa otetaan huomioon tulevan seisakkeen kehittä-
minen lähipalvelukeskuksena vuoteen 2040 mennessä tai 
jo sitä ennen. Tampereen-Pirkkalan Härmälä-Partola-La-
kalaiva on uusi keskusverkon kehittämisalue. Alueella on 
jo merkittäviä kaupallisia kohteita ja sen julkisia palveluita 
kehitetään asuntorakentamisen ja väestönkasvun myötä. 
Härmälä-Partola on muodoltaan nauhamainen kaupunki-
maisen kasvun alue ja jo nykyisin kattavien joukkoliiken-
neyhteyksien piirissä sekä kevyen liikenteen solmukohta. 
Lakalaivan kehittäminen aluekeskukseksi luo mahdollisuu-
den kehittää uudella tavalla Tampereen eteläisen osan jul-
kisia palveluita ja palveluverkkoa. Tampereen Multisiltaan 
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Kuva 5.3. Tampereen kaupunkiseutu yhdyskuntarakenteen 
perusratkaisut (Pirkanmaan liitto 2015). 

on suunniteltu täydennysrakentamista enimmillään 1500 
asukkaalle käynnissä olevassa yleissuunnittelussa.

Pirkkalan ja Lahdesjärven välistä aluetta halutaan kehittää 
valtateihin 3 ja 9 tukeutuvana, valtakunnallisestikin merkit-
tävänä logistisena työpaikkavyöhykkeenä. Pirkkalan suun-
nassa varaudutaan raitiotiehen välillä Tampereen keskus-
ta-Pirkkala. Asuinrakentamisen painopiste on Pirkkalan ja 
Härmälä-Partolan aluekeskuksissa tai niihin tukeutuvilla 
lähialueilla. Härmälä-Parolaa kehitetään kaupunkimaisek-
si aluekeskusparina Lakalaivan kanssa. Uuden valtatien 
linjauksen tuntumaan on suunnitteilla laajoja ja tilaa vieviä, 
raskaita ja mahdollisesti ympäristöhäiriöitä aiheuttavia, ei-
työvoimavaltaisia tuotannon ja varastoinnin toimintoja ja 
logistiikka-alueita. Myös Lentoasemantien suuntaa ja Lin-
nakalliota kehitetään voimakkaasti työpaikka-alueena.  
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Kuva 5.4. Ote Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta 2040. 

5.4 Maakuntakaavoitus

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 
2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksy-
nyt 27.3.2017. Maakuntakaavassa on seuraavat suunnitte-
luhankkeeseen liittyvät maakuntakaavamerkinnät ja mää-
räykset: 

Maantiet ja kadut
• Valtatie 3 välillä Puskiainen-Pirkkala on osoitettu uu-

dessa sijainnissa merkinnällä uusi moottoriväylä. Mer-

kintään liittyy suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää 
luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilymi-
seen sekä ulkoilureittien ja ekologisen verkoston kan-
nalta tärkeiden viheryhteyksien jatkuvuuden turvaami-
seen.

• Valtatie 3 väleillä Marjamäki-Kulju, Pirkkalan haarau-
ma-Pirkkala sekä Sarankulma-Lakalaiva on osoitettu 
merkinnällä merkittävästi parannettava moottoriväylä. 
Merkinnällä osoitetaan moottoriteiden lisäkaistat sekä 
nykyisen tien parantaminen moottoritieksi. Merkittävästi 
parannettaviin moottoriväyliin liittyy suunnittelumääräys: 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä 
huomiota kiinnittää luonto-, maisema- ja kulttuuriym-
päristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja eko-
logisen verkoston kannalta tärkeiden viheryhteyksien 
jatkuvuuden turvaamiseen. Merkintä ei tarkoita koko 
tiejakson parantamista.

• Puskiaisen, Lempäälän haarauman eritasoliittymän (nro 
33) pohjoispuolelle ja valtatien 9 väliin jäävä valtatien 
3 osuus, samoin kuin Sarankulman ja Puskiaisen, Pirk-
kalan haarauman (nro. 29) eritasoliittymän välinen tie-
osuus ovat osoitettu merkinnällä moottoriväylä.

• 2-kehä välillä Pirkkala-Sääksjärvi on osoitettu merkin-
nällä uusi tie. Sillä on osoitettu uudet tärkeät seutu- ja 
yhdystiet sekä lisäksi niihin kuuluvat katuosuudet ja 
uudet yhdystieluonteiset kadut. Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä 
huomiota kiinnittää luonto-, maisema- ja kulttuuriympä-
ristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja ekologi-
sen verkoston kannalta tärkeiden viheryhteyksien jatku-
vuuden turvaamiseen. Merkintään liittyy Lempäälässä 
ja Pirkkalassa 2-kehällä välillä Sääksjärvi–lentoasema 
Pulkajärven Natura-alueen läheisyydessä erityismäärä-
ys em17: 2-kehän suunnittelussa tulee kiinnittää erityis-
tä huomiota lentotoiminnan edellytysten turvaamiseen 
Tampere-Pirkkalan lentoaseman läheisyydessä. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava 
siitä, etteivät Pulkajärven (FI0337002) Natura-alueen 
läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yh-
dessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 
merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suo-
jelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueen vesitalouden 
säilymiseen.

• Eritasoliittymät on osoitettu merkinnällä uusi eritasoliit-
tymä. Eritasoliittymiin liittyy suunnittelumääräys: Maa-
kuntakaavassa esitetty eritasoliittymä voidaan liiken-
nemäärien ja maankäytön niin salliessa ensi vaiheessa 
toteuttaa myös tasoliittymänä. Eritasoliittymän tarve ja 
toteuttamisen ajoitus tulee varmistaa läheisyyteen sijoit-
tuvan yksityiskohtaisemman maankäytön suunnittelun 
yhteydessä. Merkinnällä osoitetaan maakuntakaavan 
aluevarausten kannalta tärkeät uudet eritasoliittymät, 
jotka ovat lueteltuna alla:

 − Uusi eritasoliittymä Puskiainen, Pirkkalan haarautu-
ma nro. 29
 − Uusi eritasoliittymä Jasperintien suuntaisliittymä nro. 
30
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 − Uusi eritasoliittymä Rajajärven eritasoliittymä nro. 31
 − Uusi eritasoliittymä Ahonperän suuntaisliittymä nro. 
32
 − Uusi eritasoliittymä, Puskiainen, Lempäälän haarau-
tuma, nro. 33

Rataliikenne ja lentoliikenne
• Tampereen läntinen ratayhteys on osoitettu merkinnäl-

lä uusi päärata lentokentän eteläpuolella ja lentokentän 
pohjoispuolella merkinnällä ohjeellinen päärata.

• Lempäälän uusi järjestelyratapiha on osoitettu merkin-
nällä maaliikenteen alue ja merkinnällä VAK-ratapiha, 
jolla tehtävistä vaarallisten aineiden kuljetustenjärjes-
telytoiminnoista aiheutuu suuronnettomuusriski lähialu-
eelle. Sitä ympäröivät teollisuus- ja varastoalueet.

2

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 (Maakuntavaltuusto 
27.3.2017)

Kuva 5.5. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040. 

• Tampere-Pirkkala lentoasema on osoitettu lentoliiken-
teen alueena. Pirkkalan lentotukikohta on osoitettu puo-
lustusvoimien alueena. Lentoasemaa ympäröivät lento-
meluvyöhykkeet Sääksjärven suuntaan levittäytyen.

Kehittämisperiaatemerkinnät
• Suunnittelualue kuuluu lähes kokonaisuudessaan kau-

punkiseudun läntiseen yritysalueiden kehittämisvyöhyk-
keeseen lukuun ottamatta suunnittelualueen koillisosaa. 

Vyöhykkeen merkinnällä osoitetaan Tampereen ydin-
kaupunkiseudun länsieteläsuuntainen yritysaluevyö-
hyke. Merkintään liittyy kehittämissuositus, jossa on 
mm. seuraavaa: Aluekokonaisuutta kehitetään hyvin 
saavutettavana, valtakunnallisesti merkittävänä ja veto-
voimaisena yritysvyöhykkeenä. Suunnittelussa ja toteu-
tuksessa tulee ottaa huomioon eheä yhdyskuntaraken-
ne ja alueiden tarkoituksenmukainen toteutusjärjestys 
sekä kehän suuntainen joukkoliikenne. Lentoaseman, 
valtatien 3 ja 2-kehän alueella tulee kiinnittää erityistä 
huomiota uuden maankäytön yhteensovittamiseen vi-
heryhteyksien ja virkistyskäytön kanssa. Lentoaseman 
toiminnallista kytkeytymistä Tampereen keskustaan ja 
kaupunkiseudun eteläisiin alakeskuksiin tulee edistää. 
Maankäytön suunnittelussa tulee edistää toimintojen 
saavutettavuutta kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteel-
lä.

• 2-kehän kehittämisvyöhyke kattaa länsiosassaan lähes 
kokonaan suunnittelualueen uuden, 2-kehä Pirkkala-
Sääksjärvi tieosuuden. Merkinnällä osoitetaan Tampe-
reen ydinkaupunkiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja 
tutkimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke. Vyöhyke 
kytkee lentoasemaa ja itäistä kaupunkiseutua toisiin-
sa, keskusakselin kehittämisvyöhykkeeseen sekä kau-
punkiseudun muihin yritysalueisiin. Merkintään liittyy 
kehittämissuositus: Aluekokonaisuutta kehitetään tiivis-
tyvän taajamarakenteen ja monipuolisen yritys- ja tut-
kimustoiminnan vyöhykkeenä. Huomiota tulee kiinnittää 
alueiden tarkoituksenmukaiseen toteutusjärjestykseen. 
Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edistää Her-
vannan osaamiskeskittymän ja Ruskon yritysalueiden 
maankäytön kehittymistä sekä toiminnallista kytkeyty-
mistä Sääksjärven alakeskukseen, muihin kehittämis-
vyöhykkeen yritysalueisiin ja lentoasemaan. 2-kehän 
toteuttamisella välille Rusko–Lentola vahvistetaan Len-
tolan asemaa itäisen kaupunkiseudun merkittävänä 
liikenteellisenä solmukohtana etelän ja lentoaseman 
suuntaan. Maankäytön suunnittelussa tulee varautua 
myös 2-kehän yhteystarpeen toteuttamiseen Tarasten-
järvelle. Tarastenjärven aluetta kehitetään erityisesti 
ympäristöteollisuuden yritysten sijoittumisedellytyksiä 
suosivasti. Aluetta tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä 
kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Maankäytön 
suunnittelussa tulee tavoitella tiivistä ja sekoittunutta 
maankäyttöä sekä edistää toimintojen saavutettavuutta 
kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä.
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Taajamat ja tuotanto
• Valtatien 3 Marjamäki-Kulju (merkittävästi parannettava 

moottoriväylä) länsipuolinen alue on merkitty taajamatoi-
mintojen alueeksi. Itäpuolella on puolestaan teollisuus- 
ja varasto-, ehdollisen taajamatoimintojen, työpaikka-
alueen lisäksi työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue, 
jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

• Valtatie 3 välillä Sarankulma-Lakalaiva-alue sijoittuu tii-
vistettävän asemanseudun alueelle, ja sitä ympäröi työ-
paikka- ja keskustatoimintojen alue.

• Valtatietä 3 Pirkkalan haarauma-Pirkkala -aluetta ympä-
röivät työpaikka-alueet.

• Puskiaisen (Lempäälän haarauma nro. 33) ja Laka-
laivan eritasoliittymien väliin jäävän moottoriväylän itä-
puolella on työpaikka- ja taajamatoimintojen lisäksi työ-
paikka- ja kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikön. Moottoriväylän länsipuo-
lella on työpaikka- ja taajamatoimintojen alueen lisäksi 
kaksi keskustatoimintojen aluetta. Keskustatoimintojen 
alueita ympäröivät tiivistettävät asemanseudut.

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

• YVA-menettelyssä tutkittavaa valtatien 3 linjausta (Valta-
tie 3 Puskiainen-Pirkkala) ympäröivät työpaikka- ja taa-
jamatoimintojen alueet, ehdollinen työpaikka-alue, jolla 
on kiviaineshuollon kannalta tärkeä alue sekä ehdolli-
nen työpaikka- ja kaupallisten palveluiden alue (KMte). 
Ehdollisuus viittaa siihen, että toteuttaminen edellyttää 
joko 2-kehän toteuttamista välillä Sääksjärvi–lentoase-
ma tai valtatien 3 toteuttamista välillä Lempäälä–Pirk-
kala. Linjauksen pohjoisosissa suunniteltu tie rajautuu 
työpaikka-alueeseen, jossa on kiviaineshuollon kannal-
ta tärkeä alue sekä työpaikka- ja kaupallisten palvelujen 
alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

• YVA-menettelyssä tutkittavaa 2-kehää (Pirkkala-Sääks-
järvi) ympäröi linjauksen itäosissa merkinnät keskusta-
toimintojen alue, taajamatoimintojen alue, työpaikka- ja 
taajamatoimintojen alueet, ehdollinen työpaikka-alue, 
kiviaineshuollon kannalta tärkeä alue sekä ehdollinen 
työpaikka- ja kaupallisten palveluiden alue. Ehdollisuus 
viittaa siihen, että toteuttaminen edellyttää joko 2-kehän 
toteuttamista välillä Sääksjärvi–lentoasema tai valtatien 
3 toteuttamista välillä Lempäälä–Pirkkala. Pulkajärven 

Natura 2000 -alueen länsipuolella tielinjausta ympäröi 
työpaikka-alue, josta osa on tiivistä joukkoliikennevyö-
hykettä, sekä lentoliikenteen alue.

Virkistys ja ympäristöarvot, vedet
• YVA-menettelyssä tutkittavan uuden valtatielinjauksen 

pohjois-itäpuolelle jää Taaporinvuori – Iso Naistenjärvi 
-virkistysalue (V). Merkittävästi parannettava moottori-
väylä Valtatie 3 Pirkkalan haarauma-Pirkkala välisellä 
alueella rajautuu pohjois- ja eteläpuolella osittain Vä-
häjärven virkistysalueeseen (V). Valtatie 3 Sarankulma-
Lakalaiva rajautuu eteläreunallaan osittain virkistysalu-
eeseen (V).

• Virkistysalueisiin liittyy suunnittelumääräys: Alue vara-
taan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistys-
käyttöedellytyksien säilyminen ja kehittäminen, alueen 
hyvä saavutettavuus sekä osoitettava maakuntakaava-
kartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalu-
eella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 
ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen 
verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuo-
toisuuden kannalta.

• Taaporinvuori – Iso Naistenjärvi -virkistysalue sisältää 
myös Perimmäisen ja Pehkusuon luonnonsuojelualueet 
(S), joihin liittyy suojelumääräys: Alueella ei saa ryh-
tyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa 
alueen suojeluarvoja. Luonnonsuojelulain nojalla muo-
dostettuja alueita koskevat suojelupäätöksessä annetut 
määräykset, ja alueiden toteuttamisesta vastaa ensisi-
jaisesti valtio. Muiden alueiden osalta suojelun toteutus 
päätetään yksityiskohtaisemman suunnittelun yhtey-
dessä.

• Valtatie 3 Puskiainen-Pirkkala (uusi moottoriväylä), 
2-kehä Pirkkala-Sääksjärvi (uusi tie) sekä valtatie 3 Sa-
rankulma-Lakalaiva (merkittävästi parannettava moot-
toriväylä) risteävät ulkoilureitin kanssa. Ulkoilureitin 
merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Ensisijaisesti merkin-
nällä osoitetaan tarve reitille. Merkintään liittyy suunnit-
telumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osa-
na maakunnallisesti ja seudullisesti toimivaa reitistöä. 
Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnonarvo-
jen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville 
alueille.

• Valtatien 3 nykyisen moottoriväylän itäpuolella on Sär-

kijärven virkistysalue (V) sekä suojelualue (Särkijärvi, 
Lahdenperä nro 389), johon liittyy suojelumääräys: Alu-
eella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saatta-
vat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Luonnonsuojelulain 
nojalla muodostettuja alueita koskevat suojelupäätök-
sessä annetut määräykset, ja alueiden toteuttamisesta 
vastaa ensisijaisesti valtio. Muiden alueiden osalta suo-
jelun toteutus päätetään yksityiskohtaisemman suunnit-
telun yhteydessä.

• Valtatien 3 uuden linjauksen on tuntumassa virkistysalu-
eita (V).

• Laajat metsäalueet valtatien 3 uuden linjauksen ympä-
rillä on osoitettu merkinnällä maa- ja metsätalousvaltai-
nen alue, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta mer-
kittävä. Merkintään liittyy suunnittelumääräys: Alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten 
turvaamiseen sekä ulkoilumahdollisuuksia parantavien 
polku- ja reittiverkostojen ja näihin liittyvien palvelujen 
järjestämiseen. Alueen suunnittelussa ja toteutukses-
sa tulee ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja 
muiden luontoarvojen säilyminen sekä välttää luonnon-
ympäristöjen pirstoutumista.

• Pulkajärven Natura 2000 -alue on osoitettu merkinnäl-
lä, johon liittyy suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät 
Pulkajärven (FI0337002) Natura-alueen läheisyydes-
sä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yhdessä muiden 
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi hei-
kennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue 
on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Erityistä huo-
miota tulee kiinnittää alueen vesitalouden säilymiseen.

• Uusi tie (2-kehä Pirkkala-Sääksjärvi) sekä merkittävästi 
parannettava moottoriväylä (valtatie 3 Kulju-Marjamäki) 
risteävät viheryhteyden kanssa. Viheryhteyden mer-
kinnällä osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa olevat 
tai tavoitteelliset alueellisen virkistysverkoston ja/tai 
ekologisten yhteyksien kannalta erityisen merkittävät 
viheryhteydet. Merkintään liittyy suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää 
viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa maasto-
käytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden 
ja ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan toteut-
taa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena. Alueen suun-
nittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, 
alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä 
merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.
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sä viitataan monessa kohdin yksityiskohtaiseen suun-
nitteluun, mikä tarkoittaa yleis- ja tiesuunnitelman laa-
timista sekä yleis- ja asemakaavoitusta.  

Viheryhteyksien ja virkistysreittien risteämistarpeet tien 
kanssa on esitetty alustavasti jo YVA-menettelyn aika-
na, mutta jatkosuunnittelussa niiden toteutustapa tar-
kentuu (ks. luku 2).  Valtatien vaihtoehdoissa VE 1 ja 
VE 2 maakuntakaavan osoittamat ekologiset yhteydet 
ja virkistysreitit toteutuvat uusien tielinjausten alueella 
sen mukaisesti.  

VE
1, VE

2

VE 1, VE 2

2-Kehä

2-Kehä pohjoinen linjaus

2-Kehä eteläinen linjaus

VE 1 uusi valtatie

VE
2

21.10.2020

Valtatie 3 Lempäälä-Pirkkala
YVA-MENETTELY JA YLEISSUUNNITELMA

0 1 20,5 km

´

ASUTUS

´

Hankkeen suhde maakuntakaavaan

Hankkeen suhde Pirkanmaan maakuntakaavamaa-
kuntakaavaan 2040 on laajasta näkökulmasta katsoen 
selkeä, sillä maakuntakaavan tavoitteena on toteuttaa 
valtatien 3 uusi tielinjaus sekä 2-kehä ja niihin kytkey-
tyvä uusi maankäyttö. Maakuntakaava esittää kysei-
sen liikenneratkaisun ja  maankäytön kaupunkiseudun 
merkittävimpänä yhdyskuntarakenteen kasvusuunta-
na. Valtatien 3 osalta vaihtoehdot 0+ ja 2, joissa pa-
rannetaan valtatietä nykyisellä sijainnillaan, eivät edis-
tä maakuntakaavan toteutumista ja maakuntakaavan 
mahdollistama maankäyttö ei toteudu kokonaisuudes-
saan. Vaihtoehdossa 2 alueen maankäyttö voi osin tu-
keutua myös 2-kehään, mutta maankäyttövarausten 
kokonaisvaltainen toteutuminen edellyttäisi parempaa 
yhteyttä päätieverkkoon.

Maakuntakaavassa on osoitettu 2-kehästä Pulkajärven 
eteläpuolinen linjaus. Maakuntakaavan luonnosvai-
heessa on tutkittu myös Pulkajärven pohjoispuolinen 
vaihtoehto, mutta maakuntakaavatasoisen vaikutus-
ten arvioinnin pohjalta on päädytty osoittamaan maa-
kuntakaavassa eteläinen linjaus sekä siihen tukeutuva 
maankäyttö. Keskeisinä tekijöinä valinnassa olivat su-
juva yhteys järjestelyratapihalle sekä maakuntakaava-
kaavan Natura-tarveharkinnan tulokset. Maakuntaliiton 
näkemyksen mukaan 2-kehän pohjoinen linjaus ei ole 
maakuntakaavaratkaisun mukainen. 

Suunnittelualueella on paljon suojelu- ja virkistysarvo-
ja ja niiden maakuntakaavamerkintöihin liittyy suunni-
telmassa huomioon otettavia suunnittelumääräyksiä. 
YVA-menettelyssä käytettävän suunnittelutarkkuuden 
perusteella määräysten toteutumiseen liittyviä ristirii-
toja ei ole tunnistettavissa. Kaavan suojelua ja virkis-
tystä koskevien aluevarauksien ja määräyksien toteu-
tumista on arvioitu eri vaikutusosa-alueiden arvioinnin 
(erityisesti maisema, pintavesi, virkistysarvot, alueen 
kehittäminen) yhteydessä. Maakuntakaavan suunnit-
telumääräyksiin on pystytty vastaamaan siinä määrin, 
kuin se on YVA-menettelyn suunnittelutarkkuudella 
mahdollista. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksis-

PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA
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5.5 Kuntien kaavoitus ja liikenneratkaisut

Alueella on voimassa useita yleiskaavoja (kuva 5.6.). Lem-
päälän Sääksjärven yleiskaavaa laaditaan samanaikaisesti 
YVA-menettelyn kanssa maankäytön ja liikenteen ratkaisu-
ja yhteensovittaen. Lempäälään ja Pirkkalaan on laadittu 
strategiset yleiskaavat äskettäin. Tampereella yleiskaavoi-
tus on vireillä jatkuvasti, sillä kantakaupunkiin tehdään val-
tuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. 

Suunnittelualueen taajaan rakennetut alueet ovat laajalti 
asemakaavoitettuja. Asemakaavojen laadinta ja muutokset 
tulevat ajankohtaiseksi maanteiden suunnitteluprosessis-
sa vasta tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kuntien 
tulee kuitenkin puoltaa tien yleissuunnitelman hyväksy-
mistä, jos se ei ole asemakaavan mukainen. On huomat-
tava, että asemakaavoja ei ole kuitenkaan käsitelty vielä 
YVA-selostusvaiheessa johtuen suunnittelutarkkuudesta ja  
-vaiheesta. 

Huomaa, että tässä luvussa tarkastellaan kevään 2021 
kaavatilannetta.

Kuva 5.6. Yleiskaavat alueella.
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Kuva 5.7. Asemakaavoitettu alue.

5.6 Lempäälän yleiskaavat

12013 Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan 
osayleiskaava, muutos ja laajennus (KV 
25.4.2007)
Osayleiskaavassa on osoitettu valtatie 3 merkinnöillä lii-
kennealue (L) sekä moottoritie (mo) sekä sille Kuljun erita-
soliittymä. Osayleiskaavassa on osoitettu valtatien ympäril-
le kehittyvänä maankäyttönä varauksia työpaikka-alueille, 
kaupallisille palveluille ja toimitilapalveluille (KM-1, KM-2, 
TY-1). Lisäksi kaava sisältää Kuljun nykyiset asuinalueet 
(AP) palveluineen (PK-1).

Kuva 5.8. Ote Kuljun-Marjamäen-Moision-Keskustan 
osayleiskaavasta (muutos ja laajennus 2007).

Hankkeen suhde yleiskaavaan

Yleiskaavassa ei ole otettu kantaa valtatien parantamiseen.  Valtatie 3 
on osoitettu liikennealueena (LT). Ristiriitoja yleiskaavamerkintöjen tai 
määräysten suhteen ei ole tunnistettavissa YVA-vaiheen suunnittelutark-
kuuden perusteella missään tutkittavassa vaihtoehdossa. Hanke ei estä 
yleiskaavan tarkoittaman maankäytön toteutumista.

Lempäälä: Kuljun-
Marjamäen-Moision-
(keskustan) osayleiskaava, 
muutos ja laajennus (2007)

Hankkeen suhde yleiskaavaan

Ristiriitoja yleiskaavamerkintöjen tai määräys-
ten suhteen ei ole tunnistettavissa YVA-vaiheen 
suunnittelutarkkuuden perusteella missään tutkit-
tavassa vaihtoehdossa. Hanke ei estä yleiskaa-
van tarkoittaman maankäytön toteutumista. Osa 
yleiskaavasta kuuluu laadittavan Sääksjärven 
yleiskaavan alueelle, jonka myötä yleiskaava kor-
vautuu uudella. 

12010 Kulju-Marjamäki-Moisio-Keskusta, osayleiskaava (KV 17.11.2001)
Osayleiskaavassa on osoitettu valtatie 3 merkinnällä moottoriväylä/moottoritie. Sen rin-
nalle on osoitettu myös merkintä linjausvaihtoehto katkoviivalla. Kaavassa valtatietä ym-
päröivät maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M-1), lähivirkistysalueet (VL) sekä siinä on 
varaus teollisuus ja varastoalueen reservialueelle (T Res). Kaavassa on tehty varauksia 
asuin- (AP) ja palvelualueille (P-1, PK) sekä keskustatoimintojen alueelle (C).

Kuva 5.9. Ote Kuljun-Marjamäen-Moision-keskustan 
osayleiskaavasta. 

Lempäälä: Kuljun-
Marjamäen-Moision-
(keskustan) osayleiskaava 
(2001)
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Hankkeen suhde yleiskaavaan

Valtatien uusi tielinjaus (VE 1) ja 2-kehä (VE 1 
ja VE 2) vaativat yleiskaavan muutosta.  Kaavan 
laatimisen aikaan on ollut suunnitelmia pääteiden 
uusista linjauksista, joten kaavassa on merkintö-
jä niille. Kaavassa näiden teiden sijainti poikkeaa 
YVA-menettelyn vaihtoehdoista. Kaavan kokonai-
suus ei ole ajan tasalla väyläratkaisun ja Sääks-
järven tavoitteellisen maankäytön toteuttamiseksi.  
Yleiskaava korvataan tekeillä olevassa Sääksjär-
ven yleiskaavassa. 

12008 Sääksjärvi-Kuljun pohjoisosa, 
osayleiskaava (KV 12.12.1995), osin korvautunut 
uudemmilla
Osayleiskaavassa valtatie 3 on osoitettu merkinnällä moot-
toriväylä/moottoritie, jonka rinnalle on osoitettu linjausvaih-
toehto katkoviivalla. Kaavassa moottoriväylän ympärille 
on osoitettu lähivirkistysalueita (VL), tehty varauksia teolli-
suus- ja varastoalueille (T, TY), asutukseen varatuille alu-
eille (AP, AK) sekä palveluille (P). Lisäksi kaava sisältää 
keskustapalvelujen alueen (C).

Hankkeen suhde yleiskaavaan

Valtatien uusi tielinjaus (VE 1) ja 2-kehä (VE 1 
ja VE 2) vaativat yleiskaavan muutosta.  Kaavan 
laatimisen aikaan on ollut suunnitelmia pääteiden 
uusista linjauksista, joten kaavassa on merkintöjä 
niille. Kaavan kokonaisuus ei ole ajan tasalla väy-
läratkaisun ja Sääksjärven tavoitteellisen maan-
käytön toteuttamiseksi. Yleiskaava korvataan te-
keillä olevassa Sääksjärven yleiskaavassa.

12009 Rannat / Kelho, rantaosayleiskaava (1993, 
KHO 1994), osin korvautunut uudemmilla (KV 
8.11.2018)
Lempäälän ranta-alueilla on paikoin voimassa tämä vanha 
rantayleiskaava. Kaavan laatimisen aikaan on ollut tavoit-
teita uusista seudullista tieyhteyksistä, sillä yleiskaavassa 
on viivamerkintä suunniteltu seudullinen tie tai kokoojatie. 
Rantaosayleiskaavassa valtatie 3 on osoitettu merkinnäl-
lä moottoritie. Nykyinen valtatie sivuaa Ruotasjärven koh-
dalla rantaosayleiskaava-aluetta, jossa valtatien lähellä on 
osoitettu olemassa olevat asunto- ja loma-asuntoalueet 
(AP ja RA3) sekä maa- ja metsätalousalueet (MT).  Ran-
taosayleiskaavan Kortejärven-Ammejärven osa-alueella 
tutkittavan 2-kehän eteläpuolella on osoitettu luonnonsuo-
jelualue (SL). Rantaosayleiskaavassa Rajajärven ja Kaita-
järven osa-alueella on merkintä suunniteltu seudullinen tie 
tai kokoojatie osoitettua tietä ympäröi maa- ja metsätalous-
valtainen alue (M), levähdysalueet ja ulkoilureitit.

14002 Sääksjärven osayleiskaavan luonnos
Sääksjärven osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 
13.1.-17.2.2021 välisen ajan. Yleiskaavatyön tavoitteena 
on muodostaa yhteinen näkemys siitä, millaiseksi Sääks-
järven aluetta halutaan tulevaisuudessa kehittää maankäy-
tön osalta.  Luonnos tarkentaa ja konkretisoi kehittyvään 
liikenneratkaisuun tukeutuvan maankäytön muutoksen. 

Osayleiskaavan luonnoksessa on osoitettu valtatien 3 uusi 
tielinjaus sekä 2-kehän linja Sääksjärveltä Pirkkalan len-
toasemalle YVA-menettelyn vaihtoehdon 1 mukaisesti.  
2-kehän linjaukseen Lempäälän ja Pirkkalan rajalta len-
toasemalle on kaksi vaihtoehtoa ja siksi nämä on esitetty 
kaavassa katkoviivoin.

Kuva 5.10. Ote yleiskaavayhdistelmästä Sääksjärvi-Kuljun pohjoisosa osayleiskaavan alu-
eella ja rantayleiskaavan alueella. 

Osayleiskaavan luonnoksessa on runsaasti kehittyvää 
maankäyttöä uusien väylien tuntumassa.  2-kehän varteen 
on varattu alueita (ATP), jotka on varattu pääosin asumi-
seen ja sitä tukeville toiminnoille, mutta alueella sallitaan 
myös elinkeinotoiminta, josta ei aiheudu asutukselle tai 
ympäristölle kohtuutonta haittaa. Suurimmat kaupalliset 
palvelualueet sijoittuvat Sääksjärven keskustaan sekä val-
tatien 3 oikaisun ja 2-kehän liittymän ympärille. Valtatien 3 
oikaisun ja 2-kehän liittymäalueen työ- paikka- ja kaupal-
listen palvelujen alueen (KMt) erikoistavarakaupan (paljon 
tilaa vaativan kaupan) enimmäismitoitus on 40 000 k-m2.  
Osayleiskaava luonnoksessa on osoitettu yksi pienempi 
palvelujen ja hallinon (P) alue 2-kehän varteen palvele-
maan uusia asuinalueita.

Uudet työpaikka-alueet (TP-4 ja TP-5) sijoittuvat valtatien 3 
uuden tielinjauksen varteen näkyville ja liikenteellisesti hy-
ville paikoille. Työpaikka-alueille voi sijoittua työtiloja-, toi-
misto- ja palvelutyö-paikkoja, tuotantotoimintaan, ympäris-
töhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta sekä niihin liittyvää 
myymälätilaa ja varastotilaa. TP-5 -alueiden toteuttaminen 
edellyttää valtatien 3 oikaisun toteutumisen tai 2-kehän to-
teutumisen välillä Sääksjärvi-Pirkkala lentoasema.

14002 Lempäälän strateginen yleiskaava (KV 
4.6.2019) 
Lempäälään on laadittu koko kunnan kattava strateginen 
yleiskaava vuonna 2019.  Yleiskaava on hyväksytty kun-
nanvaltuustossa vuonna 2019, mutta se ei ole lainvoi-
mainen. Strateginen yleiskaava on kunnan yleispiirteinen 
maankäytön suunnitelma. Strategisen yleiskaavan laadin-
nassa on tehty valintoja pitkän aikavälin painotuksista ja 
pohdittu suunnittelualueen maankäyttöä yleispiirteisellä 
tasolla seuraavan noin 20 vuoden aikana, tavoitevuotena 
on 2040. 

Strategisessa yleiskaavassa valtatie 3 on osoitettu mootto-
riväylänä ja merkittävästi parannettavana moottoriväylänä. 
Valtatien YVA-menettelyssä tutkittava linjaus on osoitettu 
merkinnällä uusi moottoriväylä ja 2-kehä merkinnällä uusi 
tie. Valtatie 3 YVA-menettelyssä tutkittava linjaus sisältyy 
strategisen kaavan Kasvukehään II, jolla osoitetaan val-
tatien 3 oikaisuun tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan 
vyöhyke, johon voi sijoittua yritys-, teollisuus- ja tuotan-
totoimintoja sekä logistisia toimintoja ja palveluja. Lisäksi 
Kasvukehä II sivuaa Taajamahelmi -aluetta, jota kehitetään 
erityisesti asumisen ja päivittäispalveluiden keskittymänä.
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Kuva 5.11. Sääksjärven  osayleiskaavaluonnos (nähtävillä 13.1.-17.2.2021).

Lempäälän kunta
Sääksjärven osayleiskaavan luonnos
(nähtävillä 13.1.-17.2.2021)

Kuva 5.12. Otteet Lempäälän strategisen yleiskaavan 2040 kaavakartoista suunnittelualueella.

Lempäälän kunta
Strateginen yleiskaava 2040 (2019)

Kartta 1

Kartta 2

Hankkeen suhde strategiseen yleiskaavaan

Hanke vaihtoehdon 1 mukaisesti toteuttaa strate-
gista yleiskaavaa ja vastaa sen tavoitellun kehi-
tyksen periaatteisiin. Sääksjärven maankäyttö voi 
kehittyä pelkän 2-kehän ja lähijunaliikenteen va-
rassa. Vaihtoehdot VE 2 ja VE  0+ eivät ole siis 
yleiskaavan vastaisia, mutta yleiskaavan tarkoit-
tama maankäyttö ei toteudu kokonaisuudessaan. 
Maankäyttö voi kehittyä alempaan tieverkkoon ja 
joukkoliikenteen kehitykseen tukeutuen. 

Ristiriitoja yleiskaavan määräysten toteutumista ei 
ole tunnistettavissa YVA-vaiheen suunnittelutark-

kuuden perusteella.  Yleiskaavan osoittama ekologinen 
yhteys ja Birgitan polku -ulkoilureitti toteutuvat, kun uusi-
en tielinjausten risteämistarpeet toteutuvat esitetysti (VE 
1 ja VE 2).  

Valtatien 3 nykyistä linjausta ja sen merkittävästi paran-
nettavia osia ympäröi em. taajamahelmet -alue ja merkit-
tävä monipalvelukeskittymä, jolla on osoitettu seudullises-
ti merkittävä kauppa-, yritys- ja työpaikkakeskittymä sekä 
Sääksjärven helmi, jossa Sääksjärven keskustaa ja sen 
ympäristöä tiivistetään ja kehitetään asumisen, palveluiden 
ja työpaikkojen keskittymänä. Kasvukehä I-merkinnällä, jo-
hon 2-kehä sisältyy, on osoitettu Tampereen ydinkaupun-
kiseudun 2-kehään tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan 
sekä asumisen vyöhyke.
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Kantakaupungin yleiskaavassa 2040 kaavakartalla 3 (Kult-
tuuriperintö) on moottoritienä kehitettävän tielinjauksen 
eteläpuolella maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti huo-
mioitava rakennettu kulttuuriympäristö (M26). Kaavakartal-
la 4 (Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskunta-
tekninen huolto) suunnittelualueella ja sen läheisyydessä 
seuraavia merkintöjä: Suunnitelma-alue kuuluu Härmä-
länojan valuma-alueeseen ja kehitettävä tielinjaus on huo-
mioon otettavalla huleveden hallinta-alueella (harmaa vi-
noviivoitus), jolla on varattava tilaa hulevesien tulvareitiksi 
ja viivytysalueeksi. Tien suuntaisesti kulkee merkittävä oja 
tai vesireitti, joka on säilytettävä avoimena. Koko suunni-
telma-alue kuuluu melu- ja ilmanlaatuselvitystarpeen har-
kinta-alueelle, jolla asemakaavan laadinnan yhteydessä 
on harkittava melu- ja ilmanlaatuselvityksen tarve.

Kantakaupungin yleiskaavassa 2040 yleisistä määräyksis-
tä voidaan mainita maisemaan ja kulttuuriympäristön vaa-
limiseen liittyvä määräys: Muuttuvan maankäytön alueilla 
on arvioitava kulttuuriympäristöjä koskeva selvitystarve yh-
teistyössä museoviranomaisen kanssa. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä Tampereen maisemallisten erityispiirteiden 
säilymiseen.

Valtuustokaudella 2017-2021 päivitettävä yleiskaava on 
nimeltään Kantakaupungin yleiskaava 2017-2021. Eh-
dotus vaiheyleiskaavaksi on nähtävillä 14.1.–15.2.2021.  
Valmisteluvaiheen ratkaisut perustuvat voimassa olevaan 
kantakaupungin yleiskaavaan 2040, joka on pääosin ajan-
tasainen ja ohjaa kaupunkistrategiassa tavoitellun kasvun 
toteutumista. Valtuustokauden 2017-2021 yleiskaavan 
strategisia kehittämisperiaatemerkintöjä on kuitenkin tar-
kennettu ja käyttötarkoitusalueiden rajauksia on tarkistettu. 
Näiden lisäksi on tehty pienempiä muutoksia, mm. kaava-
määräysten ohjausvaikutuksen täsmentämistä tai teknisiä 
tarkistuksia.

Yleiskaavaehdotuksessa valtatie 3 on osoitettu kaavakar-
talla 1 (Yhdyskuntarakenne) merkinnällä kehitettävä val-
takunnallinen pääväylä (Lakalaivasta länteen) ja valtakun-
nallinen pääväylä (Lakalaivasta etelään). Kaavakartalla 
on osoitettu myös Lakalaivan (Tampere E) eritasoliittymä 
omalla merkinnällään. 

Voimassa olevaan yleiskaavaan nähden Yhdyskuntaraken-
ne-kaavakartalla on osoitettu useita muuttuneita liikenteen 
kehittämiseen liittyviä merkintöjä valtatien 3 läheisyydes-

Kantakaupungin  yleiskaava 2040 
VALTUUSTOKAUSI 2013-2017 (KV 15.5.2017)

Kantakaupungin vaiheyleiskaava 
VALTUUSTOKAUSI 2017 – 2021 ehdotus (2020) 

Yhdyskuntarakenne Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut

Kulttuuriperintö
Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja 
yhdyskuntatekninen huolto. 

Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelutYhdyskuntarakenne

Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja 
yhdyskuntatekninen huolto. 

Kulttuuriperintö

Kuva 5.13. Otteet Tampereen kantakaupun-
gin yleiskaavan 2040 kaavakartoista 1-4 ja 
muutamista niiden valtatien kehittämisen 
kannalta keskeistä merkinnöistä.

5.7 Tampereen yleiskaavat

Tampereen kantakaupungin päivittyvä 
yleiskaava 
Suunnittelualuetta koskee Tampereen kantakaupungin 
valtuustokausittain päivittyvä yleiskaava.  Yleiskaavan 
prosessimallin mukaisesti yleiskaava on jatkuvasti työn 
alla oleva kaupungin kehittämisasiakirja. Kantakaupungin 
yleiskaavassa on useita oikeusvaikutteisia karttoja.

Tällä hetkellä voimassa on valtuustokauden 2013–2017 
Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040, joka hy-
väksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.5.2017 (voimaantulo 
20.1.2020).  

Kaavakartalla 1 (Yhdyskuntarakenne) suunnittelualueella 
seuraavia merkintöjä: Valtatien 3 linjaus on osoitettu mer-
kinnöillä moottoritie (Lakalaivasta etelään) ja moottoritie-
nä kehitettävä tie (Lakalaivasta länteen). Yleiskaavassa 
on osoitettu myös Särkijärven ja Lakalaivan (Tampere E) 
eritasoliittymät sekä Lakalaivan eritasoliittymän länsipuo-
lelle suuntaisliittymä omilla merkinnöillään. Lakalaivaan on 
osoitettu varaus uudelle henkilöliikenteen asemalle sekä 
joukkoliikenteen vaihtopysäkki, jossa on varauduttava seu-
dulliseen liityntäpysäköintiin. Valtatie 3 sivuaa sekä kes-
kuspuistoverkostoa että puolustusvoimien aluetta.

Osa suunnittelualueesta kuuluu yleiskaavan 2040 Kasvun 
vyöhykkeeseen, jonka sisällä on lisäksi keskustatoiminto-
jen alue. Suunnitelma-alueen eritasoliittymien väliselle alu-
eelle on osoitettu aluekeskus. Valtatietä ympäröiville alueil-
le on lisäksi osoitettu asumisen, palveluiden, työpaikkojen 
ja kaupallisten toimintojen alueita. Lisäksi tie sivuaa puo-
lustusvoimien aluetta.

Kantakaupungin yleiskaavassa 2040 kaavakartalla 2 (Vi-
herympäristö ja vapaa-ajan palvelut) on nähtävissä, että 
tielinjaus sivuaa keskuspuistoverkostoa ja linjauksen ym-
pärille on osoitettu Ohjeellinen viherverkoston yhteystar-
vealue (vihreä paksu nuoli). Valtatie 3 risteää suunnittelu-
alueella paikoitellen ohjeellisen virkistysyhteyden kanssa. 
Suunnittelualue sisältää osittain Ohjeellisen keskitettyjen 
liikunta-, urheilu ja vapaa-ajan palveluiden tarvealueen, 
jonka sijoituspaikan valinnassa tulee ottaa huomioon lii-
kunta- ja urheilupalveluiden hyvä saavutettavuus ja tapah-
tumien järjestäminen.
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Hankkeen suhde päivittyvään yleiskaavaan

Tutkittava hanke ei ole ristiriidassa yleiskaavan 
kanssa eikä estä yleiskaavan tarkoittaman maan-
käytön toteutumista.  Kaikki hankevaihtoehdot (VE 
1, VE 2 ja VE 0+) toteuttavat yleiskaavaa ja sen päi-
vitystä, joissa on osoitettu valtatien parantaminen 
omalla merkinnällään Lakalaivasta länteen päin ja 
paljon liikenteen kehittämisen tarpeita valtatiehen 
kytkeytyen. Yleiskaavassa ei ole otettu vahvasti 
kantaa valtatien parantamisen toteuttamistapaan, 
ja pääväylää koskeva viivamerkintä yleiskaavata-
solla on joustava toteutuksen suhteen.  

Kaavassa on hankkeen suunnittelualuetta koskevia 
aluevarauksia ja määräyksiä, joiden toteutumista 
on arvioitu eri osa-alueiden vaikutusarvioinnin (eri-
tyisesti maisema, pintavesi, virkistysarvot, alueen 
kehittäminen) yhteydessä. Ristiriitoja määräysten 
toteutumisessa ei YVA-menettelyn aikaisen suun-
nittelutarkkuuden perusteella ole tunnistettavissa. 
Monet yleiskaavan tavoitteet ja määräykset koske-
vat seikkoja, jotka maantien suunnitteluprosessissa 
selviävät vasta tarkemman tiesuunnittelun myötä 
(esim. yleiskaavassa korostuvat tavoitteet huleve-
den hallinnassa). 

sä. Uutena liikenneverkon ohjeellisena kehittämisalueena 
on osoitettu Lakalaivan ja Viinikan liikenneympyrän välinen 
alue, jonka kehittämistarpeet liittyvät Lakalaivan aluekes-
kuksen rakentumiseen, järjestelyratapihan siirtoon ja Viini-
kanojan viheryhteyden parantamiseen. 

Kaavakartalla 2 (Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut) on 
osoitettu uusi valtatiehen 3 nähden poikittainen viheryh-
teystarve Lahdesjärvelle. Särkijärven Lahdenperä on osoi-
tettu uutena luonnonsuojelualueena (SL). Merkintään liitty-
vässä määräyksessä todetaan muun muassa, että alueen 
suunnittelussa on varmistettava, että suojeluarvot eivät 
vaarannu tai heikenny.

Uusista yleisistä määräyksistä voidaan mainita seuraavat 
lisäykset voimassa olevaan yleiskaavaan nähden (otteita 
tekstistä): Alueidenkäytön suunnittelussa tulee huomioida 
tunnistettujen kaupunkihiljaisten alueiden säilyminen sekä 
varmistaa lähivirkistykseen soveltuvien kaupunkihiljaisten 
alueiden ja kohteiden riittävyys sekä hyvä saavutettavuus. 
Hulevesien käsittelyssä ja johtamisessa on noudatettava 
Tampereen kaupungin hulevesiohjelmassa esitettyä peri-
aatejärjestystä. 

Kantakaupungin  yleiskaava 2040 
VALTUUSTOKAUSI 2013-2017 (KV 15.5.2017)

Kantakaupungin vaiheyleiskaava 
VALTUUSTOKAUSI 2017 – 2021 ehdotus (2020) 

Yhdyskuntarakenne Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut

Kulttuuriperintö
Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja 
yhdyskuntatekninen huolto. 

Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelutYhdyskuntarakenne

Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja 
yhdyskuntatekninen huolto. 

Kulttuuriperintö

Kuva 5.14. Ote Kantakaupungin vaiheyleiskaavan (valtuustokausi 2017-2021) 
kaavaehdotuksen kaavakartoista 1-4 ja muutamista niiden valtatien kehittämisen 
kannalta keskeistä merkinnöistä. 
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5.8 Pirkkalan yleiskaavat

Pirkkalan taajamayleiskaava 2020 (KV 27.4. 2013)
Pirkkalan taajamayleiskaava koskee suunnittelualueen 
pohjoisosaa, valtatien 3 ja Pyhäjärven rannan välistä aluet-
ta. Osayleiskaavassa on osoitettu valtatie 3 merkinnöillä 
yleisen tien alue (L) sekä moottori- tai moottoriliikennetie 
ja sille on osoitettu Linnakorven ja Pirkkalan eritasoliitty-
mät. Valtatien 3 uusi linjaus ja sen rampit on näytetty viit-
teellisellä merkinnällä, koska ne sijoittuvat pääosin kaava-
alueen ulkopuolelle. Merkintä ulottuu myös kaava-alueen 
ulkopuolelle. Lentoasemantielle on osoitettu pyöräilyn 
kehittämiskäytävä. Kaavassa on seuraava yleinen kaa-
vamääräys: Pää- ja kokoojakatujen yhteydessä alueiden-
käyttöratkaisujen tulee olla sellaisia, että joukkoliikenteen 
saavutettavuus ja muut edellytykset joukkoliikenteen sekä 
kevyen liikenteen kehittämiseksi ovat hyvät.

Osayleiskaavassa on osoitettu valtatien ympärille kehitty-
vänä maankäyttönä varauksia työpaikka-alueille, teollisuu-
delle ja palveluille (TP, T, PK) ja pientalovaltainen asun-

Hankkeen suhde yleiskaavaan

Yleiskaavassa moottoritiellä on sekä viiva- että aluemerkintä, mutta yleiskaavan tarkkuustason huomioiden nä-
mä merkinnät sallivat hankkeen vaihtoehtojen toteutuksen. Uuden valtatielinjauksen Linnakallion haarauma on 
viitteellisenä viivamerkintänä yleiskaavassa. Vaihtoehtoihin 1 ja 2 ehdotus meluntorjunnasta edistää yleiskaavan 
meluntorjuntatarve-merkinnän toteutumista.  Ristiriitoja yleiskaavamerkintöjen tai määräysten suhteen ei ole tun-
nistettavissa YVA-vaiheen suunnittelutarkkuuden perusteella missään tutkittavassa vaihtoehdossa. Hanke ei estä 
yleiskaavan tarkoittaman maankäytön toteutumista.

Ote Pirkkalan Taajamayleiskaavasta 2020

Ote Partolan yleiskaavasta 

toalue (AP). Kaavassa on osoitettu valtatien ympärillä 
meluntorjuntatarve, sen määräyksessä viitataan asema-
kaavoitukseen. Lisäksi valtatien varteen on osoitettu suo-
javiheralueita (EV). Alueiden väliset ekologiset yhteydet 
on osoitettu merkinnällä viheryhteys, johon liittyy määräys: 
Aluetta ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on katsotta-
va, ettei ekologisia käytäviä katkaista. Suunnittelualueelle 
on osoitettu kaksi valtatien ylittävää viheryhteyttä. 

Kuva 5.15. Ote Pirkkalan taajamayleiskaavasta.

5 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö



45Valtatien 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala, YVA-selostus |

Hankkeen suhde yleiskaavaan

Moottoritiellä on sekä viiva- että aluemerkintä, 
mutta yleiskaavan tarkkuustason huomioiden 
nämä merkinnät sallivat hankkeen vaihtoehtojen 
toteutuksen. Vaihtoehtoihin 1 ja 2 ehdotus me-
luntorjunnasta edistää yleiskaavan meluntorjun-
tatarve-merkinnän toteutumista. Ristiriitoja yleis-
kaavamerkintöjen tai määräysten suhteen ei ole 
tunnistettavissa YVA-vaiheen suunnittelutarkkuu-
den perusteella missään tutkittavassa vaihtoeh-
dossa. Hanke ei estä yleiskaavan tarkoittaman 
maankäytön toteutumista. Partolan osayleiskaa-
van tarkistuksessa ratkaisut voidaan päivittää 
vastamaan tulevaa valtatien yleissuunnitelmaa 
tarpeen mukaan. 

Partolan osayleiskaava KV 23.1.2002) ja sen 
päivitys
Partolan osayleiskaava koskee kunnan itäosassa valtatietä 
3 ympäröivää aluetta. Osayleiskaavassa on osoitettu val-
tatie 3 merkinnällä moottori- tai moottoriliikennetie (MO). 
Kaava-alueen itäosan eritasoliittymää ympäröi liikenne-
alue (LT). Lisäksi kaavassa on osoitettu kaksi eritasoris-
teystä ilman liittymää sekä moottoritien alittava kevyen lii-
kenteen tunneli. Osayleiskaavassa on osoitettu valtatien 
ympärille varauksia työpaikka-alueille ja kaupallisille palve-
luille (TP, K) sekä pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP). 
Kaavaan on merkitty valtatien ympärille osalle matkasta 

Ote Pirkkalan Taajamayleiskaavasta 2020

Ote Partolan yleiskaavasta 

Kuva 5.16. Ote Partolan osayleiskaavasta. 

meluntorjuntatarve. Lisäksi valtatien varteen on osoitettu 
lähivirkistysalueita (VL). 

Pirkkalan kunta aloitti Partolan osayleiskaavan päivittä-
misen vuonna 2019. Keskeisenä perusteena Partolan 
osayleiskaavan laatimiselle on varautuminen alueen tu-
levaan kehittymiseen. Alueen lähiympäristö on kasvanut 
voimakkaasti ja tulevaisuudessa alue on osana voimak-
kaasti kehittyvää joukkoliikennekäytävää. Osayleiskaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 
6.11.–9.12.2019. Pirkkalan kunta ja Tampereen kaupunki 
tutkivat Härmälä–Partola–Lakalaiva-rakennetarkastelu-

työssä (2017) eteläisen Tampereen kaupunkiseudun kehit-
tämistä uuden aluekeskuskokonaisuuden lähtökohdista yli 
kuntarajojen. Selvityksessä visioitiin Partolan muuttumista 
keskustamaiseksi asumisen ja erilaisten kaupallisten pal-
veluiden aluekeskukseksi. Muutoksessa merkittävässä 
asemassa on raitiotien jatko Tampereelta Hatanpään ja 
Partolan kautta Pirkkalan keskustaan. Partolan ympäristöä 
kehitetään maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti veto-
voimaisena monipuolisena kaupallisten ja muiden palvelui-
den, työpaikkojen ja asumisen kasvualueena.
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Rantojen käytön osayleiskaava (KV 28.11.1990)
Pirkkalan ranta-alueilla on voimassa vanha rantayleis-
kaava. Nykyinen valtatie 3 on osoitettu kaavan ulkopuo-
lella merkinnällä seudullinen pääväylä (valta- tai kantatie). 
Osayleiskaavan laatimisen aikaan on ollut jo suunnitelmia 
uudesta tieyhteydestä, sillä osayleiskaavassa on osoitettu 
uusi tie Sääksjärven Pirkkalan keskustaa kohti merkinnällä 
seudullinen pääväylä (aluevaraus). 

Valtatie 3 YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot sivua-
vat tai läpäisevät rantaosayleiskaava-alueita muutamissa 
kohdin. Valtatie 3 sivuaa rantaosayleiskaavaa sekä Iso 
Naistenjärven alueella että Kaitajärven alueilla, joissa mo-
lemmissa on maa- ja metsätalousvaltaisen alueen (M) li-
säksi on luonnonsuojelualue (SL), jotka ovat määräyksen 
mukaan tarkoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelulain nojal-

Lempäälä: Rantojen käytön 
osayleiskaava (1990)

Kuva 5.17. Ote Pirkkalan rantojen käytön yleiskaavasta.  

la. YVA-menettelyssä tutkittavan 2-kehätien pohjoinen lin-
jaus vaihtoehto sijoittuu rantaosayleiskaava-alueelle pienin 
osin Keskisenjärven pohjoispuolella, johon kaavassa on 
osoitettu loma-asunto- (RA) ja maa- ja metsätalousvaltais-
ta aluetta (M). 

Hankkeen suhde Pirkkalan Rantojen käytön 
yleiskaavaan

Valtatien uusi linjaus (VE 1) ja 2-kehän uudet linjaukset 
(VE 1 ja VE 2) sijoittuvat yleiskaava-alueiden ulkopuo-
lelle tai niiden laidoille. Pirkkalan kunnan näkemys on, 
että yleiskaavan yleispiirteisyys huomioiden valtatien 
ja 2-kehän tutkittavat linjaukset eivät ole ristiriidassa 
yleiskaavan kanssa eikä näiltä osin vaaranna yleiskaa-
van toteutumista. Tutkittavat tielinjaukset eivät myös-
kään aiheuta yleiskaavojen maankäyttö- tai suojeluta-
voitteiden toteuttamiseen sellaisia merkittäviä haittoja, 
joita tarkemmalla suunnittelulla ei voitaisi välttää. Peh-
kusuon ja Iso-Naistenjärven luonto- ja virkistysarvo 

huomioidaan myös kehätien eteläpuolelle käyn-
nistetyn yleiskaavan laadinnan yhteydessä, mis-
sä uusi tielinjaus yhteensovitetaan muuhun maan-
käyttöön pohjoisosan osalta. Kaitajärven luonto- ja 
virkistysarvot eivät ole ristiriidassa voimassa ole-
van rantojen käytön yleiskaavan kanssa. Vaihto-
ehdon 1 mukainen uusi valtatien oikaisu on myös 
osoitettu seudullisena pääväyläaluevarauksena. 
Mikäli päädytään toteuttamaan vaihtoehdon 1 mu-
kainen kokonaisuus tai 2-kehä, on näiden alueiden 
yleiskaavan laadinnan tarve kunnan näkemyksen 
mukaan ilmeinen, varsinkin kun uusiin tielinjauksiin 
liittyy hyvin todennäköisesti maakuntakaavan mu-
kaista uutta maankäyttöä.

Pirkkalan strateginen yleiskaava 
(oikeusvaikutukseton 2020)
Pirkkalaan on laadittu strateginen yleiskaava. Pirkkalan 
kunnan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 8.6.2020 stra-
tegisen yleiskaavan. Nimensä mukaisesti on strateginen ja 
yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se ei ole oikeus-
vaikutteinen yleiskaava, vaan kunnanvaltuuston tahtotilaa 
ilmaiseva suunnitelma. Tavoitteena on, että Pirkkalan stra-
tegista yleiskaavaa päivitetään valtuustokausittain.

Strategisessa yleiskaavassa on seuraavia tämän YVA-me-
nettelyn kannalta olennaisia ratkaisuja:

• Kaavakartoille on merkitty valtatien 3 uusi linjaus (mer-
kintä uusi moottoriväylä) ja 2-kehä linjauksineen (uusi 
tie, vaihtoehtoinen linjaus). 

• Partolaa (keskustatoimintojen ja asumisen alue) kehite-
tään kaupan, palvelujen ja asumisen alueena. Kaavoi-
tusta tehdään jatkuvasti eri aikajänteillä, useimmiten 0-5 
vuoden aikajänteellä.

• Kaakkois-Pirkkalaan kaavoitetaan uusia joukkoliiken-
teeseen tukeutuvia asuinalueita. Alueen toteuttaminen 
etenee pohjoisesta etelään. Kaavoituksessa yleisimmin 
5-10 vuoden aikajänne.

• Linnakallion laajennus (uusi yritysalue): Jasperintien 
eteläpuolelle kaavoitetaan laaja yritys- ja työpaikka-alue 
huomioiden mahdollinen valtatien 3 oikaisu. Alueelle voi 
sijoittua myös toimintoja, jotka eivät voi sijoittua taaja-

marakenteen sisään tai asutuksen välittömään lähei-
syyteen. Alueen sujuvaan logistiikkaan ja yhteyksiin val-
tateille kiinnitetään huomiota. Rakentamisen laatuun ja 
tienäkymiin kiinnitetään huomiota sekä Pyhäjärventien 
(Kehätien) varrella että valtatien 3 mahdollisen oikaisun 
varrella. Alueen suunnittelussa huomioidaan maakunta-
kaavan aluevaraus kiviaineisten otolle alueella. Alueen 
toteuttaminen etenee pohjoisesta etelään. Kaavoituk-
sessa yleisimmin 0-5 vuoden aikajänne.

• Lentoasemantien varsi (uusi yritysalue): Alue kaavoi-
tetaan yritysalueiksi mahdollistaen nykyisten yritysalu-
eiden laajentaminen. Lentoaseman läheisyys huomi-
oidaan osana alueen vetovoimaa. Sorkkalan alueen 
kehittämisessä otetaan huomioon alueen kulttuuriym-
päristö sekä asumisen mahdollisuudet. Kaavoituksessa 
yleisimmin 5-10 vuoden aikajänne.

• Lentoaseman yhteyteen (uusi yritysalue): Kaavoitetaan 
uusia yritysalueita ja mahdollistetaan lentoaseman toi-
mintoihin tukeutuvan osaamiskeskuksen sijoittuminen 
alueelle. Alueelle voi sijoittua lentotoimintaa ja matkai-
lua tukevia palveluita. Alueen kaupunkikuvaan Pirkka-
lan porttina kiinnitetään erityistä huomiota. Sorkkalan 
alueen kehittämisessä otetaan huomioon alueen kult-
tuuriympäristö sekä asumisen mahdollisuudet. Myös 
alueen logistisen vetovoiman hyödyntämiseen kiinni-
tetään huomioita ja varaudutaan maakuntakaavassa 
osoitettujen uusien tie- ja ratayhteyksien sekä lento- ja 
maaliikenteen yhdistävän terminaalin toteutumiseen 
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Kuva 5.18. Pirkkalan strategisen yleiskaavan yhdyskuntarakenne (oikeusvaikutukseton). 

Pirkkalan strateginen yleiskaava –
(KV 8.6.2020)

Pirkkalan strateginen yleiskaava –
Teemakartta 1 - Yhdyskuntarakenne

Pirkkalan strateginen yleiskaava –
(KV 8.6.2020)

Pirkkalan strateginen yleiskaava –
Teemakartta 1 - Yhdyskuntarakenne

Kuva 5.19. Pirkkalan strateginen yleiskaava, strateginen suunnitelma (oikeusvaikutukseton). 

Kuva 5.20. Pirkkalan kehätien ete-
läpuolen elinkeinoelämän osayleis-
kaavan alue.

pitkällä aikajänteellä. Alueen toteuttaminen etenee len-
toasemalta itään ja länteen.  Laajenemista itään tukee 
Kehä 2:n jonkin linjausvaihtoehdon toteutuminen. Kaa-
voituksessa yleisimmin 5-10 vuoden aikajänne.

• Valtatien 3 oikaisun varrelta varataan liikenteellisesti 
edulliset alueet yritysaluereserviksi. Yritysreservialue 
varataan erityisesti logistiikkaan ja varastointiin painot-
tuville toiminnoille sekä muille toiminnoille, jotka eivät 
voi sijoittua taajamarakenteen sisään tai asutuksen vä-
littömään läheisyyteen. Yritysreservialueen rakenne ja 
liittyminen ympäristöön ratkotaan tarkemman suunnitte-
lun yhteydessä. Kaitajärven osalta huomioidaan yleis-
kaavoituksen yhteydessä virkistys- ja luontoarvot. Tie-
linjauksista ja niiden toteuttamisesta päätetään omana 
prosessinaan. Kaavoituksessa yleisimmin 5-10 vuoden 
aikajänne.

Pirkkalan kehätien eteläpuolen elinkeinoelämän 
osayleiskaava (käynnistymässä)
Pirkkalan kehätien eteläpuolen elinkeinoelämän osayleis-
kaava (nro 1005) on käynnistetty kunnanhallituksen pää-
töksellä 15.6.2020. Kaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma on tarkoitus asettaa nähtäville alkuvuodesta 2021. 

Tuleva yleiskaava-alue koskee valtatien 3 eteläpuolisia 
maakuntakaavassa osoitettuja elinkeinoelämän alueita 
sekä Sankilan alueen osittaista kehittämistä elinkeinojen, 
matkailupalvelujen ja asumisen alueeksi. Kaava-alue sijoit-
tuu YVA-menettelyssä tutkittavan valtatielinjauksen poh-
joisosaan. Osayleiskaavan tavoitteena on ratkaista alueen 
maankäytön yleiset suuntaviivat asemakaavoituksen poh-
jaksi. Tavoitteena on luoda toimivaa ja kestävää yhdyskun-
tarakennetta turvaten alueen liikenneyhteydet, laajempien 
virkistysalueiden saavutettavuus ja elinkeinoelämän toi-
mintaedellytykset. 
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5.9 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 
on laaja kokonaisuus, jossa paneudutaan vaikutuksiin eri 
aluetasoilla. Pääväylien parantamisen vaikutukset yhdys-
kuntarakenteeseen ovat luonteeltaan laajoja ja välillisiä. 
Suoria seurauksia yhdyskuntarakenteen kehittymiseen ei 
voida yleensä osoittaa eikä vaikutusaluetta voi määritellä 
yksiselitteisesti. Kun tarkastellaan hanketta osana päätie-
verkon kehittämistä, vaikutukset ovat maakunnan ja jopa 
valtakunnan rajojen yli ulottuvia. Parannukset liikennever-
kossa mahdollistavat maankäytön kehittämisen, sillä lii-
kenneyhteydet ovat yleensä kriittinen tekijä uusien toimin-
tojen sijoittumisessa. 

Päätien parantaminen vaikuttaa yleensä asutuksen, työ-
paikkojen ja kaupallisten palveluiden sijoittumiseen. Erityi-
sesti eritasoliittymillä on usein suuri vaikutus maankäytön 
kehittämiseen, sillä ne ovat tyypillisesti liikennehakuisten 
toimintojen ja kaupan kannalta vetovoimaisia paikkoja. 
Kääntöpuolena on, että uudet kaupalliset palvelut vähen-
tävät keskusta-alueiden palveluiden käyttöä, joka aihe-
uttaa hajautumisen riskiä. Asiaa kuitenkin kontrolloidaan 
alueidenkäytön monivaiheisella suunnittelujärjestelmällä, 
jossa arvioidaan maankäyttövarausten kokonaisvaikutuk-
sia. Sujuvat päätieyhteydet alueille parantavat saavutet-
tavuutta, mikä on maankäytön kehittymisen kannalta ta-
voiteltavaa. Yhteyksien merkittävä parantuminen saattaa 
lisätä haja-asutusalueiden vetovoimaa asuinpaikkana. 
Toisaalta yhteyksien paraneminen voi merkitä paikallista 
maankäytön tiivistymistä.

Väylien parantamisen välittömät ja suorat vaikutukset 
maankäyttöön ovat luonteeltaan paikallisia kohdistuen 
valtatien lähialueen maankäyttöön, kiinteistöihin, kulkuyh-
teyksiin ja jopa rakennuksiin. Tien toiselle puolelle jäävät 
jäännöskiinteistöt voivat järkevän käytön kannalta jäädä 
liian pieniksi tai hankalan kulkuyhteyden päähän. Uusi tie 
katkaisee myös nykyistä yksityistieverkostoa ja muuttaa 
kiinteistöjen vanhoja kulkuyhteyksiä. Tämä korostuu eri-
tyisesti asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella, haja-
asutusalueilla, joissa harjoitetaan maa- ja metsätaloutta. 
Kiinteistötasolla suurimmat vaikutukset aiheutuvat uuteen 
sijaintiin rakennettavasta tiestä, jolloin se pirstoo lähes ai-
na kiinteistöjä. Kiinteistövaikutusten arviointi sopii luonte-
vasti yksityiskohtaisen tiesuunnittelun vaiheeseen, jolloin 

siihen ja haittojen vähentämiseen panostetaan tyypilli-
sesti paljon maantiehankkeissa. Asuinkiinteistöille uudes-
ta tiestä voi aiheutua erilaisia immissiohaittoja (immissio 
tarkoittaa ympäristöön vaikuttavan toiminnan, yleensä sen 
aiheuttaman päästön (emissio) vaikutuksia etäämpänä 
kohteesta, esimerkiksi meluhaitta).  Näihin paneudutaan 
tarkemmin vasta tiesuunnitelmassa ja rakentamisvaiheen 
maantietoimituksessa. Vaikka kiinteistötason vaikutuksiin 
ei paneuduta YVA-menettelyssä, ne ovat taustalla yksi te-
kijä kokonaisvaikutuksissa.  

Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien 
vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan sen suhteen, kuinka 
hanke muuttaa nykyistä maankäyttöä ja vaikuttaa tulevaan 
maankäyttöön. Yhtenä kriteerinä on se, kuinka hanke tu-
kee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Maakunnal-
listen ja seudullisten maankäyttövaikutusten arvioinnissa 
näkökulmana on se, että kuinka liikenneverkko ja ratkaisut 
tukevat tavoiteltua maankäyttöä. Merkittävyyden kriteeri-
en määrittäminen ei ole selkeää vaikutusten välillisyyden 
vuoksi, joten tämä vaikutuslaji poikkeaa muista YVA-me-
nettelyssä arvioitavissa vaikutuksista.  Merkittävyys arvi-
oidaan laadullisesti kokonaisvaikutuksena. Merkittävyydel-
tään suuret vaikutukset ovat tyypillisesti luonteeltaan 
laajoja ja koskevat yhdyskuntarakennetta. Paikalliset vai-
kutukset arvioidaan yleensä merkittävyydeltään vähäisiksi, 
vaikka yksittäiseen kohteeseen tai maankäytön toimintoon 
voi kohdistua haitallisia vaikutuksia. Arvioinnissa tunniste-
taan kaavamuutostarpeet ja asia otetaan huomioon yhtenä 
kriteerinä, mutta kaavamuutoksen merkittävyys on tapaus-
kohtaista ja riippuu esimerkiksi kaavan sisällön ajanta-
saisuudesta ja siitä, onko kyseessä pieni tekninen muu-
tostarve vai aiheuttaako tutkittava vaihtoehto merkittävän 
muutoksen kaavan osoittamaan maankäytön kehittämisen 
periaatteisiin tai suojelumääräyksiin.  

5.10 Vertailuvaihtoehto 0

Vaihtoehdossa 0 hanke ei toteudu, joten myöskään suoria 
vaikutuksia nykyisiin maankäytön toimintoihin ei ole. Suu-
rin käänteinen vaikutus on se, että maankuntakaavassa 
osoitettu liikenneratkaisu ja siihen kytkeytyvä uusi merkit-
tävä maankäyttö jää toteutumatta. Hankkeen toteuttamatta 
jättämisellä saattaisi olla myös seudullisia heijastusvaiku-
tuksia, mikäli uudelle maankäytölle tulisi löytää kaupunki-

seudulta korvaavia suuntia.  Seututieyhteyden puuttumi-
nen saattaa rajoittaa maankäytön kehittämistä laajemmin 
Tampereen kaupunkiseudulla, mutta nämä ovat vaikeasti 
todennettavia vaikutuksia.  Lisäksi nykyisen maankäytön 
ja erityisesti asutuksen kannalta on huomionarvoista, että 
valtatien liikenteen haitallisia vaikutuksia ei voida ehkäistä 
ja haitat kasvat edelleen liikenteen kasvun myötä. 

5.11 Hankevaihtoehtojen vaikutukset 

Tässä luvussa 5.11. painopiste on vaihtoehtojen suorissa 
vaikutuksissa, jotka kohdentuvat pääosin maantieteellises-
ti linjausten ja niiden osuuksien lähialueelle. Vaikutukset 
maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen on vaikutusryh-
mä, jonka käsittely edellyttää myös kokonaisnäkökulmaa, 
mikä on käsitelty luvussa 5.12.  

5.11.1 Vaihtoehto 0+

Vaihtoehdolla 0+ on vähäisiä suoria vaikutuksia maankäyt-
töön. Sarankulman ja Lakalaivan liittymien välin muutta-
minen 3+3 -kaistaiseksi ja Sääksjärven eritasoliittymän 
ympärillä toteutettava meluntorjunta toteutetaan pääosin 
nykyisellä maantiealueella ja suojaviheralueilla. 

Vaihtoehdon 0+ liikenteelliset kokonaisvaikutukset jäävät 
melko vähäisiksi, joten vaihtoehto 0+ ei juurikaan kytkey-
dy maankäytön kehittämiseen. Meluntorjunnalla torjutaan 
jo olemassa olevia liikenteen haittoja, mutta Sääksjärven 
asuinalueiden tiivistämistä se ei edistä, sillä moottoritien 
varsi ei ole lähtökohtaisesti sopiva paikka asumisen ke-
hittämiseen.  Lisäksi meluesteillä ei ole merkittävää vai-
kutusta ilmanpäästöjen leviämiseen. Nykyisen asutuksen 
kannalta on huomionarvoista, että valtatien liikenteen hai-
tallisia vaikutuksia ei voida täysin ehkäistä ja haitat kasvat 
edelleen liikenteen kasvun myötä.

Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet ovat hyvin pieniä suhteessa 
seudun maankäytön tavoitteisiin ja liikenteen ongelmiin. 
Siten vaihtoehdolla 0+ on merkittäviä käänteisiä vaikutuk-
sia alueen kehitykseen laajemmalti, vastaavasti kuin ver-
tailuvaihtoehdolla 0 edellä (ks.  myös kokonaisvaikutukset 
5.12). 

5.11.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie)

Tällä osuudella valtatielle toteutetaan lisäkaistat ja laajaa 
meluntorjuntaa. Kuljusta pohjoiseen valtatien molemmat 
ajoradat levenevät 3,75 metriä, ja meluntorjunnan täyden-
täminen sekä uudet tierakenteet vaativat oman tilansa. Ny-
kyinen valtatien varsi on paikoin varsin tiiviisti rakennettu, 
mutta muutokset tapahtuvat pääosin nykyisellä tie-/liiken-
nealueella ja suorat haitalliset vaikutukset kiinteistöille ovat 
vähäisiä. Asia tarkentuu jatkosuunnittelun vaiheissa.

Nykyiset valtatien varressa sijaitsevat meluvallit, melusei-
nät ja melukaiteet on pääosin uusittava valtatietä levennet-
täessä. Myös nykyisiä säilyviä meluesteitä tulee parantaa 
vastaamaan noin 5 metriä korkeita meluseiniä.  

Tilankäytön kannalta haastavimmat kohdat ovat Veräjän-
tausta ja Mäkelä Puskiaisten eteläpuolella. Näissä maan-
käyttö sijoittuu lähelle nykyistä tietä ja maastonmuodot 
ovat hankalat tierakenteiden levittämiselle. Muutokset ta-
pahtuvat kuitenkin pääosin nykyisellä tie-/liikennealueella 
ja suorat haitalliset vaikutukset kiinteistöihin ovat kokonai-
suutena vähäisiä, vaikka yksittäisiin kiinteistöihin voi koh-
distua haittaa. Meluntorjunnasta on lähtökohtaisesti etua 
asutukselle, vaikka meluntorjuntarakenteet joudutaan te-
kemään aiempaa lähemmäksi asutusta. 

Puskiaisten eritasoliittymä sijoittuu kohtaan, jonka etelä- ja 
kaakkoispuolella on vanhaa asutusta, kun taas pohjois-
puoli on rakentamatonta. Uudelle valtatielinjaukselle joh-
tava liittymä (haarauma) on tilaa vievä ratkaisu. Siihen on 
varauduttu vuosikymmenien ajan alueen kaavoituksessa, 
joten uudet rakenteet melutorjuntoineen eivät vie tilaa yri-
tyksiltä tai asuinkiinteistöiltä.  Liittymän kohdalla on 2x400 
kV voimajohto, jota joudutaan siirtämään jopa viiden pyl-
vään tai pylväsparin osalta.  Pylväille pitää löytää tilaa, 
mikä saattaa olla haastavaa, mutta asia selviää tarkem-
massa teknisessä suunnittelussa yhteistyössä Fingridin 
kanssa ratkaisua hakien. Moottoritien liittymä ei palvele 
suoraan maankäyttöä, joten se ei muodosta maankäytön 
potentiaalia.

Vaikutukset nykyiseen maankäyttöön tai sen kehittämisi-
seen ovat kokonaisuutena osuudella vähäisiä. Valtatien 
parantaminen ei muuta toimintoja tai alueen luonnetta. 

5 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö



49Valtatien 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala, YVA-selostus |

Puskiaisten eritasoliittymästä poistuu Helsingin suunnan 
ajorampit mikä vaikuttaa liikenteen kulkureitteihin alueella. 
Ahonperän ja Veräjäntaustan välisen alueen liikenne Hel-
singin suuntaan siirtyy käyttämään Puskiaisten eritasoliit-
tymän sijasta Kuljun eritasoliittymää. Tämä lisää jonkin 
verran liikennettä maantiellä 130 (Tampereentie). Muutok-
sesta on jonkin verran haittaa Ahonperän ja Kiillon teolli-
suustoiminnoille, eikä ratkaisu puolla raskasta liikennettä 
tuottavan maankäytön lisäämistä alueelle. Sääksjärven 
osayleiskaavan luonnoksessa on esitetty Helsingin suun-
nan ramppeja maantielle 130 ja niillä voitaisiin parantaa 
alueen yhteyksiä. Ramppien toteuttamisen mahdollisuuk-
sia tutkitaan, jos vaihtoehto 1 valitaan jatkosuunnitteluun.

Nykyisen valtatien vartta eteläpäässä kehitetään yritysalu-
eina, mutta tämä suunnitelma ei vaikuta niihin suoraan. 
Liikenteen kokonaisratkaisu lisää myös maankäytön kehit-
tämispotentiaalia, erityisesti työpaikkoihin lähellä Puskiais-
ten eritasoliittymää ja mahdollisesti asumista itäpuolisilla 
alueilla. Meluntorjunnalla torjutaan haittoja, mutta asuin-
alueiden tiivistämistä se ei edistä, sillä moottoritien varsi 
ei ole lähtökohtaisesti sopiva paikka asumisen kehittämi-
seen.  Lisäksi esteillä ei ole merkittävää vaikutusta ilman-
laatupäästöjen leviämiseen. 

Osuus Puskiainen-Rajajärvi ja osuus Rajajärvi-
Linnakallio (uusi tielinjaus)

Valtatie sijoittuu uudelle linjaukselle kahdeksan kilomet-
rin matkalla. Valtatien linjausta on tarkistettu YVA-menet-
telyssä hieman kauemmas Sääksjärvestä, jotta alakes-
kus pääsee kehittymään laajemmaksi.  Maakuntakaavan 
mukaisesti maankäyttöä kehitetään voimakkaasti uuteen 
väylään tukeutuen työpaikoiksi ja kaupallisten palvelui-
den alueiksi. Rajajärven eritasoliittymästä muodostuu uu-
den alueen liikenteellinen solmukohta, johon yhdistyy uu-
si 2-kehän poikittainen seudullinen tieyhteys valtakunnan 
liikenneverkkoon. Eritasoliittymästä järjestetään yhteys 
myös maakuntakaavassa esitetylle uudelle järjestelyrata-
pihalle. Kohde on erittäin houkutteleva paikka liikenteestä 
hyötyville toiminnoille, joten maakuntakaavassa sen ym-
pärillä on työpaikkojen ja kaupallisten palvelujen aluetta. 
Liittymä on kuntien rajalla, joten kummatkin kunnat voivat 
hyötyä siitä. Pirkkalan ja Lempäälän strategisissa yleis-
kaavoissa sekä Sääksjärven yleiskaavan luonnoksessa 
näkemystä maankäytöstä on tarkennettu kuntien näkökul-

masta ajankohtaisten tavoitteiden pohjalta. Valtatien var-
teen esitetään tiivistä maankäyttöä sekä edistetään toimin-
tojen saavutettavuutta eri liikkumistavoin. Pohjoisempana 
Pirkkalan alueilla, lähellä nykyistä valtatietä, Linnankallion 
yritysalue laajenee luontevasta uuden valtatien varteen.  
Pirkkalan strategisen yleiskaavan mukaan alueelle kaavoi-
tetaan laaja yritys- ja työpaikka-alue mukaan lukien toimin-
toja, jotka eivät voi sijoittua taajamarakenteen sisään tai 
asutuksen välittömään läheisyyteen.

Valtatien toteutuminen uutena väylänä muuttaa väistämät-
tä suuresti alueen nykyistä maankäyttöä virkistys- ja met-
sätalousalueena, mutta kehitys on määritelty Pirkanmaan 
maakuntakaavassa 2040. Uusi väylä halkoo rakentamatto-
mia metsä- ja virkistysalueita, mutta koko alue on muutok-
sessa maankäytön kehittymisen myötä.  Maakuntakaavas-
sa on esitetty jäljelle jäävät viheralueet. YVA-menettelyssä 
suunnittelussa on otettu huomioon viher- ja virkistysyh-
teyksien jatkuvuus osoittamalla niille alustavat poikittaiset 
yhteystarpeet (ks. luku 6). 

Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu maa-aineksen 
otolle mahdollisia alueita.  Valtatien 3 uuden linjauksen 
kohdalla Sääksjärven lounaispuolella on Rudus Oy maa-
ainesten ottohanke, mutta maa-aineksen otolle ei ole tois-
taiseksi myönnetty lupaa. Valtatie on jouduttu linjaamaan 
vaihtoehtotarkastelun perusteella kyseiselle maa-ainek-
sen ottoalueelle, joten kohde ei voi toteutua suunnitelman 
mukaisessa laajuudessa. Valtatie ja maa-aineshanke so-
vitetaan yhteen mm. maaston korkeusasemien suhteen. 
Tiehankkeen aiheuttama haitta on kuitenkin arviolta suuri 
kyseiselle maa-ainesten ottohankkeelle.

Osuus Linnakallio-Pirkkala (nykyinen valtatie)

Tällä osuudella uusi valtatie yhtyy nykyiseen valtatiehen ja 
Pirkkalan eritasoliittymään. Valtatien pohjoispuolella on Ta-
kamaan asuinalue. Linnakallion eritasoliittymä (haarauma) 
on tilaa vievä laaja-alainen ratkaisu, mutta siihen on varau-
duttu kaavoituksessa.  Yleiskaavassa alueella on suojavi-
heraluetta ja pohjoisempana virkistysaluetta. 

Haarauman kohdalle esitetään laajaa meluvallia ja meluai-
toja. Tie-/liikennealueen muutoksella saattaa olla vähäises-
ti suoria vaikutuksia lähimpiin kiinteistöihin, sillä haarauma 
ei mahdu nykyiselle tie-/liikennealueelle. Haarauman ja 

Pirkkalan eritasoliittymän väliset ajokaistat ulottuvat hy-
vin lähelle nykyistä rakentamista valtatien pohjoispuolella. 
Aluevaraus tarkentuu jatkosuunnittelun vaiheissa. Suorat 
haitalliset vaikutukset kiinteistöihin ovat kokonaisuutena 
vähäisiä, vaikka yksittäisiin kiinteistöihin voi kohdistua hait-
taa. Meluntorjunnasta on lähtökohtaisesti etua asutukselle 
ja myös virkistysalueen virkistysarvoille. 

Valtatien parantaminen ei muuta toimintoja tai alueen luon-
netta eivätkä kulkuyhteydet muutu. Meluntorjunnalla torju-
taan haittoja, mutta asuinalueiden tiivistämistä se ei edistä, 
sillä moottoritien varsi ei ole lähtökohtaisesti sopiva paikka 
asumisen kehittämiseen. Lisäksi esteillä ei ole merkittävää 
vaikutusta epäpuhtauksien leviämiseen. Työpaikka-alueita 
kehitetään uuteen valtatien linjaukseen tukeutuen, siten 
että Jasperintien suuntaisliittymä palvelee maankäyttöä. 
Liikenteen kokonaisratkaisu lisää maankäytön kehittämis-
potentiaalia, erityisesti työpaikka-alueilla lähellä eritasoliit-
tymää ja mahdollisesti asumista valtatien itäpuolisilla alu-
eilla. 

Nykyisen valtatien alue ja muut pienemmät 
parantamistoimenpiteet (väli Puskiainen-Lakalaiva-
Linnakorpi)

Vaikka valtatie 3 siirtyy tässä vaihtoehdossa uuteen sijain-
tiin, nykyinen valtatie ja sen ympäristö eivät muuta luonnet-
taan maankäytön näkökulmasta. Vaikka liikenne vähenee 
merkittävästi nykyisellä valtatiellä, on se tulevaisuudessa-
kin vilkasliikenteinen päätie. Valtatien varressa ei ole mah-
dollista tiivistää asutusta melun ja liikenteen päästöjen 
vuoksi, vaikka Sääksjärven, Toivion ja Pirkkalan pohjois-
ten asuinalueiden liikenneyhteydet paranevat. Valtatiehen 
kytkeytyvät yritysalueet mm. Lakalaivassa ja Härmäläs-
sä ovat nykyistä houkuttelevimpia ruuhkien vähentyessä, 
mutta isoa muutosta ei ole tiedossa niiden toimintaan val-
tatien 3 siirtymisen myötä.  

Vaihtoehtoon kuuluvat sekoittumiskaistat Lakalaivan ja 
Sarankulman eritasoliittymien välillä sekä Särkijärven eri-
tasoliittymän erkanemiskaistan pidentäminen ovat pieniä 
toimenpiteitä, joilla ei ole suoraa vaikutusta alueen maan-
käyttöön. 
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Kuva 5.21. Väyläratkaisuun kytkeytyvän maankäytön periaatteet. 
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5.11.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Nykyiselle valtatielle toteutetaan lisäkaistat ja laajaa me-
luntorjuntaa. Valtatien molemmat ajoradat levenevät 3,75 
metriä, ja meluntorjunnan täydentäminen sekä uudet tiera-
kenteet vaativat oman tilansa. Nykyinen valtatien varsi on 
paikoin varsin tiiviisti rakennettu, mutta muutokset tapahtu-
vat pääosin nykyisellä tie-/liikennealueella ja suorat haital-
liset vaikutukset kiinteistöille ovat vähäisiä. Asia tarkentuu 
jatkosuunnittelun vaiheissa

Nykyiset valtatien varressa sijaitsevat meluvallit, melusei-
nät ja melukaiteet on pääosin uusittava valtatietä levennet-
täessä. Myös nykyisiä säilyviä meluratkaisuja tulee paran-
taa vastaamaan noin 5 metriä korkeita meluseiniä.  

Tilankäytön kannalta haastavimmat kohdat ovat Veräjän-
tausta ja Mäkelä Puskiaisten eteläpuolella, Sääksjärvi ml. 
Uusi-Eurooppa, Palokallio Särkijärvellä ja Lakalaivan ja 
Sarankulman väli. Näissä maankäyttö sijoittuu lähelle ny-
kyistä tietä ja maastonmuodot ovat hankalat tierakentei-
den levittämiselle. Muutokset tapahtuvat kuitenkin pääosin 
tie-/liikennealueella ja suorat haitalliset vaikutukset kiin-
teistöihin ovat kokonaisuutena vähäisiä, vaikka yksittäisiin 
kiinteistöihin voi kohdistua muutoksia ja haittaa. Meluntor-
junnasta on lähtökohtaisesti etua asutukselle, vaikka me-
luntorjunnan rakenteet lähentyvät asutusta. 

Muilta osin valtatien ympärys on väljempää ja tie-/liikenne-
aluetta reunustavat suuren mittakaavan tilaa vievä kauppa 
ja muut yritykset. Meluntorjunnan lisääminen ja torjunta-
rakenteiden korottaminen voivat paikoitellen vaikuttaa yri-
tyksiin niin, etteivät ne näy valtatiellä kulkeville. Tällä voi 
olla vaikutusta yritystonttien arvoon, vaikka näkyvyydellä 
ei tavoitellakaan spontaaneja asiakaskäyntejä.  

Valtatien parantamisella nykyisellä paikallaan on kokonai-
suutena vähäisiä vaikutuksia lähialueiden maankäyttöön. 
Valtatien parantaminen ei muuta nykyisiä toimintoja tai alu-
een luonnetta eivätkä kulkuyhteydet muutu. Valtatien vart-
ta kehitetään yritysalueina niin Lempäälässä, Tampereella 
kuin Pirkkalassa, mutta tämä suunnitelma ei vaikuta niihin 
suoraan.  Sekä maakuntakaava että Lempäälän ja Pirkka-
lan uusimmat maankäytön suunnitelmat kuitenkin tukeutu-
vat vahvasti ratkaisuun, jossa valtatie viedään uudelle tie-
linjalle.  Liikenteen sujuvuus ja saavutettavuus vaikuttavat 

välillisesti valtatietä ympäröivien alueiden kehittämiseen 
positiivisesti. 

Meluntorjunnalla torjutaan liikenteen haittoja, mutta asuin-
alueiden tiivistämistä se ei edistä, sillä moottoritien varsi 
ei ole lähtökohtaisesti sopiva paikka asumisen kehittämi-
seen.  Meluntorjuntaa ei voida teknisten ja taloudellisten 
seikkojen ja käytettävissä olevan tilan vuoksi kaikilta osin 
toteuttaa siten, että päästään valtioneuvoston melun oh-
jearvojen tasolle.  Lisäksi esteillä ei ole merkittävää vaiku-
tusta esimerkiksi liikenteen pienhiukkaspäästöjen leviämi-
seen. 

5.11.4 2-kehä

Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi 

2-kehä muodostaa uuden seudullisen yhteyden Tampe-
reen kaupunkiseudulla (Lentoasema-Sääksjärvi-Hervan-
ta-Rusko-Lentola, vt 12). Sen toteutus tukee merkittävästi 
Sääksjärven taajaman kasvutavoitteita. Uuden väylän var-
ressa on runsaasti maankäytön potentiaalia.  Lempäälän 
strategisessa yleiskaavassa 2-kehä ympäristöineen on 
osoitettu kasvukehänä, joka toimii yritys- ja tutkimustoi-
minnan sekä asumisen vyöhykkeenä. Osa yritysalueista 
tukeutuu suoraan 2-kehään, osa valtatien 3 oikaisuun Ra-
jajärven eritasoliittymän kohdalla. Alkuvuodesta 2021 näh-
tävillä olleessa Sääksjärven osayleiskaavan luonnoksessa 
maankäyttöä tarkennettu. 

2-kehä sijoittuu Sääksjärven taajama-alueella monimuo-
toisten maankäytön toimintojen keskelle. Sääksjärven 
nykyiset toiminnot hyötyvät merkittävästi liikenneyhteyk-
sien parantumisesta. Myös 2-kehän itäpäässä on yrityk-
siä, joiden saavutettavuus parantuu merkittävästi. Uusi 
väylä muuttaa virkistykseen käytettävää aluetta merkittä-
västi, mutta virkistysalueiden riittävyydestä huolehditaan 
taajaman voimakkaasti kehittyvän asutuksen lomassa. 
Lempäälän strategisessa yleiskaavassa pyrkimyksenä on 
mahdollistaa Birgitanpolun kehittäminen seudullisesti hou-
kuttelevana reittinä, jossa on mahdollista sekä lyhytkestoi-
nen lähiretkeily että pidempimatkainen patikointi reitin eri 
osissa.
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Kuva 5.22. Sääksjärven taajaman saavutettavuus paranee uuden kehätieyhteyden myötä.

29.3.2021[Esityksen nimi]12
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koulu

Päiväkoti

Höytämö
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Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki pohjoinen linjaus ja 
eteläinen linjaus

2-kehä muuttaa pääosin rakentamatonta virkistykseen 
käytettävää aluetta merkittävästi.  Tutkittavat tielinjauk-
set sijoittuvat Pulkajärven molemmin puolin, sitä ympäröi-
viä metsäalueita pirstoen 2-kehään tukeutuva laajeneva 
maankäyttö osaltaan pienentää rakentamatonta metsäalu-
etta merkittävästi. 

Pohjoisella tielinjauksella Keskisenjärven pohjoispuolelle 
on asutusta (5 asuinrakennusta ja 4 lomarakennusta uu-
den väylän lähialueella, alle 200 metrin etäisyydellä uudes-
ta tielinjauksesta). Uusi väylä jakaa järvenrannan asuin-
keskittymän kahtia ja katkaisee pohjoispuolella olevien 
rakennusten yhteyden Keskisenjärvelle. Uudesta väylästä 
aiheutuu asutukselle estevaikutusta, vaikka poikittaisista 
yhteyksistä huolehditaan. 

Maakuntakaavassa esitetään 2-kehän linjaus Pulkajärven 
Natura-alueen eteläpuolelta. Eteläinen linjaus kytkee jär-
jestelyratapihan ja sen yhteyteen syntyvän maankäytön te-
hokkaasti päätieverkkoon. Eteläinen linjaus jättää suhteel-
lisen suuren rakentamattoman viheralueen Pulkajärven 
pohjoispuolelle.  Pohjoisessa linjausvaihtoehdossa jär-
jestelyratapihalle olisi toteutettava pitkä alemman verkon 
katuyhteys, jotta ratapiha saadaan yhdistettyä Rajajärven 
eritasoliittymän kautta päätieverkkoon.  

Osuus Tarrunmäki-lentokenttä

Osuudella on sekä vanhaa Sorkkalan kyläaluetta että len-
toaseman toimintoja. Uusi väylä ja siihen kytkeytyvä uusi 
maankäyttö muuttaa aluetta merkittävästi. Pirkkalan strate-
gisessa yleiskaavassa (2020) on tuorein näkemys alueen 
kehittämisestä: Lentoaseman yhteyteen kaavoitetaan uu-
sia yritysalueita ja mahdollistetaan lentoaseman toimintoi-

hin tukeutuvan osaamiskeskuksen sijoittuminen alueelle. 
Lentoasemantien varsi kaavoitetaan yritysalueiksi mahdol-
listaen nykyisten yritysalueiden laajentumisen. 

Tielinjaus halkoo Sorkkalan kylämäistä asutusta ja jakaa 
sitä erilleen. Osuudella on kokonaisuudessaan noin 10 
asuinrakennusta uuden väylän lähialueella, alle 300 metrin 
etäisyydellä uudesta kehätietien linjauksesta. Työpaikka-
alueen ja katuverkoston rakentuminen muuttaa itsessään 
aluetta enemmän kuin uusi 2-kehän linjaus. Pirkkalan stra-
tegisessa yleiskaavan mukaan Sorkkalan alueen kehittä-
misessä otetaan huomioon alueen kulttuuriympäristö sekä 
asumisen mahdollisuudet.

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

Eteläinen linjaus palvelee ratapihan kehittämistä ja 
kytkee sen lyhyellä yhteydellä seutu- ja valtatieverk-
koon. Pohjoinen linjaus ei ole maakuntakaavaratkai-
sun mukainen. 

Eteläinen linjaus tukee maakuntakaavassa esite-
tyn järjestelyratapihan ja siihen liittyvän merkittävän 
raskaan liikenteen solmukohdan kytkentää väylä-
verkkoon pohjoista linjausta paremmin. Pohjoises-
sa vaihtoehdossa ratapiha jouduttaisiin kytkemään 
2-kehään pitkillä katuyhteyksillä. 

Pirkkalan puolella on tunnistettavissa maankäytön 
kehityksen potentiaalia. Pohjoinen linjausvaihtoeh-
to palvelee tätä maankäyttöä eteläistä vaihtoehtoa 
paremmin. Eteläinen linjausvaihtoehto kulkee lä-
hempänä nykyistä maankäyttöä maaseutumaisessa 
ympäristössä, eikä mahdollista vastaavaa maankäy-
tön potentiaalia pohjoiseen vaihtoehtoon verrattuna 
Pirkkalan näkökulmasta. Lempäälän puolella maan-
käytön kehittyminen sijoittuu pääasiassa valtatie-
linjan itäpuolella, eikä 2-kehän vaihtoehdoilla ole 
merkittävää vaikutusta maankäytön potentiaaliin 
Lempäälän puolella.

Alueen maankäytön kehitys on osin riippuvainen 
2-kehän linjausvaihtoehdosta. Maankäytön koko-
naisuuden kannalta vaihtoehdoissa on etuja ja hait-
toja, jotka vaihtelevat näkökulman mukaan.  Maa-
kuntakaavan ohjaavuuden ja järjestelyratapihan 
merkityksen näkökulmasta eteläinen vaihtoehto on 
kokonaisuutena parempi kuin pohjoinen. Pirkkalan 
kunnan maankäytön kehittämisen näkökulmasta 
pohjoinen vaihtoehto on parempi. Nykyisen asutuk-
sen ja virkistysalueiden kannalta eteläinen vaihtoeh-
to on selkeästi parempi, koska se ei aiheuta haittaa 
asutukselle. Eteläinen linjaus säilyttää suuremman 
kokonaisuuden virkistys- ja suojelualueesta koske-
mattomana Pulkajärven ympärillä kuin pohjoinen 
linjaus.
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Vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Valtatien 3 uudesta linjauksesta ja 2-kehästä ai-
heutuu haittaa maa- ja metsätalouselinkeinoon, sil-
lä maa-aluetta jää tiejärjestelyjen alle ja kulkureitit 
muuttuvat. Tässä hankkeessa uusiin tielinjauksiin 
liittyy voimakasta maankäytön kehittämistä, jonka 
myötä metsät muuttuvat. Tiejärjestelyjen alta jou-
dutaan lunastamaan maata ja kiinteistöjä, mistä 
maksetaan korvaukset kiinteistöjen omistajille. Kiin-
teistöihin kohdistuu haittaa, mikäli tien rakenteet si-
joittuvat niiden alueelle. Lisäksi maantietoimitukses-
sa arvioidaan muita välillisiä haittoja. 

2-kehä sijoittuu alueelle, josta suuri osa on nyky-
tilanteessa talousmetsää.  Ainoastaan 2-kehän 
Pirkkalan päässä on pienimuotoisen maatalouden 
luonnehtimaa aluetta, joten tässä hankkeessa pel-
toalueiden pirstoutuminen ei korostu vaikutuksena. 
Uusi 2-kehän väylä halkoo peltoaluetta muutami-
en satojen metrien pituudelta Keskisenkulmassa ja 
Sorkkalassa. 

Metsän osalta pirstoutuminen ei ole yhtä suuri on-
gelma kuin peltojen osalta silloin kun metsäpalstat 
säilyvät kokonsa, muotonsa ja puuston samankaltai-
suuden puolesta riittävän kookkaina ja yhtenäisinä. 
Metsäpalstoille kulkemisen tarve ei ole välttämät-
tä jokavuotista. Yleensä tiesuunnittelussa tehdään 
erillinen kiinteistövaikutusten arviointiselvitys (KIVA-
selvitys). Siinä käsitellään suunnitelman vaikutukset 
kiinteistörakenteeseen huomioimalla maanomistus-
olot ja selvitetään konkreettisesti mahdollisuudet 
haitallisten vaikutusten poistamiseen.

Aineellinen omaisuus ja kiinteistöt

YVA-laissa on mainittu arvioitavana kokonaisuute-
na aineellinen omaisuus, mikä viittaa siihen, miten 
kiinteää ja irtainta omaisuutta käytetään. Arviointiin 
ei kuitenkaan kuulu sellaisten vaikutusten arviointi, 
jonka hanke aiheuttaa kiinteän ja irtaimen omaisuu-
den rahalliseen arvoon.  

Kun uusi tie rakennetaan, joudutaan tietä varten otta-
maan maa-alueita, poistamaan kasvillisuutta, mahdol-
lisesti purkamaan rakennuksia, järjestelemään yksi-
tyisteitä sekä tekemään muita sellaisia toimenpiteitä, 
joista koituu haittoja ja menetyksiä kiinteistölle. Niin 
sanottu immissio saattaa aiheuttaa korvausvelvolli-
suuden, mikäli se vaikuttaa kiinteistön arvoon. Immis-
siohaitoissa on kysymys teiden lähistöllä olevien kiin-
teistöjen omistajien kokemista melu-, maisema-, pöly-, 
pakokaasu- yms. vaikutuksista. Vaikutukset voivat hei-
jastua kiinteistöjen markkina-arvoihin ja aiheuttaa siten 
kiinteistöjen omistajille taloudellisia menetyksiä. Tutus-
tu immission käsitteeseen ja korvauksiin Maanmittaus-
laitoksen verkkosivuilla https://ak.maanmittauslaitos.
fi/2019/node/539

Omaisuuden arvoon liittyviä asioita käsitellään tar-
kemmin jatkosuunnittelussa. Liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä säädetyn lain mukaisesti hyväksytyn tie-
suunnitelman perusteella ELY-keskus saa oikeuden 
lunastaa tiesuunnitelmassa osoitetut alueet ja oikeu-
det. Näistä kiinteistön omistaja tai muu asianosainen 
on oikeutettu saamaan tienpitäjältä eli ELY-keskukselta 
korvauksia. Ellei korvauksista ole sovittu muuten, ne 
käsitellään maantietoimituksessa tien rakentamisen 
jälkeen. Toimituksen suorittamisesta vastaa Maanmit-
tauslaitos.

Tässä suunnitteluvaiheessa ei ole tunnistettu raken-
nusten purkamistarpeita missään tutkitussa vaihto-
ehdossa. Tässä hankkeessa uusien väylien kohdalla 
selkein vaikutus on se, että tielinjauksen alle jää kiin-
teistöjen maa-alueita. Kiinteistöjä tai osia niistä tutkitta-
vien uusien tielinjausten alle jää kaiken kaikkiaan: 

• valtatien 3 uusi linjaus (VE 1) 29 kpl
• 2-kehä pohjoinen linjaus (VE 1, VE 2) 49 kpl
• 2-kehä eteläinen linjaus (VE 1, VE 2) 43 kpl

Nykyisen valtatien varrella on suunnittelualueella 77 
kpl kiinteistöjä (välillä valtatie 3 Marjamäki-Lakalaiva-
Pirkkala)

Joidenkin kiinteistöjen alueet voivat jäädä lähes ko-
konaan tien alle, jolloin kiinteistöistä tiealueen ulko-
puolelle jäävistä jäännöskiinteistöistä ei omistajille 
jää enää tarkoituksenmukaisia alueita. 

5.12 Vaihtoehtojen vertailu ja 
johtopäätökset

Hankkeen suhde kuntien kaavoitukseen 
yhteenveto

YVA-menettelyn vaihtoehtojen suunnittelussa sekä yhtey-
den kehittämisessä on otettu huomioon uusimmat suun-
nitelmat maankäyttötarpeista, ja niitä on käsitelty tiiviissä 
yhteistyössä kuntien kanssa. Kun tarkastellaan hankkeen 
vaihtoehtojen suhdetta kaavoitukseen, haasteensa tuo 
vanhat yleiskaavat tietyillä alueilla.  Tässä hankkeessa 
keskeisenä yhtenäisenä maankäytön suunnitelmana toi-
mii Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa on suunnitel-
tu maankäytön kokonaisratkaisu vaihtoehdon 1 pohjalta. 
Lempäälässä ja Pirkkalassa on tuoreet vuosina 2019-
2020 viimeistellyt strategiset yleiskaavat, jotka ilmaisevat 
kunnan ajantasaiset maankäytön kehittämisen tavoitteet. 
Maakuntakaava on kuitenkin eräiltä osin suunniteltu jopa 
niitä tarkemmin (esimerkiksi maa-aineksen oton alueet, 
ratalinjan oikaisu, vähittäiskaupan määrä ja suojavyöhyk-
keet). 

Lempäälän yleiskaavat ovat osin melko vanhoja ja yksi-
tyiskohtaisia. Niissä on esitetty valtatie ja eritasoliittymät 
aiemmille yleiskaavoille tyypilliseen tapaan maantiealu-
eina, mikä on suhteellisen joustamaton kaavamerkintä 
suunnitelmaratkaisun kehittyessä. Yleiskaavaa on kuiten-
kin tulkittava yleispiirteisellä tarkkuudella. Uusien tielinja-
usten osalta vanhoissa yleiskaavoissa on tunnistettavissa 
ristiriitoja, mutta tekeillä olevan Sääksjärven osayleiskaa-
van myötä alueelle saadaan ajantasainen yleiskaava. Se 
korvaa vanhat yleiskaavat ja lisäksi kaava osoittaa tulevan 
väyläratkaisuun liittyvän maankäytön. Aikanaan laaditta-
vassa kaavaehdotuksessa tullaan osoittamaan väylien si-
jainti YVA-menettelyn jälkeen valittavan vaihtoehdon mu-
kaisesti. Sääksjärven yleiskaava-alue ei ulotu kuitenkaan 
suunnittelualueen eteläosaan, jossa on voimassa vanhoja 
yleiskaavoja.  Niiden osalta yleiskaavojen muutostarpeita 
ei ole tunnistettu YVA-selostuksen vaiheessa. 

Pirkkalasta pääosin puuttuu oikeusvaikutteinen yleiskaa-
va uusien tielinjausten alueilta, mutta paikoin tielinjaukset 
sijoittuvat Pirkkalan rantayleiskaavan alueelle. Pirkkalan 
kunnan näkemyksen mukaan tutkittavat valtatien ja 2-ke-
hän linjaukset eivät ole ristiriidassa yleiskaavojen kanssa 
eikä näiltä osin vaaranna näiden yleiskaavojen toteutu-
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misia. Yleiskaavojen laatimistarpeet kuitenkin tarkentuvat 
maantien yleissuunnitteluvaiheessa tarkemman suunnitte-
lun pohjalta ja muutoinkin maankäytön kehittämisen tulles-
sa ajankohtaiseksi. 

Tampereen alueella on ajantasainen jatkuvasti päivittyvä 
yleiskaava, joten Tampereen osuus on kaavoituksen näkö-
kulmasta hyvin selkeä. Kaikki tutkittavat hankevaihtoehdot 
on mahdollista toteuttaa yleiskaavojen puolesta. 

Maantien yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oi-
keusvaikutteista yleiskaavaa (laki liikennejärjestelmästä 
ja maanteistä).  Tässä hankkeessa YVA-vaiheessa tun-
nistetut ristiriidat voimassa oleviin yleiskaavoihin ratken-
nevat käynnistetyillä yleiskaavatöillä. Kaavojen laatimis- ja 
muutostarvetta tutkitaan tarkemmin kuitenkin aina suun-
nitelmaratkaisun kehittyessä ja tarkentuessa. Mahdolli-
set ilmentyvät tarpeet yleiskaavoitukselle on tunnistettava 
seuraavaksi yleissuunnitelman laadinnan alkuvaiheessa, 
jotta yleiskaavan muutokset voidaan saada aikaan ajoissa 
yleissuunnitelman hyväksymispäätöstä varten. Aikanaan 
yksityiskohtaisen tiesuunnittelun yhteydessä tehdään tar-
vittavat muutokset asemakaavoihin. Toisaalta myös monet 
yleiskaavojen tavoitteet ja määräykset koskevat seikkoja, 
jotka maantien suunnitteluprosessissa selviävät vasta tar-
kemman suunnittelun myötä.  

Kokonaisvaikutukset hankevaihtoehdoissa

Vaihtoehto 0+
Vaihtoehdossa 0+ seudulliset ja paikalliset tavoitteet mer-
kittävästä liikenneratkaisusta ja siihen liittyvästä maan-
käytöstä jäävät toteutumatta. Pirkanmaan maakunta-
kaavassa 2040 alueen maankäyttö tukeutuu uuteen 
valtatiehen 3 sekä 2-kehään. Jos uusia tieyhteyksiä ei 
toteuteta, maakuntakaavan maankäyttö ei näiltä osin to-
teudu tai maankäytön yhteydet tulee suunnitella muulta 
tieverkolta. Maankuntakaavan suunniteltu tuleva yhdys-
kuntarakenne ja laaja maankäyttöratkaisu jouduttaisiin 
suunnittelemaan siten uusista lähtökohdista. Mikäli päädy-
tään vaihtoehtoon 0+, uudelle maankäytölle tulisi mahdol-
lisesti löytää kaupunkiseudulta korvaavia suuntia. 

2-kehä maankäytön kehityksen 
kokonaisnäkökulmasta (vaihtoehdot 1 ja 2)
2-kehä muodostaa uuden seudullisen pääväylän, joka 
on merkittävä liikenneyhteys koko kehittyvälle Tampe-
reen kaupunkiseudulle. Se kerää liikenteen Lempäälän 
ja Pirkkalan tulevilta uusilta maankäyttöalueilta yhdistäen 
ne muihin seudun pääväyliin ja valtakunnan liikenneverk-
koon.  Uusi yhteys mahdollistaa hyvän joukkoliikenteen 
poikittaisyhteyden kehittämisen Pirkkalan lentoaseman ja 
itäisten alueiden välille. 

Maakuntakaavan kehittämisperiaatteiden mukaisesti koko 
2-kehän kehittäminen kytkee lentoasemaa ja itäistä kau-
punkiseutua toisiinsa. Näihin yhdistyviin kohteisiin kuu-
luu ydinkaupunkiseudun yritys- ja tutkimustoiminnan sekä 
asumisen vyöhyke lentoasemalta Sääksjärven, Hervan-
nan, Saarenmaan ja Lentolan kautta aina Tarastenjärvelle. 
Voidaan arvioida, että kokonaisuudessaan aluerakenteen 
kannalta tavoitellut vaikutukset toteutuvat kuitenkin vasta 
pitkällä aikavälillä. 

2-kehä tukee Sääksjärven kehittämistä taajamana ja erityi-
sesti sen ympärille kehittyviä työpaikka-alueita.  Se myös 
parantaa Tampere-Pirkkalan lentoaseman saavutettavuut-
ta merkittävällä tavalla. Lentoaseman ympäristö ja uuden 
järjestelyratapihan alue muodostavat kokonaisuuden, jo-
ka sopii luonteeltaan liikenteen ja logistiikan toiminnoille.  
Lentoasemantien ympäristöstä voi kehittyä 2-kehän ansi-
osta Pirkkalan suunnan uusi elinvoimainen yritysalue.    

Vaihtoehto 1 (valtatie 3 uusi tielinjaus ja 2-kehä)
Vaihtoehdon 1 liikenneratkaisu on edellytyksenä Pirkan-
maan maakuntakaavan merkittävimmän uuden maankäyt-
tökokonaisuuden edistämiselle. Valtatien 3 uusi linjaus ja 
2-kehä mahdollistavat siihen kytkeytyvien työpaikka- ja 
kaupallisten palveluiden alueiden toteuttamisen.  Lisäksi 
ratkaisu tukee järjestelyratapihan toteutusta sille kriittisillä 
päätieyhteyksillä. Järjestelyratapiha johtaisi Etelä-Suomen 
kannalta tärkeän jakelu- ja varastointitoimintojen alueko-
konaisuuden syntyyn lentoaseman ja Lempäälän väliselle 
alueelle. Uudet tiet luovat tälle alueelle runsaasti sijainnil-
taan edullisia kohteita esimerkiksi logistiikkaan ja varas-
tointiin erikoistuville yrityksille.

Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittäminen ja uudet 
maankäyttöalueet tulevat vahvistamaan Tampereen seu-
dun asemaa tuotannollisen Suomen ydinalueena ja siten 

osaltaan parantavat Suomen aluerakenteen kokonaistoi-
mivuutta.  Tiehankkeiden (valtatien 3 uusi linjaus ja 2-ke-
hän länsiosa) toteutuminen kuroo yhteen maankäyttöä 
Lempäälän, Pirkkalan ja Tampereen välillä, eikä siten ha-
jauta kaupunkiseudun rakennetta vaan antaa luontevan 
rakennetta täydentävän kasvusuunnan.  

Vaihtoehto 2 (valtatie 3 nykyisellä paikalla ja 2-kehä)
Maankäytön näkökulmasta vaihtoehto 2 on kompromissi, 
jossa toteutuu kuitenkin merkittävä uusi seudullinen tie-
yhteys maankäyttöä palvelemaan laajalla alueella. Uuden 
valtatien varren merkittävä maakuntakaavan mukainen 
uusi maankäyttö ja liikenteellinen solmukohta jää toteu-
tumatta. 2-kehän varteen suunniteltu maankäyttö saattaa 
toteutua vain osin tai pienimuotoisempana kuin maakun-
takaavassa on osoitettu.  Alueen maankäyttövarausten 
kokonaisvaltainen toteutuminen edellyttää yhteyttä pää-
tieverkkoon. Järjestelyratapiha voi toteutua vaihtoehdon 2 
ratkaisussa, mutta yhteys valtakunnan verkkoon muodos-
tuu suhteellisen pitkäksi. Se johtaa siihen, että Sääksjär-
ven taajaman läpi kulkee runsaasti raskasta liikennettä. 

Nykyisen valtatien parantamisella vastataan liikenteen 
sujuvuus- ja turvallisuushaasteisiin, mutta se ei muuta 
suoraan maankäytön kehittämisen lähtökohtia alueella.  
Meluntorjunnalla torjutaan pahimpia liikenteen ympäristö-
haittoja, mutta asumisen tiivistäminen ei kuitenkaan mah-
dollistu valtatien läheisillä alueilla.  Maankäytön yhteyksiä 
kehitetään muissa tie- ja katuhankkeissa. Yleisesti päätei-
den sujuvuudella ja saavutettavuudella on laajoja välillisiä 
vaikutuksia maankäytön kehittämiseen.  

Yleiset johtopäätökset
YVA-menettelyssä tutkittava tiehanke nivoutuu poikke-
uksellisen tiukasti yhteen alueen tulevan maankäytön 
kanssa. Ratkaisulla on laaja-alainen merkitys yhdyskun-
tarakenteen kehittymiselle Tampereen kaupunkiseudul-
la. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 esittää Tampereen, 
Pirkkalan ja Lempäälän välisen alueen maakunnan pinta-
alallisesti merkittävimpänä yhdyskuntarakenteen kasvu-
suuntana. Valtatien 3 uusi linjaus ja 2-kehä muodostavat 
toteutuessaan työpaikkojen ja kaupallisten palvelujen pai-
nopistealueen, joka muuttaa alueen rakennetta maakun-
nan tavoitteiden mukaisesti.  Se sijoittuu hyvien liiken-
neyhteyksien päähän ja melko kiinteästi osaksi nykyistä 
yhdyskuntarakennetta.  Myöskään tilaa vaativan kaupan 
reservialueen Pirkkalan ja Lempäälän rajalla ei ole maa-

kuntakaavan vaikutusarvioinnissa todettu aiheuttavan 
merkittävää hajauttavaa vaikutusta.  Näin ollen vaihtoehto 
1 vaikuttaa merkittävästi seudun yhdyskuntarakenteen ke-
hitykseen merkittävästi, mutta hallitusti.  

Maakuntakaavassa on nykyiselle rakentamattomalle 
alueelle esitetty runsaasti uutta maankäyttöä, jonka to-
teutuminen on osin riippuvaista valtatien 1 mukaisesta 
maankäyttöratkaisusta (kuva 5.23.). Väylien lähialueella 
Sääksjärvellä, Pirkkalassa ja Tampereen Lakalaivassa on 
myös vireillä sellaista taajaman maankäytön kehittämistä, 
joka hyötyy suuresti vaihtoehdon 1 mukaisesta liikennerat-
kaisusta. Uusi maankäyttö voi toteutua osin tai pienimuo-
toisempana jopa ilman tässä YVA-menettelyssä tutkittavia 
valtatie- ja kehätieratkaisuja.  Taajama-alueilla maankäy-
tön kehittyminen (asuminen, palvelut ja työpaikka-alueet) 
ratkaistaan muissa suunnitelmissa.  Esimerkiksi Sääks-
järven kehittyminen perustuu erityisesti lähijunayhteyteen, 
vaikka 2-kehän alueen kehittymistä saavutettavuutta ja ve-
tovoimaa lisääkin. 

Johtopäätöksenä voi perustellusti todeta, että maakun-
nallisten ja seudullisten maankäytön tavoitteiden kannalta 
vaihtoehto 1 on myönteisin. Tavoite vaihtoehdon 1 mukai-
sesta kokonaisuudesta on asetettu Pirkanmaan maakun-
takaavassa, Tampereen kaupunkiseudun rakennesuun-
nitelmassa sekä Pirkkalan ja Lempäälän strategisissa 
yleiskaavoissa. Alueen maankäyttöä on suunniteltu jo vuo-
sia vaihtoehdon 1 mukaiseen uuteen väyläratkaisuun poh-
jautuen pääosin maakuntakaavatasolla. Maakuntakaavan 
2040 laatimisen yhteydessä on tarkistettu tehtyjä suunni-
telmia alueidenkäytön kokonaisratkaisun näkökulmasta. 
Vaihtoehto 2, jossa toteutettaisiin pelkkä 2-kehä yhdistet-
tynä nykyiseen valtatiehen, muuttaisi alueen maankäytön 
suunnittelun lähtökohtia. Vaihtoehto 2 aiheuttaisi merkittä-
viä haasteita järjestelyratapihan liikenneyhteyksien toteu-
tukselle.  

Lisäksi YVA-menettelyn aikana maakuntaliitto ja kunnat 
ovat tuoneet esille näkemyksiä hankkeen vaihtoehdoista 
maankäytön kehittämisen näkökulmasta. Pirkanmaan lii-
ton näkemyksen mukaan on vaihtoehdot 0+ ja 2, joissa 
parannetaan valtatietä nykyisellä sijainnillaan, eivät edistä 
maakuntakaavan toteutumista.  Lempäälän kunnan näke-
myksen mukaan vain vaihtoehto 1 on kehittämiskelpoinen 
toteuttamaan kunnan maankäytön tavoitteita ja toisaalta 
hankkeen toteuttamatta jättäminen on alueen elinkeinojen, 
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Kuva 5.23. Hankkeeseen kytkeytyvä maankäytön kehittäminen.

asutuksen ja liikenteen kehitykselle kestämätöntä. Lem-
päälän kunta on jo toteuttamassa maakuntakaavan alue-
varauksia Sääksjärven yleiskaavalla ja maanhankinnalla 
vaihtoehdon 1 ratkaisuihin perustuen. Pirkkalan kunta on 
myös esittänyt tavoitteet vaihtoehdon 1 mukaiselle ratkai-
sulle strategisessa yleiskaavassa.

Hankevaihtoehtojen erot

Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämisen 
kannalta vaihtoehdoilla on merkittäviä eroa. Maa-
kuntakaavan mukaista maankäytön kehittämistä 
palvelee tutkituista vaihtoehdoista ainoastaan VE 
1. Vaihtoehdossa 2 uusi valtatieyhteys jää toteu-
tumatta, ja sen varren potentiaali maankäytön ke-
hittämiseen jää käyttämättä. Maankäyttö voi osin 
tukeutua uutena seututieyhteytenä palvelevaan 
2-kehään, mutta maakuntakaavan maankäyttöva-
rausten kokonaisvaltainen toteutuminen edellyttää 
yhteyttä päätieverkkoon. Vaihtoehto 0+ ei vastaa 
lainkaan maankäytön kehittämisen tavoitteisiin pie-
nillä toimenpiteillään. 

Alueen nykyisten maankäytön toimintojen kannalta 
vaihtoehtojen paremmuusjärjestys riippuu näkökul-
masta. Metsä- ja virkistysalueen sekä 2-kehän var-
ren nykyisen asutuksen kannalta uudet tielinjaukset 
(VE 1 ja VE 2) ovat huonompia. Ne muuttavat yh-
dessä uuden maankäytön kanssa aluetta merkittä-
vällä tavalla – mikä on kuitenkin osoitettu jo maa-
kuntakaavassa.  Vaihtoehdossa 2 vaikutukset ovat 
maantieteellisesti suppeampia kuin vaihtoehdossa 
1, ja vaihtoehdossa 0+ vaikutukset ovat vähäisiä.  
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5.13 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Tuleva maankäyttö ja uuden väylän seurannaisvaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen ja asutukseen ovat riippuvaisia 
maankäytön suunnittelusta ja ohjauksesta. 

Maankäyttöön ja toimintoihin kohdistuvia haittoja vähenne-
tään myös jatkossa tekemällä tiivistä yhteistyötä maankäy-
tön suunnittelun ja alueen toimijoiden kesken. Tavoitteena 
on saada ratkaisusta sellainen, että se palvelee mahdol-
lisimmat hyvin laajenevan maankäytön liikennetarpeita. 
Esimerkiksi Puskiaisten eritasoliittymään tutkitaan mah-
dollisuuksia toteuttaa Helsingin suunnan rampit maantielle 
130, jolloin Ahonperän ja Kiillon alueen saavutettavuus pa-
ranee ja haitat maantien 130 varren asutukselle Puskiais-
ten ja Kuljun eritasoliittymien välillä vähenevät.

Asuinkiinteistöjen käytölle aiheutuviin haittoihin pystytään 
vaikuttamaan lähinnä alempitasoisten teiden järjestelyillä 
ja immissiohaittojen (mm. melu, tärinä, pöly ja maisema) 
osalta tiesuunnittelussa huomioitavilla teknisillä ratkaisuil-
la. Tien parantamisen haitallisia vaikutuksia maa- ja met-
sätalouteen sekä kiinteistörakenteeseen voidaan lieventää 
tilus- ja yksityistiejärjestelyllä. Tilusjärjestelyt ja lunastetta-
vat alueet tarkentuvat tiesuunnitelmavaiheessa, jolloin niis-
tä käydään myös vuoropuhelua omistajien kanssa. Kiin-
teistöihin kohdistuvien haittojen lieventämistoimenpiteitä 
käsitellään aikanaan tiesuunnitelmassa runsaasti erillises-
sä kiinteistövaikutusten arvioinnissa.
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6.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käsitellään 
vaikutuksia, joita maantien toteuttamisella on ihmisten elin-
oloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi (IVA) sisältää sekä sosiaalisten vaiku-
tusten arvioinnin (SVA) että terveysvaikutusten arvioinnin 
(TVA). Seuraavassa vaikutusten arvioinnissa on tarkas-
teltu synteesinä vaikutuksia, jotka liittyvät asumisoloihin, 
elinympäristön viihtyisyyteen, liikkumismahdollisuuksiin, 
saavutettavuuteen, turvallisuuteen ja turvallisuuden tun-
teeseen, yhteisöllisyyteen ja paikalliseen identiteettiin. 
Liikkumista tarkastellaan yksilön näkökulmasta, kun taas 
laajempi yhteiskunnallinen arviointi on käsitelty liikenteel-
listen vaikutusten yhteydessä. Terveysriskejä nostetaan 
esille asiantuntija-arviona yleispiirteisesti. 

Arvioinnissa on hyödynnetty palautetta keskeisenä tiedon 
lähteenä, joten kokonaisuudessa asiantuntija-arvio yhdis-
tyy merkittävästi osallisten kokemustietoon ja paikallistun-
temukseen. Osallisia ovat alueen asukkaat, maanomistajat 
yrittäjät sekä muut alueen toimijat ja käyttäjät sekä laajem-
min tien käyttäjät. Tietoa ja näkemyksiä arviointiin saatiin 
hankkeen työpajoista ja yleisötilaisuudesta, YVA-ohjelman 
mielipiteistä ja karttapalvelun kautta (ks. tapahtumat ja pa-
laute kanavat luku 3). Perustietoa alueesta on saatu tar-
kastelemalla kartta- ja tilastoaineistoja (mm. väestötiedot, 
asutuksen keskittyminen, palveluiden ja virkistysreittien si-
joittuminen) sekä tekemällä havainnoivia maastokäyntejä. 
Menetelmiä avataan myös luvussa 6.3. Ihmisiin kohdistu-
vien vaikutusten kannalta keskeisiä liikenteen aiheuttamia 
haittoja melua ja tärinää sekä ilmanlaatua on käsitelty erik-
seen luvuissa 7 ja 8.

6.2 Nykytilanne

Ihmisten elinolot ja muuttuva ympäristö 

Suunnittelualue on Tampereen kaupunkiseudun ja sitä ym-
päröivän vanhan maaseutualueen taitekohdassa. Ihmisten 
elinolojen näkökulmasta alue on hyvin monimuotoinen, sil-

6 IHMISTEN ELINOLOT
lä siihen kuuluu tiiviisti rakennettua kaupunkiympäristöä 
kerrostalovaltaisine lähiöalueineen sekä vanhaa omakoti-
taloasutusta. Alueelle mahtuu myös maaseutumaisia ky-
läympäristöjä ja kulttuurimaisemaa, viheralueita ja luon-
nonympäristöä. Toisaalta valtatieympäristö itsessään on 
järeästi rakennettua moottoritieympäristöä, ja alueella on 
myös lentokenttä ja muita ympäristöhäiriöitä aiheuttavia 
toimintoja. Suunnittelualueen voi nähdä jakautuvan melko 
selkeästi kahteen erilaiseen elinympäristöön, joiden omi-
naisuudet, arvot ja muutospaineet ovat tärkeä lähtökohta 
ympäristövaikutusten arvioinnissa.   

Suunnittelualueen taajama-asutus seurailee valtatietä ja 
päärataa muodostaen kaupunkimaista aluetta Lempää-
lästä aina Tampereelle saakka. Laajimmat taajama-alueet 
ovat Lempäälän Sääksjärvi ja Kulju. Pirkkalan taajama on 
oma selkeä alueensa, joka on kasvamassa osaksi Tam-
peretta sitä kehystäen. Taajama-alueilla on lähipalveluita 
hyvin tarjolla. Monipuolisempaa tarjontaa on joko Tampe-
reen keskustassa, Lempäälän Ideaparkissa tai kuntakes-
kuksissa.  Nykyisen valtatien tuntumassa on paikoin erit-
täin tiivistä asutusta alttiina liikenteen ympäristöhäiriöille. 
Valtatien varressa on vanhaa asutusta etenkin Lempäälän 
puolella, hyvin lähellä moottoritien rakenteita. Osuudella 
Kulju-Lakalaiva on noin 90 asuin- tai lomarakennusta alle 
100 metrin etäisyydellä valtatiestä (keskilinjasta mitattuna). 
Osuudella Lakalaiva-Pirkkala on alle 10 asuinrakennusta 
alle 100 metrin etäisyydellä tiestä. 

Täysin toisenlaisen elinympäristön osan muodostaa val-
tatien länsipuolinen Pirkkalan ja Lempäälän välille sijoit-
tuva harvaan asuttu alue, jossa on yhtenäistä metsää 
ja virkistyskäyttöä sekä ihmisille tärkeitä luontokohteita. 
Rakentamattomalla alueella kaupunkiseudun kupeessa 
on monipuolisia arvoja ihmisten elinympäristön kannalta.  
Pulkajärven, Keskisenjärven ja Ylisenjärven rannoilla on 
loma-asutusta. Sorkkalan ja Hyrsingin kylät ovat vanhaa 
maaseutualuetta, jossa on tilakeskuksia ja maanviljelyalu-
etta jatkuen suunnittelualueesta länteen kohti Pirkkalanky-
lää. Asemakaavoittamattoman alueen asutus on alkanut 
tiivistyä olemassa olevien teiden varsilla.

Sorkkalan
kylä

RAKENTAMATON ALUE  
MUUTOSPAINEESSA

LAAJENEVA 
KAUPUNKIALUE

LAAJENEVA 
KAUPUNKIALUE

Kaupunkialuetta
palveleva 
virkistys

Natura

Kuva 6.1. Elinympäristön tyypittely. 
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Alueen luonne on muuttumassa monin tavoin, kun Tam-
pereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne laajenee ja 
tiivistyy tuoden suunnittelualueelle uusia rakenteita ja ker-
roksia.  Tähän päätiehankkeeseen kytkeytyy itsessään 
merkittävää maankäytön kehittämistä nykyisillä raken-
tamattomilla alueilla. Toisaalta nykyisiä taajama-alueita 
tiivistetään kasvavan kaupunkiseudun ja sen kuntien ta-
voitteiden mukaisesti, osin tähän hankkeeseen liittyvistä 
liikenneratkaisuista huolimatta. Sääksjärvi on tulevaisuu-
dessa yhä suurempi aluekeskus, jonka asukasmäärät 
kasvavat lähijunaliikenteeseen tukeutuen. Pirkkalan ja 
Tampereen alueet rakentuvat yhteen yhä tiiviimmin osaksi 
saumatonta tiivistä kaupunkialuetta.  Tässä kehityksessä 
laadukasta elinympäristöä luodaan tavoitteiden mukaan vi-
herverkostoista ja saavutettavuudesta huolehtien. Tarkem-
min maankäytön myötä muuttuvaa ympäristöä kuvaillaan 
luvussa 5. Alueen asutusta ja palveluja on kuvattu myös 
luvussa 5.

Meluongelma elinympäristössä

Asukkaiden elinympäristössä keskeisin ympäristöhäiriö 
on melu, joka näyttäytyy alueella kipeänä ongelmana ja 
suurimpana elinympäristön viihtyisyyttä heikentävänä teki-
jänä. Suurimmat melulähteet valtatien 3 ohella ovat alem-
man tie- ja katuverkon, Helsinki-Tampere -pääradan ja 
Tampere-Pirkkalan lentokentän liikenne. Valtatien melusta 
kärsitään suunnittelualueella väylää ympäröivillä taajama-
alueilla oikeastaan kaikkialla. Lempäälässä kokemusta 
melusta on kartoitettu asukaskyselyllä (Potoinen 2006). 
Selvityksen mukaan melu koetaan erityisesti Sääksjär-
ven ja Kuljun kohdalla (Uusi Eurooppa ja Höytämönjärven 
alue) erityisen häiritsevänä. Melu on noussut esiin myös 
tämän YVA-menettelyn palautteissa asiana, johon toivo-
taan ratkaisua myös tämän maantiehankkeen kautta. On-
gelma on kehittynyt vuosikymmenten aikana nykyiseen ti-
lanteeseen, kun liikennemäärät ovat nousseet ja valtatien 
rooli on muuttunut vanhan asutuksen ympärillä. Asiaa on 
yritetty ratkoa meluntorjunnalla, mutta liikenteen voimak-
kaan kasvun vuoksi ongelmaa on ollut hankala hillitä. Esi-
merkiksi 2000-luvulla rakennetut meluesteet ovat paikoin 
hieman liian matalia kasvaneeseen liikenteeseen nähden.  
Melua on kuvattu teknisestä näkökulmasta tarkemmin lu-
vussa 7, kun tässä luvussa keskitytään tuomaan sitä esille 
elinympäristön ominaispiirteenä vaikutusarvion pohjaksi.

VE 1,VE 2

2-Kehä
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linjaus

VE
1,
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2

2-Kehä eteläinen linjaus
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Pirkkala Partola
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etäisyydellä tutkittavista
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etäisyydellä tutkittavista
vaihtoehdoista

Asuinrakennus
Lomarakennus

Muu opetusrakennus
Ammatillinen oppilaitos
Yleissivistävä oppilaitos
Hoivakoti tai palvelutalo
Muu sosiaalipalvelu tai laitos
Päiväkoti
Terveyskeskus tai sairaala

Uskonnollinen paikka

Palvelukeskus

24.9.2020

Valtatie 3 Lempäälä-Pirkkala
YVA-MENETTELY JA YLEISSUUNNITELMA

ASUTUS JA HERKÄT KOHTEET

0 1 20,5 km

Hongistonvuori

300 m

300 m

200 m

200 m

100 m

100 m

2-Kehä pohjoinen linjaus

Vääri

Keskisenjärvi

300 m

300 m

200 m

200 m

100 m

100 m

2-Kehä VE 2

Lammentausta

Uusi-Eurooppa

Kortejärvennotko

Mettistö

Vikkiniitty

Kukkolanvuori

Pikku-Kyynärö

300
m

30
0 

m

300 m

300 m

200 m

200 m

20
0

m

100 m

100 m

100 m

VE 1, VE 2

VE 2

VE 1 uusi valtatie

300 m

300 m

200 m

200 m

100 m

100 m

100 m

SORKKALA

PULKAJÄRVEN
POHJOISPUOLI

SÄÄKSJÄRVI

´

PUSKIAINEN

Kuva 6.2. Asutus ja ns. herkät kohteet suunnittelualueella.
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tumassa laaja-alaisena rakentamattomana alueena, jossa 
voi kokea hiljaisuutta ja monipuolisia luontoarvoja. Vähä-
järvi ja Taaporinvuori - Iso Naistenjärvi ovat maakunnalli-
sesti merkittäviä virkistysalueita suunnittelualueella. Maa-
kuntakaavan virkistysalueen rajauksessa näkyy jo tuleva 
tavoitteellinen maankäyttö, joten se ei vastaa alueiden ny-
kytilanteen käyttöä. Myös YVA-menettelyn palautteista on 
ilmennyt, että laajaa metsäaluetta käytetään virkistykseen 
monipuolisesti myös virallisen maakuntakaavan virkistys-
alueen ulkopuolella.

Pirkkalan ja Lempäälän välisellä metsäalueella risteilee 
runsaasti virkistykseen käytettäviä reittejä, niin merkittyjä 
ulkoilureittejä ja polkuverkostoa.  Ulkoilureiteistä Suun-
nittelualueen virkistysreiteillä on tauko- ja nuotiopaikkoja 
sekä kotia ja laavuja yöpyjiä varten. Ulkoreiteistä merkit-
tävin on Lempäälän Birgitan polku, joka on merkitty ympy-
ränmuotoisena 50 kilometrin patikointireittinä. Se sijoittuu 
suunnittelualueelle Sääksjärven länsipuolisella alueella ja 
ylittää valtatien 3 Ruskontien kohdalla. Birgitan polun var-
ren retkikohteita suunnittelualueella ovat Ammejärven laa-
vu ja Kaitajärven kota. 

Lempäälän Hakkarista Pirkkalaan ulottuu suosittu yhte-
näinen latuverkosto, jota kesäisin käyttävät muun muas-
sa lenkkeilijät ja maastopyöräilijät. Valtatien 3 tutkittavan 
linjauksen koillispuolella on Taaporinvuoren - Kurikkakal-
lion alue, jonka Suomen Luonnonsuojeluliitto on nimennyt 
yhdeksi sadasta Luontohelmestä Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi. Isonaistenjärvi on erämaamainen järvi, jonka 
rannalla on suosittu laavu ja nuotiopaikka. Järven vieressä 
on Pirkkalan suurin suo, Pehkusuo, jonka yli kulkee pitkos-
puupolku. 

Muualla suunnittelualueella maakunnallisesti merkittä-
viä virkistysalueita ovat Särkijärven ympäristö, Pirkkalan 
Vähäjärvi sekä pienemmät viherverkostoa tukevat vyö-
hykkeet. Alueen asuinalueiden tuntumassa on paljon lä-
hivirkistysalueita ja liikuntakohteita, joilla on merkitystä jo-
kapäiväisessä elämässä. Kohteista keskeisimmät näkyvät 
kaavoituksessa nykyisinä ja kehittyvinä virkistysalue- ja 
reittivarauksina (ks. luku 5). Taajama-alueilla pienetkin ra-
kentamattomat alueet ja lähimetsät ovat usein asukkaiden 
virkistyksen kannalta olennaisia.

Erilaiset ihmisryhmät vaikutusalueella

Suunnittelualueelle asuu paljon asukkaita, sillä on kyse 
kaupunkiseudun tiiviistä asutuksesta. Vaikutusten merkit-
tävyyden kannalta keskeinen osallisryhmä on uuden tien 
lähialueen asukkaat, koska heidän jokapäiväiseen elin-
piiriinsä tulee muutoksia liikenneratkaisun vuoksi. Alueen 
asukkaina on laaja kirjo eri väestö- ja ikäryhmien edustajia, 
jo suuren asukasmäärän vuoksi. Hankkeen vaikutusalue ei 
ole yksiselitteinen käsite, mutta suuntaa antavasti voidaan 
todeta, että kolmen kilometrin etäisyydellä vaihtoehdoista 
asuu jopa 7 500 asukasta. Verrattuna muihin alueisiin ja 
koko maahan väestö on ikärakenteeltaan nuorempaa (ks. 
taulukko 4.).  Alueella on jonkin verran myös vapaa-ajan 
asukkaita, maaseutualueella ja järvien rannoilla. Suunnit-
telualue ei ole kuitenkaan leimallisesti kesämökkien aluet-
ta. 

Suunnittelualueella on joitain kohteita, jotka ovat koroste-
tusti merkityksellisiä niin sanotuille herkille ihmisryhmille, 
joilla on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asuinpaik-
kaansa tai liikkumiseen. Käsitettä on selitetty tarkemmin 
luvussa 6.3. Rakennus- ja huoneistorekisterin (2019) mu-
kaan suunnittelualueella alle 300 metrin etäisyydellä valta-
tiestä on seitsemän herkkää kohdetta (ks. kartta 6.2.). Ne 
ovat useimmiten julkisia palveluita, jotka ovat keskittyneet 
taajamiin ja niiden palvelukeskuksiin. On kuitenkin otetta-
va huomioon, että lähialueella on monia toimintoja, joissa 
oleskelee ja liikkuu monenlaisia väestöryhmiä.

Yksi osallisten ryhmä on alueen yrittäjät ja työntekijät. 
Suunnittelualueella on monipuolista elinkeinotoimintaa 
isoista yhtiöistä pienyrityksiin ja alueella on satojen ihmis-
ten työpaikat. Alueella on myös hieman maanviljelystä, 
lähinnä Sorkkalan alueella Pirkkalassa. On selvää, että 
laajat metsä- ja virkistysalueet keräävät käyttäjiä laajal-
ti Tampereen kaupunkiseudulta. Osallisryhmiin laajasta 
näkökulmasta kuuluu myös tiellä liikkujat. Valtatietä käy-
tetään niin osana päivittäistä asiointia kuin satunnaiseen 
pitkänmatkan liikenteeseen. 

Virkistys- ja viheralueet osana elinympäristöä 

Lempäälän ja Pirkkalan välisellä metsäalueella on suuri 
virkistyksellinen merkitys laajentuvan kaupunkiseudun tun-

Sääksjärven koulu

Keskeisin herkkä kohde sijaintinsa ja käyttäjämää-
rän perusteella on Sääksjärven koulu Lempääläs-
sä. Lukuvuonna 2020-2021 oppilaita koulussa on 
843 ja henkilökuntaa 100. Koulu ulkoilualueineen 
sivuaa valtatietä. Nykytilanteessa koulu sijoittuu 
voimakkaan melun vyöhykkeelle meluntorjunnasta 
huolimatta. Syksyllä 2020 koululaiset osallistuivat 
Sääksjärven yleiskaavan valmisteluun ja ideoivat 
oman asuinympäristönsä tulevaisuutta. Koululais-
ten mukaan liikenteen melu koettiin epämiellyttä-
väksi. Yllättävästi etenkin junien aiheuttama me-
lu korostui, ja radan varteen toivottiin meluesteitä. 
Sääksjärven koulun läheisyydessä, aivan valtatien 
tuntumassa, sijaitsee Kuusimäen päiväkoti. Päivä-
koti sisältyy herkkänä kohteena Sääksjärven koulun 
tarkasteluun tässä vaikutusten arvioinnissa.

29.3.2021[Esityksen nimi]12

Sääksjärven 
koulu

Päiväkoti

Höytämö

19438_029

Kuva 6.3. Sääksjärven koulu ja sen yhteydessä olevat urheilualueet sijoittuvat varsin lähelle valtatietä. Myös Kuusi-
mäen päiväkoti sijaitsee aivan valtatien tuntumassa.
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Kuva 6.4. Virkistys ja ulkoilu.

Taulukko 4. Keskeisiä väestötietoja suunnittelualueelta (lähde: Tilastokeskus 2020. Väestö tilastointialueittain, väestörakenne 
ja Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km).
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Sisäliikuntapaikka tai
-halli

7.2.2021

VIRKISTYS

Valtatie 3 Lempäälä-Pirkkala
YVA-MENETTELY JA YLEISSUUNNITELMA

0 1 20,5 km

••

0 500250 m

Maakuntakaava: ulkoilureitti
Maakuntakaava: viheryhteystarve

• •• • Maakuntakaava: virkistyskohde (u, eu,
VR, V)
Maakuntakaava: virkistysalue (V)

Maakuntakaava: maa- ja
metsätalousvaltainen alue, joka on
ekosysteemipalvelujen kannalta
merkittävä (MK)
Virkistysverkoston reitit, nykyisiä
polkuja (Tampereen seudun
viherverkko 2018)
Retkeilyreitti tai kuntorata, nykyinen
(LIPAS 2019)

••

 Suunnittelualue 3 km 
etäisyysruudut

Lempäälä Pirkkala Tampere Koko maa

Väestö yhteensä 75 834 23 523 19 623 238 140
Miehet 37 198 11 626 9 751 115 535
Naiset 38 490 11 897 9 872 122 605
alle 14-vuotiaat 13 231 5 371 3 977 32 156
15-64-vuotiaat 50 260 14 248 12 133 160 540
yli 65-vuotiaat 12 174 3 904 3 513 45 444
alle 14-vuotiaat % 17,4 22,8 20,3 13,5 15,8
15-64-vuotiaat % 66,3 60,6 61,8 67,4 62
yli 65-vuotiaat % 16,1 16,6 17,9 19,1 22,3

Elinympäristöön kuuluu 
luonnonympäristöä, maaseutua ja 
tiivistä taajama-aluetta

VViirrkkiissttyyss  jjaa  uullkkooiilluu  oossaannaa  
eelliinnyymmppäärriissttööää  

Kuva 6.5. Elinympäristöön kuuluu 
luonnonympäristöä, maaseutua ja tii-
vistä taajama-aluetta. 
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6.3 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

Ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat 
pääosin liikenteen ja tierakenteiden aiheuttamista vaiku-
tuksista. Suorat haitalliset vaikutukset ihmisten elinoloihin 
kohdistuvat tien välittömään läheisyyteen (alle 200 met-
riä), missä elinympäristö muuttuu eniten vaikutusalueella. 
Merkittävin liikenteen haitta on yleensä liikennemelu, johon 
voidaan yhdistää häiritsevyyden ohella terveysvaikutuksia. 
Lähimaisemaan ja viihtyisyyteen kohdistuvat vaikutukset 
koetaan yksilöllisesti. Päätiet muodostavan liikkumisen es-
teen ja muuttavat kulkureittejä, mutta samalla pääteiden 
parantamistoimenpiteet edistävät päivittäisen liikkumisen 
sujuvuutta. On huomattavatta, että ihmisiin kohdistuvissa 
vaikutuksissa kokonaisarvioon yhdistyy laajempaa näkö-
kulmaa liikenteen ja alueiden käytön sosiaalisista vaikutuk-
sista, kuten saavutettavuuden hyvinvointivaikutukset. 

Vaikutusten arviointi on ihmisiin kohdistuvien muutosten 
moniulotteista tarkastelua. Ihmisiin kohdistuvat vaikutuk-
set 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.

Elinympäristön nykytilanne on tärkeä lähtökohta vaikutuk-
sen merkittävyyden arvioinnissa. Uusi tie rakentamatto-
massa ympäristössä muuttaa lähtökohtaisesti ympäristöä 
suuresti. Toisaalta tiiviisti rakennetussa ympäristössä tien 
rakentaminen suhteutuu muuhun ympäristöön. Asumiseen 
kohdistuvaa suoraa häiriötä voi lähtökohtaisesti pitää mer-
kittävänä haittana. Kielteisiä muutoksia voi kompensoida 
maantiehankkeessa liikenneyhteyksien paraneminen ja 
olemassa olevan melun lieventyminen. 

Vaikutuksen merkittävyyttä säätelee vaikutuksen kohtee-
na 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 kohta-
lainen tai jopa vähäinen. 

Arvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään niin sanottui-
hin herkkiin väestöryhmiin. Näillä tarkoitetaan väestöryh-

Liikenteen sosiaaliset vaikutukset uudessa 
tutkimuksessa

Liikenteen sosiaaliset vaikutukset ovat vaikutuksia, 
jotka positiivisesti tai negatiivisesti muokkaavat ih-
misten tai ryhmien valintoja, hyvinvointia ja terveyt-
tä.  Taru Pakkanen on tarkastellut tutkimuksessaan 
(2020) liikenteen sosiaalisia vaikutuksia ja vaikutus-
ten jakautumista Helsingin seudulla. Tutkimus tarjo-
aa uudenlaisen lähestymistavan ja hyvän kiteytyk-
sen sosiaalisten vaikutusten osatekijöistä. Vaikka 
työn taustalla on liikennejärjestelmätyö, Pakkasen 
tutkimus toimii myös hanketasolla helposti ymmär-
rettävä viitteenä sosiaalisten vaikutusten kirjos-
ta. Esimerkiksi päätiehankkeissa keskeinen käsite 
saavutettavuus liittyy sosiaalisiin vaikutuksiin. Hank-
keella vaikututaan ihmisten liikkumiseen monin ta-
voin. Saavutettavuus on liikkumisen mahdollisuuk-
sissa, ei liikkumisessa sinänsä. Saavutettavuudella 
on hyvinvointivaikutuksia sekä yksilöiden että alu-

Kuva 6.6. Liikenteen sosiaalisten vaikutusten näkökulmat. Lähde: Pakkanen T. (2020). The social and distributional 
impacts of transport in Helsinki region: What, how and whom to assess. Master’s thesis. Aalto University, Espoo.

eiden tasolla. Hyvä saavutettavuus taas kasvattaa 
ihmisten ja alueiden hyvinvointia ja mahdollistaa 
ihmisten arkipäiväisen liikkumisen ja kohtaamisen. 
Liikenneinfrastruktuuri voi aiheuttaa alueita ja yhtei-
söjä koskevia estevaikutuksia. Estevaikutukset vä-
hentävät alueiden sisäisiä yhteyksiä, vaikeuttavat 
alueiden sisäistä ja ulkoista sujuvaa liikkumista ja 
siten heikentävät alueiden yhtenäisyyttä

miä, joiden mahdollisuudet tehdä valintoja elinympäristön 
ja liikkumisen suhteen ovat valtaväestöä heikommat (esi-
merkiksi lapset, liikuntarajoitteiset ja vanhukset). Näihin 
kohdistuvat vaikutukset saavat painoarvoa merkittävyyden 
arvioinnissa. Käsitettä voidaan laajentaa liikennevaikutus-
ten arvioinnissa (Pakkanen 2020): Haavoittuvista ryhmistä 
keskustellaan, kun halutaan huomioida tiettyjen väestö-
ryhmien herkkyyttä, tarpeita tai altistumista erilaisille liiken-
teen haitoille. Hiljaisista ryhmistä puhutaan, kun halutaan 
tunnistaa niitä ryhmiä, joiden ääni ei useimmiten kuulu 
suunnitteluprosesseissa. Jälkimmäinen käsite on myös 
tärkeä näkökulma, kun tarkastellaan YVA-menettelyn pa-
lautetta arvion lähteenä.  

Ihmisiin kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa painottuu 
suorien vaikutusten laadullinen muutosten arviointi. Tiedon 
käsittelyn tukena on kuitenkin myös määrällistä tarkaste-
lua. Tässä hankkeessa vaikutusarvioinnin tärkeä tarkaste-
luyksikkö on maastotietokannan asuin- ja lomarakennuk-
set. Taulukossa 5. on suuntaa antava esitys siitä, miten 
asuinrakennusten ja lomarakennusten kohdalla tulkitaan 
vaikutuksen merkittävyyttä. Tässä YVA-menettelyssä uu-
sien tielinjausten osalta on tehty arvio rakennustasolla, 
koska uusi tielinjaus aiheuttaa suoraa haittaa asuintaloil-
le. Sen sijaan nykyisen valtatien tiiviin asutuksen kohdalla 
vaikutuksia arvioidaan asuinalueittain tai rakennusryhmi-
nä, mutta taustalla on periaatteet merkittävyydestä ja paik-
katietoanalyysia.  Nykyisen valtatien varrella vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi on hankalaa, sillä alueeseen liittyy 
samanaikaisesti monen suuntaisia vaikutuksia – käytän-
nössä merkittävyys näyttäytyy vähäisenä positiivisten ja 
negatiivisten vaikutusten kumotessa toisiaan. Uuden tielin-
jauksen kohdalla vaikutus arvioidaan merkittäväksi (suuri/
erittäin suuri), kun kyseessä alle 200 metrin etäisyydellä 
sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset (etäisyys tien keski-
linjasta). Tapauskohtaista arviota liittyy kuitenkin elinympä-
ristön herkkyyteen (kuten siihen, miten rakennus sijoittuu 
suhteessa muuhun rakennettuun ympäristöön). Koska tä-
mä arviointi on tehty YVA-tarkkuudella, rakennusten lu-
kumääriä ja rakennusten etäisyyksiä on esitetty pääosin 
suhteessa tien keskilinjoihin, vaikka moottoriteihin liittyy 
laajoja rakenteita. Se on kuitenkin otettu huomioon koko-
naisarviossa.   

Liikenteen sosiaaliset vaikutukset

Saavutettavuuden 
hyvinvointivaikutukset

Infra

Liikenne-
turvallisuus

Ilmanlaatu

Maksukyky

Saavutettavuus

Melu

Itseisarvoinen
liikkuminen

Aktiiviset
kulkumuodot

Terveys

Pakotettu 
muuttaminen

Koettu 
turvallisuus

Este-
vaikutukset

Rakennettu 
ympäristö

Yhteisö-
vaikutukset

Oikeudenmukaisuuden
kokemus ja hyväksyttävyys

Liikkumiskokemus

11
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Taulukko 5. Vaikutuksen merkittävyys suhteessa asuin- ja lomarakennusten sijaintiin.

Taulukko 6. Vaikutuksen merkittävyys suhteessa asuintalojen sijaintiin.

Tilanne

Vaikutuksen 
merkittävyys

UUSI TIELINJAUS

Vaikutuksen 
merkittävyys

NYKYISEN TIEN 
TOIMENPITEET

Huomattavaa, poikkeukset

Rakennus puretaan / 
lunastetaan Erittäin suuri Suuri / kohtalainen 

Monesti tiehankkeissa päädytään neuvottelun kautta 
vapaaehtoisiin kauppoihin, jolloin vaikutus yksilölle 
ei ole välttämättä negatiivinen. Usein käy siten, että 
epäedullisessa sijainnissa olevasta asuinrakennusta 
halutaan päästä eroon ja se ei onnistu myynnillä, 
jolloin lunastus on mieluinen ratkaisu.

alle 100 m etäisyys Erittäin suuri Vaihtelee 
tapauskohtaisesti, 
suunta voi olla 
samanaikaisesti 
haitallinen 
ja edullinen. 
Meluntorjunnan 
vuoksi usein 
myönteinen.

Tapauskohtainen arvio suhteessa alueen herkkyyteen.

100-200 m etäisyys Suuri
200-300 m etäisyys Kohtalainen

Yli 300 metriä

Käsitellään 
asuinalueina ja 
kylinä, ei yksittäisinä 
rakennuksina

 Vaikutuksen merkittävyyttä suurentavia 
tekijöitä

Vaikutuksen merkittävyyttä vähentäviä 
tekijöitä

Elinympäristön 
herkkyystaso ja 
tärkeys

• Ei valtatietä / Ei muuta suurta infrastruktuuria 
ennestään. 

• Hiljainen alue.

• Alueella on jo ympäristöhäiriöitä (esim. teolli-
suusalueet, suuret väylät).

• Maaseutumainen alue.
• Vanha, vakiintunut ympäristö. 
• Alueen identiteetin kannalta tärkeä alue.
• Omaleimainen maisema, yhtenäinen koko-

naisuus. 

• Tiiviisti rakennettu taajama-alue.
• Teollista toimintaa, infrastruktuuria. 
• Alueen yhtenäisyys on rikkoutunut. 
• Maisemassa ei ole erityispiirteitä.

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

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

taan ohikulkua

Vaikutuksen 
suuruus

• Ympäristön ominaispiirteet ja luonne muut-
tuvat.

• Vaikutus kohdistuu yhteisöön tai useisiin 
ihmisiin. 

• Vaikutus kohdistuu ns. herkkiin ihmisryhmiin. 
• Vaikutus kohdistuu laajalle alueelle. 

• Ei aiheuta havaittavia muutoksia elinympäris-
tössä. 

• Nykyisen elinympäristön luonne säilyy.
• Vaikutus kohdistuu yksittäisiin ihmisiin. 
• Pieni osa alueesta on vaikutuksen alaisena. 
• Ympäristöhäiriö ei lisäänny. 

Esimerkkejä 
tyypillisistä 
tilanteista

• Asuintalo joudutaan lunastamaan ympäris-
tössä, joka on hyvä asumiseen nykytilan-
teessa.

• Asuintalon pihapiiri kaventuu. 
• Kulkuyhteydet muuttuvat usean kilometrin 

matkalla.

• Asuintalo joudutaan lunastamaan ympäristös-
sä, joka on huono asumiseen nykytilantees-
sa.

• Kulkuyhteys muuttuu alle kilometrin matkalla 
(auto) tai alle puolen kilometrin matkalla (ja-
lankulku, pyöräily). 

6.4 Vertailuvaihtoehto 0

Vaihtoehto 0 ei vaikuta suoraan ihmisten elinoloihin, sillä 
siinä ei ole esitetty toimenpiteitä. Vaihtoehdolla 0 on kui-
tenkin joitain vaikutuksia ihmisten elinympäristöön, sillä lii-
kenteen aiheuttamat ongelmat pahenevat valtatiellä 3 ja 
melutasot nousevat liikenteen kasvun myötä. Nykytilan-
teeseen 2020 verrattuna tilanne nykyisten väylien varrel-
la huononee noin 1-2 dB liikennemäärien kasvun vuoksi. 
Liikenteen määrä kasvaa noin kolmanneksen liikenne-
ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä, mikä näkyy 
konkreettisesti häiriönä elinympäristössä (katso luku 7 Me-
lu ja tärinä). Kasvava valtatieliikenne hankaloittaa suuren 
ihmisjoukon jokapäiväistä valtatiellä liikkumista ja asiointia.

6.5 Hankevaihtoehtojen vaikutukset

6.5.1 Vaihtoehto 0+

Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet ovat hyvin pieniä ihmisten 
elinolojen kannalta. Vaihtoehtoon sisältyy kuitenkin melun-
torjuntaa Sääksjärvellä, joten sen ansiosta melutasot las-
kevat Sääksjärven eritasoliittymän etelä- ja pohjoispuolel-
la. Melutaso alenee paikoin jopa yli 10 dB, joten muutos 
on merkittävän myönteinen paikallisesti. Tällä alueella on 
herkistä kohteista Sääksjärven koulu, jonka kohdalla me-
lutasot eivät muutu, sillä tässä vaihtoehdossa ei ole uut-
ta meluntorjuntaa koulun suuntaan. Muutoin nykytilantee-
seen verrattuna alueen melutilanne huononee kaikkialla 
muualla valtatien ympäristössä liikenteen kasvaessa. Muut 
vaihtoehdon vähäiset vaikuttavat vain nykyisen maantien 
alueeseen etäällä asutuksesta. 

Vaihtoehdon 0+ vaikutus ihmisten elinoloihin on kokonai-
suutena vähäisesti positiivinen, mutta myönteiset vaiku-
tukset kohdistuvat vain Sääksjärven meluntorjunnan alu-
eille. On kuitenkin huomioitava, että liikenteen ongelmat 
pahenevat ja ne vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen asi-
ointiliikenteeseen, sen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Se-
koittumiskaistojen lisääminen Lakalaivan ja Sarankulman 
liittymien välille vähentää ruuhkia vain hieman ja helpottaa 
vähäisesti monien ihmisten jokapäiväistä liikkumista. 

6.5.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie)

Osuudella on hyvin tiiviistä Lempäälän vanhaa pientalo-
asutusta. Valtatien lähialueella (alle 300 metrin etäisyydel-
lä) on tällä alueella noin 250 asuintaloa, joista noin 45 on 
alle 100 metrin etäisyysvyöhykkeellä. Moottoritietä ympä-
röivät asuinalueet ovat alttiina nykytilanteessa voimakkaal-
le melulle. Siitä kertoo se, että osuuden asuintaloista 270 
sijoittuu melun ohjearvot ylittävälle 55 dB päivämelun vyö-
hykkeelle.  

Osuudelle esitetään vaihtoehdossa laajaa meluntorjuntaa. 
Monet lähialueen asuintalot hyötyvät meluntorjunnasta si-
ten, että melutaso olisi tulevaisuudessa korkeampi ilman 
hankkeen meluntorjuntaa. Kuljussa on noin 70 yli 55 dB 
päivämelulle altistuvaa asuintaloa, joilla melutilanne para-
nee nykytilanteesta meluntorjunnan vuoksi siten, että me-
lutasossa päästään alle 55 dB ohjearvon. Noin kymmenel-
lä asuintalolla tilanne on päinvastainen eli tulevaisuudessa 
ohjearvo ylittyvät. Kohtalaisesti tai suuresti myönteisiä vai-
kutuksia melutilanteessa on Ruotasjärven eteläpuolella, 
Rutaperällä ja Moisionjoen alueella. Melutilanne heikentyy 
vähäisesti osuuden eteläpäässä (katso meluvaikutuksen 
kuvaus tarkemmin luvusta 7).  

Valtatietä parannetaan toteuttamalla valtatielle lisäkaista 
siten, että valtatien ajorata leviää molemmille puolille 3,75 
metriä Marjamäestä alkaen pohjoisen suuntaan. Meluntor-
junta ja valtatien rakenteet lähentyvät joitain pihapiirejä, 
mutta vaikutus on vähäinen. Muutokset tapahtuvat pää-
osin nykyisellä tie-/liikennealueella, mutta asia tarkentuu 
jatkosuunnittelun vaiheissa. Meluntorjunnasta on lähtökoh-
taisesti etua asukkaille, joten rakenteiden mahdolliset viih-
tyisyyshaitat kompensoituvat. Meluntorjunta eristää asuin-
talot valtatiestä ja katkaisee lisää näkymiä valtatien poikki. 
Tämä asia voidaan kokea hyvänä, kun meluaidan takana 
voi olla omassa rauhassa. Maisemavaikutusten arvioinnis-
sa on kuitenkin tunnistettu meluntorjunnan ja valtatien le-
ventämisen vuoksi paikoin kohtalaista haittaa Puskiaisten  
ja Moisionjokilaakson asuinympäristöjen maisemakuvaan.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat tällä osuudella kai-
ken kaikkiaan kokonaisuutena vähäisiä, sillä toimenpiteet 
eivät muuta alueen luonnetta tai viihtyisyyttä olennaisesti. 
Olennaisen meluvaikutuksen merkittävyys ja suunta vaih-
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televat alueellisesti osuudella. Moottoritie on nykyisin ja tu-
levaisuudessa on oma erillinen käytävänsä, joka aiheuttaa 
lähialueen asukkaille viihtyisyyshaittaa voimakkaana melu-
lähteenä ja esteenä alueiden välillä. 

VE 1,

VE 2

VE
2

VE 1 uusi valtatie

300 m

300 m

300 m

300
m

200 m

200 m
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100 m

100 m 100 m
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Valtatie 3 Lempäälä-Pirkkala
YVA-MENETTELY JA YLEISSUUNNITELMA

YHTEISVAIKUTUKSET

´

Asuin- ja lomarakennukset alle 300
metriä uusista tielinjauksista,
suuntaa antava vaikutusten
merkittävyyden rakennuskohtainen arvio

Kohtalainen haitallinen
vaikutus

Asuin- ja
lomarakennukset yli
300 metrin etäisyys
uusista linjauksista
Meluntorjunta
Etäisyysvyöhyke
Muu sosiaalipalvelu tai
laitos
Terveyskeskus tai
sairaala

0 100 200 30050 m

Nykyisen valtatien
lähialue, myönteiset
ja kielteiset vaikutukset
leimallisesti

Osuus Puskiainen-Rajajärvi ja Osuus Rajajärvi-
Linnakallio (uusi tielinjaus)

Puskiaisten eritasoliittymästä valtatie kaartaa uudelle linja-
ukselle. Osuuden alkupäässä on Ahonperän asuintalot ja 
Kukonkorven työpaikka-aluetta. Tällä alueella on noin 20 
asuintaloa alle noin 200-300 metrin etäisyysvyöhykkeellä 
tielinjaukseen nähden. Uusi väylä heikentää näiden talo-
jen asukkaiden viihtyvyyttä ja melutilanne huononee me-
lulähteen siirtymisen myötä. Uusi valtatien linjaus ja Tam-
pereentien eritasoliittymä aiheuttavat estevaikutusta ja 
asuintalojen lähimetsästä häviää osa. Elinympäristön luon-
ne rakennettuna taajamaympäristönä ei kuitenkaan muutu 
olennaisesti ja alueella on myös nykytilanteessa meluon-
gelmia. Tällä kohdin on myös lähimaisemaa hallitseva 2 
x 400 kV voimajohto. Vaikutuksen merkittävyys vaihtelee 
riippuen talojen sijainnista suhteessa etäisyyteen, mutta 
haitallinen vaikutus tähän asuinympäristöön on kokonai-
suutena kohtalainen (noin 20 asuintaloa).  Rakennustieto-

Kuva 6.7. Valtatien uusi linjaus Puskiaisissa ja asutus Ahoperän ja Kukonkorven kohdalla.

Kuva 6.8. Vaihtoehdon 1 uusi valtatien 3 tielinjaus ja Puskiaisten eritasoliittymä sijoittuvat kohtaan, jossa on asutuksen ohella 
työpaikkoja ja teollisuutta, voimajohto sekä rata.  
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Kiilto

Kukonkorven 
työpaikat

Asuintaloja

Tampereentien
eritasoliittymä

19440_020 (cropattu)

jen kohdalla Ahonperäntiellä on myös herkkänä kohteena 
huomion arvoinen lastenkoti tai koulukoti, johon haitallinen 
vaikutus myös kohdistuu.

Muutoin tällä osuudella ei ole asutusta. Uusi valtatielinja-
us sijoittuu rakentamattomalle metsä- ja virkistysalueelle 
yhdeksän kilometrin matkalla. Alueen ympäristö muuttuu 
paitsi valtatien 3 uuden linjauksen, myös 2-kehän ja näihin 
kytkeytyvän maankäytön vuoksi. Maakuntakaavassa on 
osoitettu virkistys- ja viheralueet tulevan maankäytön mu-
kaisesti, vaikka pirstoutuvan alueen virkistyskäyttö on laa-
jempaa. Siitä kertoo myös osaltaan uusiin valtatielinjauk-
siin liittyvä hankkeen aikana saatu palaute. Uuden väylän 
alle jää Birgitan polun ympäristön virkistykseen käytettäviä 
alueita ja pohjoisempana uusi väylä halkoo Taaporinvuo-
ri-Kurikkakallio -aluetta. Alueen luonne yhtenäisenä rau-
hallisena alueena muuttuu kokonaisuutena merkittävästi, 
kun uusi valtatie muuttaa aluetta muodostaen uuden me-
lulähteen. Merkittävää muutosta vahvistaa se, että uusi 
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maankäyttö rakentuu maakuntakaavan mukaisesti. Vir-
kistysarvot heikentyvät väistämättä erittäin suuresti, vaik-
ka vaikutuksen merkittävyys vaihtelee alueella suhteessa 
kunkin kohteen kohdalla etäisyyteen valtatielinjauksesta. 
Uusi tie muodostaa esteen vapaalle liikkumiselle ja virkis-
tysalueen kohteiden saavutettavuudelle, vaikka keskeisis-
tä poikittaisista yhteyksistä huolehditaan (luvussa 6.6), jos-
sa on myös arvioitu kokonaisuutta).  

Osuus Linnakallio-Pirkkala (nykyinen valtatie)

Osuudella on hyvin tiiviistä Pirkkalan keskustaa reunusta-
vaa pientaloasutusta. Valtatien lähialueella (alle 300 met-
rin etäisyydellä) on tällä osuudella yhteensä 71 asuintaloa, 
joista noin kolme on alle 100 metrin etäisyysvyöhykkeellä 
(rajana Pirkkalan eritasoliittymä).  Valtatien pohjoispuoliset 
asuinalueet ovat nykytilanteessa alttiina voimakkaalle me-
lulle. Osuuden asuintaloista 25 sijoittuu melun ohjearvot 
ylittävälle 55 dB:n päivämelun vyöhykkeelle ilman melun-
torjunnan parantamista. 

Tällä osuudella uusi valtatie yhtyy nykyiseen valtatiehen 
ja Pirkkalan eritasoliittymään. Osuudella toteutetaan laa-
jasti meluntorjuntaa. Monet lähialueen asuintalot hyötyvät 
meluntorjunnasta siten, että melutaso olisi tulevaisuudes-
sa korkeampi ilman hankkeen meluntorjuntaa. Melutilanne 
paranee lähinnä Keisarinviitan alueella. Takamaalla tilanne 
huononee vähäisesti, sillä ohjearvot ylittävälle 55 dB altis-
tuu noin kahdeksan asuintaloa enemmän kuin nykytilan-
teessa.  

Linnakallion eritasoliittymä (haarauma) on laaja-alainen 
ratkaisu, jonka kohdalle esitetään laajaa meluvallia ja me-
luaitoja. Alueen asukkaat ovat esittäneet huolensa ramppi-
en melu- ja päästövaikutuksista. Haaraumalla saattaa olla 
vähäisesti suoria vaikutuksia lähimpiin pihapiireihin (kaksi 
asuintaloa Kullaassa). Haarauma pienentää Vähä Nais-
tenjärven virkistysaluetta, erityisesti metsän reuna siirtyy, 
mutta vaikutus kokonaisuuteen on vähäinen. Muutokset 
tapahtuvat muutoin pääosin nykyisellä tie-/liikennealueella, 
mutta asia tarkentuu jatkosuunnittelun vaiheissa. Pirkkalan 
eritasoliittymän väliset ajokaistat ulottuvat lähelle nykyistä 
asuinrakentamista valtatien pohjoispuolella. Meluntorjunta 
ja valtatien rakenteet lähentyvät joitain pihapiirejä, mutta 
vaikutus on vähäinen. Meluntorjunnasta on lähtökohtai-
sesti etua asukkaille, joten rakenteiden mahdolliset viihtyi-

syyshaitat kompensoituvat. Meluntorjunta eristää asuinta-
lot valtatiestä ja katkaisee lisää näkymiä valtatien poikki. 
Tämä asia voidaan kokea hyvänä, kun meluaidan takana 
voi olla omassa rauhassa. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat tällä osuudella kaiken 
kaikkiaan kokonaisuutena vähäisiä, sillä toimenpiteet eivät 
muuta alueen luonnetta tai viihtyisyyttä olennaisesti. Olen-
naisen meluvaikutuksen merkittävyys ja suunta vaihtelevat 
alueellisesti osuudella. Valtatie on nykyisin ja tulevaisuu-
dessa on oma erillinen taajama-aluetta kehystävä käytä-
vänsä, joka aiheuttaa lähialueen asukkaille viihtyisyyshait-
taa voimakkaana melulähteenä ja esteenä alueiden välillä.

Nykyisen valtatien alue ja muut pienemmät 
parantamistoimenpiteet (osuus Puskiainen-
Lakalaiva-Linnakorpi)  

Osuudella on tiivistä taajama-asutusta valtatien ympäril-
lä Lempäälän Sääksjärvellä, Tampereen Peltolammilla ja 
Härmälässä, sekä Pirkkalan Partolassa ja Toiviossa. Val-
tatien lähialueella (alle 300 metrin etäisyydellä) on tällä 
alueella yli 400 asuintaloa, joista noin 50 on alle 100 met-
rin etäisyysvyöhykkeellä. Moottoritietä ympäröivät asuin-
alueet ovat nykytilanteessa alttiina voimakkaalle melulle. 
Ongelman laajuudesta antaa viitettä voimakkaalle melul-
le altistuen henkilöiden määrä. Pitkällä osuudella yli 500 
asuintaloa sijoittuu melun ohjearvot ylittävälle 55 dB päivä-
melun vyöhykkeelle (ennustetilanne ilman meluntorjuntaa, 
suuntaa antava lukumäärä, sillä melulähteenä on myös 
Tampereentie). Alueen meluongelma on tullut esille YVA-
menettelyn lukuisissa palautteissa, ja osalliset toivovat 
hankkeesta helpotusta liikenteen aiheuttamaan häiriöön. 

Tällä osuudella valtatien liikennevirroista osa siirtyy uudel-
le valtatielinjaukselle ja 2-kehälle. Osuudella toteutetaan 
uusia meluntorjuntatoimenpiteitä laajalti koko osuudelle. 
Erityisen tehokkaasti meluntorjunta vaikuttaa Sääksjärven 
eritasoliittymän etelä- ja pohjoispuolella. Melutaso alenee 
paikoin jopa yli 10 dB, joten muutos on merkittävän myön-
teinen paikallisesti (vastaava kuin 0+). Tällä alueella on 
herkistä kohteista Sääksjärven koulu ja päiväkoti, jonka 
kohdalla melutasot laskevat kohtalaisesti, vaikka ohjear-
voihin ei päästä. Muutoin osuudella melutasot laskevat 
Härmälän eteläosan, Peltolammin pohjoisosan, Ruokomä-

enkadun, Toivion pohjoisosan ja Pakkalankulman etelä-
osan alueilla vähäisesti. 

Vaihtoehtoon kuuluvat sekoittumiskaistat Lakalaivan ja 
Sarankulman eritasoliittymien välillä sekä Särkijärven eri-
tasoliittymän erkanemiskaistan pidentäminen ovat pieniä 
toimenpiteitä, joilla ei ole suoraa vaikutusta ihmisten elin-
oloihin. 

Vaikka valtatie 3 siirtyy tällä osuudella uuteen sijaintiin, 
nykyinen valtatie ei muuta luonnettaan. Se on tulevaisuu-
dessakin vilkasliikenteinen päätie, joka aiheuttaa häiriötä 
ja estevaikutuksen alueelle. Valtatiellä liikennemäärät ovat 
niin suuria, että edes parinkymmenen tuhannen ajoneuvon 
siirtyminen vuorokaudessa uudelle valtatielle ei poista me-
luongelmaa alueelta. Ympäröivien asuinalueiden ympäris-
tön rauhoittumista voi merkitä kuitenkin se, että erityisesti 
raskas liikenne siirtyy ennusteen mukaan uudelle väylälle. 
Sääksjärven, Toivion ja Pirkkalan pohjoisten asuinaluei-
den liikenneyhteydet paranevat. Yhdessä meluntorjunta ja 
muutokset vaikuttavat kohtalaisen myönteisesti elinympä-
ristön laatuun tällä osuudella kokonaisuutena.  

6.5.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie)

Tällä osuudella on Lempäälän vanhaa, hyvin tiivistä pien-
taloasutusta, josta suuri osa alttiina valtatien melulle (katso 
kuvaus tarkemmin vaihtoehdon 1 käsittelystä).  Osuudella 
toimenpiteet ovat vaikutusten kannalta käytännössä sa-
mat kuin vaihtoehdossa 1. Vastaavasti ihmisiin kohdistu-
vat vaikutukset ovat tällä osuudella kaiken kaikkiaan koko-
naisuutena vähäisiä, sillä toimenpiteet eivät muuta alueen 
luonnetta tai viihtyisyyttä olennaisesti. Olennaisen melu-
vaikutuksen merkittävyys ja suunta vaihtelevat alueellises-
ti osuudella. 

Osuudet Puskiainen-Lakalaiva-Pirkkala (nykyisen 
valtatie)

Tällä pitkällä osuudella on Lempäälän, Tampereen ja Pirk-
kalan taajama-asutusta, josta merkittävä osa on alttiina 

valtatien melulle (katso kuvaus tarkemmin vaihtoehdon 1 
käsittelystä).   

Osuudelle esitetään vaihtoehdossa laajaa meluntorjuntaa. 
Monet lähialueen asuintalot hyötyvät meluntorjunnasta si-
ten, että melutaso olisi tulevaisuudessa korkeampi ilman 
hankkeen meluntorjuntaa. Tällä pitkällä osuudella on 233 
yli 55 dB päivämelulle altistuvaa asuintaloa, joilla meluti-
lanne paranee meluntorjunnan ansiosta siten, että meluta-
sossa päästään alle 55 dB ohjearvon. Noin 55 asuintalol-
la tilanne on päinvastainen eli tulevaisuudessa ohjearvot 
ylittyvät. 

Erityisen tehokkaasti meluntorjunta vaikuttaa Sääksjärven 
eritasoliittymän etelä- ja pohjoispuolella kuten muissakin 
vaihtoehdoissa (VE 1, VE 0+). Melutason muutos on jopa 
merkittävän myönteinen muutamissa kohdin. Tällä alueel-
la on herkistä kohteista Sääksjärven koulu ja Kuusimäen 
päiväkoti, joiden kohdalla melutilanne saattaa jopa hieman 
heiketä, mutta asiaa voidaan tarkentaa jatkossa. Osuudel-
la melutaso nousee haitallisimmin Höytämöjärven lounais-
puolella, jossa vaikutus on kohtalaisen kielteinen. Meluti-
lanne heikentyy myös Ruokolankadulla vähäisesti. Monet 
alueet hyötyvät meluntorjunnasta. Härmälän eteläosan, 
Peltolammin pohjoisosan, Toivion pohjoisosan, Pakkalan-
kulman eteläosan, Kullaanvuoren eteläpuolen, Keisarin-
viitan ja Huovin eteläosan alueilla melutason muutos on 
vähäisen myönteinen (katso meluvaikutuksen kuvaus tar-
kemmin luvusta 7).

Nykyiselle valtatielle toteutetaan lisäkaistat. Valtatien mo-
lemmat ajoradat levenevät 3,75 metriä, ja meluntorjunnan 
täydentäminen sekä uudet tierakenteet vaativat oman tilan-
sa. Nykyinen valtatien varsi on paikoin varsin tiiviisti raken-
nettu, mutta muutokset tapahtuvat pääosin nykyisellä tie-/
liikennealueella ja suorat haitalliset vaikutukset pihapiireille 
ovat vähäisiä. Asia tarkentuu jatkosuunnittelun vaiheissa. 
Meluntorjunnasta on lähtökohtaisesti etua asukkaille, joten 
rakenteiden mahdolliset viihtyisyyshaitat kompensoituvat. 
Meluntorjunta eristää asuintalot valtatiestä ja katkaisee 
lisää näkymiä valtatien poikki. Tämä asia voidaan kokea 
hyvänä, kun meluaidan takana voi olla omassa rauhassa. 
Maisemavaikutusten arvioinnissa on kuitenkin tunnistettu, 
että etenkin Sääksjärven meluntorjunnan parantamisesta 
seuraa kohtalaisia haitallisia vaikutuksia välittömästi val-
tatiehen rajautuville asuinympäristöille. Vaikutukset koh-
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distuvat erityisesti asuinalueen vehreyteen, mikä on toki 
olennainen viihtyvyystekijä. 

Vaihtoehdossa Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat tällä 
osuudella kaiken kaikkiaan kokonaisuutena vähäisiä, sillä 
toimenpiteet eivät muuta alueen luonnetta tai viihtyisyyttä 
olennaisesti. Olennaisen meluvaikutuksen merkittävyys ja 
suunta vaihtelevat alueellisesti osuudella. Valtatie on ny-
kyisin ja tulevaisuudessa on oma erillinen kaupunkialuetta 
kehystävä käytävänsä, joka aiheuttaa lähialueen asukkail-
le viihtyisyyshaittaa voimakkaana melulähteenä ja esteenä 
alueiden välillä. 

6.5.4 2-kehä

Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi 

Osuudella on Sääksjärven taajama-alueen monimuotoista 
ympäristöä. Alueella on Tampereentien ympäristön asu-
tusta, työpaikkoja ja vilkkaasti liikennöidyt pääväylät ym-
päristöhäiriöineen. 2-kehä ei muuta juuri alueen luonnetta 
nykyisen Sääksjärventien osuudella, vaikka läpiajoliiken-
teestä aiheutuvaa haittaa ja melua joudutaan torjumaan 
esteillä. Tällä alueella on noin 15 asuintaloa alle 300 metrin 
etäisyydellä Sääksjärventiestä, josta muodostuu osa 2-ke-
hää. Alue muuttuu voimakkaasti myös maankäytön tiivistä-
misen myötä, varsinkin sitten kun Sääksjärven lähijunasei-
sake toteutuu. Osa asutuksesta sijoittuu Tampereentien ja 
valtatien voimakkaan melun vyöhykkeelle. 

2-kehän varsinainen uusi tielinjaus alkaa rautatien länsi-
puolelta, Kannistontien liittymästä länteen ja se muuttaa 
väistämättä asuinalueen lähiympäristöä merkittävästi. Täl-
lä osuudella alueen ympäristö muuttuu myös laajenevan, 
Sääksjärven yleiskaavaluonnoksessa osoitetun asutuksen 
ja keskustatoimintojen myötä. Länsipuolelle muodostuu 
kokonaan uusia asuinalueita. Vaihtoehdossa 1 ympäris-
töön tulee myös valtatien 3 uusi linjaus ja siihen kytkeyty-
vät työpaikka-alueet, jotka aiheuttavat merkittävästi suu-
rempaa muutosta kuin vaihtoehdon 2 kokonaisuus.  

Uuden tielinjauksen osuudella on kokonaisuudessaan noin 
20 asuinrakennusta lähialueella, alle 300 metrin etäisyy-
dellä uudesta tielinjauksesta (Sipilän eteläosa). Uusi väylä 
heikentää näiden talojen asukkaiden viihtyvyyttä ja muut-
taa elinympäristön luonnetta. Asutuksen lähimetsä pirs-

Kuva 6.9. 2-kehä Sääksjärvellä, vaikutukset asutukseen.

toutuu, joten uusi väylä aiheuttaa suurta haittaa alueen 
elinympäristölle. Meluntorjunnan myötä melutasot ovat 
asutuksen kohdalla alle ohjearvojen, vaikka uusi tie muo-
dostaa uuden melulähteen. Tervahaudan kohdalle esite-
tään meluvallia. Vaikutuksen merkittävyys riippuu talojen 
sijainnista suhteessa uuteen 2-kehän osuuteen, nykyiseen 
tiestöön ja maiseman peitteisyyteen. Tällä uuden tielinja-
uksen osuudella kahdeksan asuin- tai lomarakennusta on 
alle 200 metrin etäisyydellä tielinjauksesta, jolloin haital-
linen vaikutus on suuri tai erittäin suuri.  200-300 metrin 
etäisyysvyöhykkeellä haittavaikutus on vähäinen peittei-
sessä maastossa (noin kymmenen asuinrakennusta). On 
huomattava, että Sääksjärven yleiskaavaluonnoksessa Si-
pilän asutus laajenee joka tapauksessa 2-kehään kiinni. 

2-kehän eteläpuolelle jäävät Birgitan polun ja Ammejärven 
ympäristön virkistysalueet ja retkikohteet. Niiden luonne 
muuttuu kokonaisuutena merkittävästi, kun uusi väylä hal-
koo aluetta muodostaen uuden melulähteen. Virkistysarvot 
heikentyvät väistämättä, mutta eri virkistyskohteisiin koh-
teisiin kohdistuva vaikutus vaihtelee alueella suhteessa 
etäisyyteen uudesta tiestä. Virkistykseen käytettävä met-
säalue muuttuu myös uuden maankäytön myötä. Uudesta 
väylästä aiheutuu estevaikutusta virkistysalueen saavutet-
tavuudelle, vaikka poikittaisista yhteyksistä huolehditaan.  
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Kuva 6.10. Sääksjärvellä 2-kehän uusi linjaus sijoittuu Sääksjärventien jatkeeksi muodostaen uuden väylän metsän keskelle. 
Metsää jää myös varsin voimakkaasti muuttuvan maankäytön ympärille.
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Valtatie 3 Lempäälä-Pirkkala
YVA-MENETTELY JA YLEISSUUNNITELMA

YHTEISVAIKUTUKSET

••Asuin- ja lomarakennukset alle 300
metriä uusista tielinjauksista,
suuntaa antava vaikutusten
merkittävyyden rakennuskohtainen arvio

Erittäin suuri
haitallinen vaikutus
Suuri haitallinen
vaikutus
Kohtalainen haitallinen
vaikutus

Asuin- ja
lomarakennukset yli
300 metrin etäisyys
uusista linjauksista
Meluntorjunta
Tutkittava suunnitelma
(2-kehä)
Etäisyysvyöhyke
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Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki molemmat linjaukset

Tutkittava 2-kehän tielinjaus sijoittuu Pulkajärven pitkälti 
rakentamattomaan ympäristöön, jota käytetään virkistyk-
seen. Uusi pirstoo metsää ja muodostaa uuden meluläh-
teen. Kaiken kaikkiaan uuden väylän aiheuttama muutos 
osuudella on merkittävä, kun erämaisen alueen ominais-
piirteet luontoarvoineen muuttuvat. Hankevaihtoehdossa 
1 on osuuden molemmissa päissä esitettynä laajenevaa 
maankäyttöä, joka osaltaan pienentää rakentamatonta 
metsäaluetta merkittävästi. Hankevaihtoehdossa 2 maan-
käyttöä ja katuverkkoa kehitetään todennäköisesti vain 
lentoaseman päässä, mutta sen laajuus selviää maankäy-
tön suunnittelun myötä.  

Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki pohjoinen linjaus

Osuuden asutus on keskittynyt Keskisenjärven pohjois-
puolelle, jossa on viisi asuinrakennusta ja neljä lomaraken-
nusta uuden väylän lähialueella (alle 200 metrin etäisyy-
dellä uudesta tielinjauksesta). Uusi väylä heikentää näiden 
talojen asukkaiden viihtyvyyttä ja muuttaa elinympäristön 
luonnetta merkittävästi. Uusi tie tuo rauhalliselle alueelle 
uuden melulähteen. Uusi väylä jakaa järvenrannan asuin-
keskittymän kahtia ja katkaisee pohjoispuolella olevien 
rakennusten yhteyden rantaan. Meluntorjunta osaltaan 
estää näkymiä, vaikka melutaso saadaan pidettyä ohjear-
vojen alapuolella. Uudesta väylästä aiheutuu väistämättä 
estevaikutusta, vaikka poikittaisista yhteyksistä huolehdi-
taan. Sinänsä tällä peitteisellä alueella uusi tie ei näy kau-
aksi. Etäämmällä linjauksesta on kaksi asuintaloa, joihin 
kohdistuva haitta on vähäinen tai korkeintaan kohtalainen. 

Kuva 6.11. 2-kehä Keskisenkul-
malla, vaikutukset asutukseen. 
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Kuva 6.12. 2-kehä sijoittuu Keskisenkulmalla asutuksen keskelle.

Kuva 6.13. 2-kehä Sorkkalan ja lentoaseman läheisyydessä.
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Valtatie 3 Lempäälä-Pirkkala
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••Asuin- ja lomarakennukset alle 300
metriä uusista tielinjauksista,
suuntaa antava vaikutusten
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HUOM! Alemman tie- ja
katuverkon sekä maankäytön
vaikutukset arvioidaan
muissa suunnitelmissa

Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki eteläinen linjaus

Osuudella ei ole asutusta uuden väylän lähialueella (alle 
300 metrin etäisyydellä), joten vaikutukset ihmisten elin-
oloihin liittyvät virkistykseen käytettävän metsäalueen ar-
vojen vähenemiseen. Pulkajärven ja Keskisenjärven loma-
asutus on väylän melu- ja maisemavaikutusten alueen 
ulkopuolella, mutta loma-asukkaat voivat kokea mökkien 
ympäristön muutoksen haitallisena laajemmallakin alueel-
la. 

Osuus Tarrunmäki-Lentokenttä

Osuudella on sekä vanhaa Sorkkalan kylän maisemaa, 
että voimakkaasti rakennettua lentoaseman ympäristöä. 

Osa asuintaloista sijaitsee lentomelualueella. Maankäytön 
tavoitteiden mukaisesti lentoasemantien varsi kaavoite-
taan yritysalueiksi mahdollistaen nykyisten yritysalueiden 
laajentamisen.  

Uusi tielinjaus halkoo Sorkkalan kylämäistä asutusta ja 
jakaa sitä erilleen. Uusi tie muuttaa elinympäristöä paljon 
tällä kulttuurimaiseman alueella. Alueen ominaispiirteitä 
häviää, kun ympäristö muuttuu voimakkaasti rakennetuksi 
ympäristöksi, vaikkakin alueella on myös lentokentän ra-
kenteita ja tuotantotoimintaa jo nykyisin. Työpaikka-alueen 
ja katuverkoston rakentuminen muuttaa itsessään aluetta 
enemmän kuin uusi 2-kehän linjaus. Maisemavaikutuksen 
näkökulmasta on tunnistettu kohtalainen haitallinen vaiku-
tus Sorkkalan rakennusryhmien maisemalliseen kokonais-
eheyteen.

Osuudella on kokonaisuudessaan noin kymmenen asuin-
rakennusta uuden väylän lähialueella, alle 300 metrin etäi-
syydellä uudesta kehätietielinjauksesta. Uusi väylä hei-
kentää näiden talojen asukkaiden viihtyvyyttä ja muuttaa 
elinympäristön luonnetta. Vaikutuksen merkittävyys riip-

puu talojen sijainnista suhteessa 2-kehään ja sen jatkeek-
si rakentuvaan alempaan tie- ja katuverkostoon, nykyiseen 
tiestöön sekä maiseman peitteisyyteen. Seitsemän asuin- 
tai lomarakennusta on lähellä uutta kehätietä siten, että 
haitallinen vaikutus on pääosin merkittävä. 
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Kuva 6.14. 2-kehä ja sen jatkeeksi rakentuva alempi tie- tai katuverk-
ko (alustava) sijoittuvat Sorkkalan kylän ja lentoaseman tuntumaan.

2-kehän eteläisen ja pohjoisen 
linjauksen vertailu

Asutuksen kannalta pohjoinen vaihtoehto on 
selvästi huonompi toteutusvaihtoehto, sillä se 
aiheuttaa merkittävää haittaa yhdeksälle asuin- 
tai lomarakennukselle. Molemmat linjausvaih-
dot muuttavat virkistykseen käytettävää metsä-
aluetta, mutta virkistyksen kannalta haitalliset 
vaikutukset kohdistuvat eri sijainteihin eri mer-
kittävyydellä. Niillä ei ole kokonaisuuden kan-
nalta olennaista eroa. Eteläisessä linjauksessa 
on nähtävissä, että yhtenäistä rakentamatonta 
aluetta on suurempi kokonaisuus, kun ottaa 
huomioon maakuntakaavan osoittaman maan-
käytön. 

19441_060  KUVA 45

14

Tampere-Pirkkalan 
lentoasema

Sorkkala

Tarrunmäki

6.6 Keskeisiä vaikutuksia teemoittain

Viheralueet ja virkistys

Valtatien uusi linjaus (VE 1) ja 2-kehän linjaukset (VE 1 
ja VE 2) sijoittuvat Pirkkalan ja Lempäälän väliselle met-
säalueelle, jossa on maakunnallisesti merkittävää virkis-
tysaluetta. Metsäalueilla on laajemmin merkitystä paitsi 
luonnon monimuotoisuuden, myös virkistyksen kannalta. 
Viheralueet vaikuttavat ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen 
terveyteen.  

Uudet väylät pirstovat virkistys- ja metsäaluetta sekä estä-
vät vapaan liikkumisen. Niiden rakentumisen myötä koke-
mus luonnonläheisyydestä ja hiljaisuudesta vähenee. Eri-
tyisesti Pulkajärveä ympäröivä alue muuttaa luonnettaan 
täysin, sillä laajan metsäalueen keskellä se on nykyisellään 
kaukana rakennetusta ympäristöstä. Tästä näkökulmasta 
vaikutus virkistysarvoihin ja alueiden käyttöön on merkit-
tävästi haitallinen uusien tielinjausten osalta. Haitallinen 
vaikutus ja huoli alueen menettämisestä rakentamiselle 
on tullut esille tämän hankkeen palautteissa voimakkaasti. 
Vaikutuksen merkittävyyttä voimistaa alueen arvo kasva-
van kaupunkiseudun kupeessa olevana laajana yhtenäi-
senä rakentamattomana alueena. On huomattava, että 
liikenneratkaisuun liittyy merkittävää maankäytön kehittä-
mistä, joka muuttaa aluetta laaja-alaisemmin kuin valtatien 
uusi linjaus (VE 1) ja 2-kehä (VE 1 ja VE 2). Metsäaluetta 
jää maakuntakaavan osoittamien työpaikkojen, logistiikan 
ja liikenteen alueiden alle.  Vaihtoehdossa 2 vaikutus on 
suppeampi, sillä siinä ei ole uutta valtatien linjausta ja uusi 
maankäyttö on todennäköisesti vähäisempää kuin vaihto-
ehdossa 1. Vaihtoehdossa 2 maankäyttö kehittynee vain 
lentoaseman ja Sääksjärven päissä 2-kehään tukeutuen.

Maakuntakaavassa on varattu virkistyskäyttöön jäävä 
ydinalue ja ympäröivät metsäalueet sekä luontoarvoihin 
liittyvät suojelualueet, jotka jäävät rakentamattomiksi. Uu-
det väylät eivät estä niiden käyttöä ja poikittaisista kulkurei-
teistä huolehditaan jatkosuunnittelussa alikuluin ja viher-
silloin. Virkistysalueeksi jää muun muassa Ammejärven 
ympäristöä, jonne johtaa Birgitan polku. Alueen nykyinen 
virkistyskäyttö on kuitenkin maakuntakaavassa osoitettua 
virkistysaluetta laajempaa, sillä maakuntakaavassa virkis-
tysalueet on osoitettu vaihtoehdon VE 1 mukaisen liiken-
ne- ja maankäyttöratkaisun mukaisesti. On selvää, että 
rakentamattoman alueen luonne muuttuu olennaisella ta-

valla väylien ja uuden maankäytön ympäröimänä. Erityi-
sesti läntinen alue palvelee tulevaisuudessa Sääksjärven 
kasvavaa väestöä taajaman virkistysalueena, joten vai-
kutukset tavallaan kohdistuvat tulevaisuuden asukkaisiin, 
jotka hakeutuvat uudelle alueelle vahvuuksien vuoksi. Nii-
hin voi kuulua jatkossakin virkistysarvot. Alueesta voi tulla 
kaupunkimaisempi lähivirkistysalue, jossa on enemmän 
ulkoilua palvelevia rakenteita ja palveluita luonnontilaan 
nähden. Monille ihmisille laajan metsäalueen arvo liittyy 
nimenomaan kaupunkiseudun mittakaavassa laajaan ja 
harvinaiseen suhteellisen koskemattomaan luontoon, joka 
on paikoin erämaamainen tunnelmaltaan. On selvää, että 
tästä näkökulmasta valtatien uusi linjaus ja 2-kehä  aiheut-
tavat merkittävää haittaa.     

Päätiet rajoittavat vapaata liikkumista ja metsässä samoa-
mista, vaikka poikittaisista yhteyksistä huolehditaan jatko-
suunnittelussa. Tässä hankkeessa ulkoilureiteille (VE 1 ja 
2-kehä) esitetyt yhteystarpeet on esitetty kuvassa 6.15. 
ja ne vastaavat toteutuessaan hyvin ihmisten poikittaisen 
liikkumisen tarpeeseen.  Tavoitteena on, että esimerkiksi 
Birgitan polku on alueella käytettävissä siltojen vuoksi kat-
keamatta ilman merkittäviä muutoksia reittiin. 

On huomattava, että virkistyskäyttöä ja -tarpeita on myös 
muualla suunnittelualueella. Ulkoiluun ja virkistykseen 
osoitettujen puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen ohella pihat, 
asuinalueiden tuntumassa sijaitsevat rakentamattomat 
alueet ja lähimetsät ovat asukkaiden virkistyksen kannalta 
olennaisia (ks. luku 7). Toimenpiteet ja vaihtoehtojen laaja 
meluntorjunta parantavat ympäristön laatua monin paikoin 
nykyisen valtatien varressa parantaen myös päivittäisen 
viherympäristön käyttöarvoa, erityisesti vaihtoehdossa 1 ja 
mutta merkittävästi myös vaihtoehdossa 2. 
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Terveysvaikutusten arvioinnin kehys ja 
taustaa

Tässä hankkeessa terveyskysymykset ovat nous-
seet keskusteluun aiempia YVA-menettelyjä vah-
vemmin esille (ks. yhteysviranomaisen lausunto). 
Vuonna 2017 uudistuneeseen YVA-lakiin on tullut 
aiempaa voimakkaampi viite terveysvaikutusten 
arviointiin: arvioinnissa on käsiteltävä hankkeen 
tai toiminnan aiheuttamia vaikutuksia väestöön se-
kä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. 
Lain muutoksen tulkinnassa väestö kuitenkin viittaa 
osaltaan	 demografisiin	 tekijöihin,	 joita	 käsitellään	
kokonaisvaltaisesti alueidenkäytön suunnittelussa. 
Miten maantiehanke sitten vaikuttaa terveyteen? 
Arvioitaessa vaikutusta on ensin tarkasteltava ter-
veyden käsitettä, joka on varsin laajaa sisältäen laa-
dullisia määreitä myös koetun terveyden kannalta ja 
väestötason terveysvaikutuksia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (Ympäristövaikutus-
ten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja 
sosiaaliset vaikutukset 1999) on määritellyt asiaa 
seuraavasti: Merkittävänä terveysvaikutuksena pi-
detään tässä ohjeessa terveydensuojelulain tar-
koittamaa terveyshaittaa. Merkittävänä terveysvai-
kutuksena pidetään lisäksi tässä yhteydessä myös 
tapaturmavaaraa, suuronnettomuusriskiä tai muuta 
vastaavaa uhkaa terveydelle. Tämän tulkinnan mu-
kaan liikenneturvallisuus on maantiehankkeessa 
olennainen näkökulma, joten maanteiden vakiintu-
neet tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyssä vievät 
kohti tätä terveystavoitetta. 

Taru Pakkanen on tarkastellut tutkimuksessaan 
(2020) liikenteen sosiaalisia vaikutuksia ja vaikutus-
ten jakautumista Helsingin seudulla. Pakkanen tuo 

synteesissä hyvän ja uudenlaisen tiivistyksen liiken-
teen keskeistä terveysnäkökulmista:

• Liikenneturvallisuus: Liikenteen riskit vaikutta-
vat laajalti yhteiskuntaan. Onnettomuuksilla on 
merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus ihmisten 
sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. 
Haavoittuvina ryhminä ovat erityisesti lapset ja 
ikääntyneet.

• Ilmanlaatu: Lähipäästöillä on merkittäviä ter-
veys- ja hyvinvointivaikutuksia. Lähipäästöt 
aiheuttavat mm. hengityselinsairauksia ja 
verisuonisairauksia sekä sosiaalista eriytymistä. 
Haavoittuvina ryhminä ovat erityisesti lapset, 
ikääntyneet, astmaatikot sekä sydän- ja verisuo-
nisairaat. 

• Melu: Melun haittavaikutuksia ihmisten hyvin-
vointiin ja terveyteen on tunnistettu aiempaa 
enemmän. Melu aiheuttaa univajetta, kognitii-
visia häiriöitä, sydän- ja verisuonisairauksia ja 
korkeaa verenpainetta. Haavoittuvina ryhminä 
ovat erityisesti lapset. 

• Aktiiviset kulkumuodot: Aktiivisella liikkumisella 
on positiivisia vaikutuksia fyysiseen ja psyyk-
kiseen terveyteen, käyttäjien tyytyväisyyteen, 
alueiden turvallisuuteen sekä yhteisöjen yhtenäi-
syyteen. Lisäksi sillä on positiivisia vaikutuksia 
talouteen ja ympäristöön. 

• Itseisarvoinen liikkuminen: Itseisarvoisella 
liikkumisella tarkoitetaan sellaista liikkumista, 
jossa itse päämäärä ei ole liikkumisen pääta-
voite, vaan liikkuminen itsessään (esim. moot-
toripyöräajelut ja kävelylenkit). Itseisarvoinen 
liikkuminen tuottaa positiivisia hyvinvointivaiku-
tuksia käyttäjille erityisesti psyykkisen terveyden 
näkökulmasta.

Kuva 6.15. Uusien tielinjausten suhde virkistykseen ja muuttuva maankäyttö.

Terveysnäkökulma hankkeen vaikutuksiin
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YVA-menettelyyn kuuluu arviointi kokonaisvaltai-
sesta näkökulmasta, siten vaihtoehtojen olennaiset 
vaikutuserot voidaan tunnistaa. Terveysvaikutusten 
arviointiin YVA-menettelyssä liittyy haasteita. Ter-
veysvaikutuksia voidaan arvioida tilastollisesti vä-
estötasolla, joten terveysvaikutuksiin ei voida ottaa 
suoraan kantaa YVA-menettelyssä. Terveysvaiku-
tusta väestöön ei siis edes arvioida, mutta arviossa 
kyse on ennemmin terveysriskin mahdollisuudes-
ta. Toisaalta ongelmana on tiedon ja menetelmien 
puute tähän uuteen painotukseen liittyen. Esimer-
kiksi melun ja pienhiukkasten yhteisistä terveys-
vaikutuksista ei vielä ole riittävästi perustutkimusta 
taustalla tai käyttökelpoista menetelmää, jotta si-
tä voitaisiin arvioida YVA-arviossa. Elinympäristön 
ja terveellisyys laajasta näkökulmasta liittyy lähes 
kaikkiin YVA-menettelyssä arvioitaviin teemoihin, 
vaihdellen mitattavista ympäristöhäiriöistä ja mo-
nimuotoisten viheralueiden edistämiseen.  Se on 
myös keskeinen lähtökohta valtakunnallisissa alu-
eidenkäyttötavoitteissa. 

Kuva 6.16. Terveyden osatekijät. Lähde: Pakkanen T. 
(2020). The social and distributional impacts of tran-
sport in Helsinki region: What, how and whom to assess. 
Master’s thesis. Aalto University, Espoo.

Melu ja pienhiukkaset, tutkittu 
terveyshaitta

Julkaisun Environmental Noise Guidelines for the 
European Region (WHO 2018) mukaan voidaan 
arvioida, että tieliikennemelu aiheuttaa yksin län-
tisessä Euroopassa 1,6 miljoonaa menetettyä ter-
vettä vuotta. Auditorisiin eli suoraan kuuloelimiin 
kohdistuvien vammojen, kuten tinnitus tai tilapäi-
nen tai pysyvä kuulonalenema, lisäksi melulla on 
ei-auditorisia vaikutuksia. Tällaisia vaikutuksia 
ovat mm. melun häiritsevyys, fysiologiset vaikutuk-
set sekä univaikutukset. Äänen kokeminen meluk-
si riippuu ympäristöstä ja sen hetkisen toiminnon 
edellyttämistä vaatimuksista. Melun vaikutukset, 
sekä kehoon liittyvät että psykologiset, ovat yk-
silöllisiä ja yksilötasolla vaikeasti ennustettavia. 
Normaalikuuloisen väestön keskimääräisiä melu-
vaikutuksia kyetään kuitenkin ennustamaan kohta-
laisella tarkkuudella.         

Melun vaikutukset fysiologisiin toimintoihin välitty-
vät kuulojärjestelmän kautta: meluna koettu ääni 
aikaansaa retikulaariaktivaatiojärjestelmässä kaik-
kiin keskushermoston toimintoihin vaikuttavan val-
pastumisreaktion. Keskushermosto voi vahvistaa 
tai vaimentaa äänen vaikutuksia fysiologisiin toi-
mintoihin riippuen siitä, minkä merkityksen keskus-
hermosto äänelle antaa. Häiritsevä melu, eli sellai-
nen melu, jolle keskushermosto antaa negatiivisen 
merkityksen, voi vaikuttaa autonomisen hermoston 
ja umpieritysrauhasten toimintaan. Tutut ja tasai-
set äänet aiheuttavat usein voimakkainakin pie-
nemmän reaktion kuin hiljaisemmin kuuluva uusi 
tai impulssimainen ääni. Vuonna 2002 julkaistussa 
43 epidemiologisen tutkimuksen meta-analyysissa 
todettiin, että kohonnut verenpaine (systolinen ve-
renpaine yli 160 ja/tai diastolinen verenpaine yli 95 
ja/ tai verenpainelääkitys) liittyi merkitsevästi se-
kä lentoliikenne- että työpaikkamelualtistukseen. 
Tieliikennemelualtistus lisäsi sydäninfarktin riskiä 
ja sepelvaltimotaudin esiintymistä, mutta sen yh-
teys verenpaineen nousuun ei ollut yhtä ilmeinen 

kuin lentoliikennemelun. Kansainvälisessä HYENA 
(Hypertension and exposure to noise near airports) 
-tutkimushankkeessa todettiin merkitsevä annos-
vastesuhde kohonneen verenpaineen ja yöaikai-
sen lentoliikennemelualtistuksen sekä kohonneen 
verenpaineen ja tieliikenteen vuorokauden kes-
kiäänitason välillä. Lisääntynyt riski liittyi yli viisi 
vuotta kestäneeseen altistukseen. Kynnystaso, 
jonka yläpuolella liikennemelun vaikutus verenpai-
neeseen alkaa ilmetä tai ilmenee, on tutkimuksen 
mukaan 50 dB. (Heinonen-Guzejev ym., 2012)

Hengitysilman pienhiukkasilla ja melulla on osoi-
tettu olevan samankaltaisia vaikutuksia sydän- ja 
verenkiertoelimistöön, joskin melun ja hiukkasten 
vaikutusmekanismi on eri. Siinä missä melu vaikut-
taa kuulojärjestelmän ja keskushermoston kautta, 
hiukkasten pääasiallisena vaikutusmekanismina 
pidetään tällä hetkellä tulehdusta: sisään hengitet-
ty hiukkanen aiheuttaa keuhkoissa hapettavaa 
stressiä, joka johtaa paikalliseen tulehdukseen. 
Paikallinen tulehdus voi edelleen levitä veressä tu-
lehdusvälittäjäaineiden avulla systeemiseksi tuleh-
dukseksi ja aiheuttaa verisuonten sisäseinämien 
toiminnan häiriintymisen (Lanki ja Pekkanen 2008). 
Melun ja ilmansaasteiden yhteisvaikutuksesta on 
kuitenkin niukalti perustutkimustietoa (A. Turunen, 
T. Siponen ja T. Yli-Tuomi, THL, 12.12.2019) ja vai-
kutukset tulevat esille vasta väestötason tutkimuk-
sissa.

Hankkeen vaihtoehtojen melu- ja hiukkaspäästöt 
terveyden kannalta
Tämän työn yhteydessä ei selvitetty hankevaihtoehtojen 
arvioituja rahallisia tai terveydellisiä vaikutuksia esimerkiksi 
infarktien tai menetetyn työtehon näkökulmasta. Kiistaton-
ta on, että jo nykyisellään valtateiden liikenteen aiheutta-
mat melu- ja hiukkaspäästöt vaikuttavat negatiivisesti väy-
lien läheisyydessä asuvien ihmisten terveyteen. Liikenteen 
kasvun myötä myös melu- ja hiukkaspäästöt kasvavat, 
mikä edelleen kasvattaa negatiivisia terveysvaikutuksia. 
Melun ja pienhiukkasten terveysvaikutusten arviointiin ei 
tiettävästi ainakaan toistaiseksi ole valtakunnallista ohjetta 
tai yhtenäistä menettelyä. Tässä YVA-menettelyssä hank-
keen vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu laskemalla nii-
den henkilöiden määrät, jotka eri vaihtoehdoissa altistuvat 
sekä yli 55 dB päiväajan keskiäänitasolle, että suositusta 
huonomman ilmanlaadun vyöhykkeelle. Keskiäänitasoalu-
eet perustuvat hankkeen yhteydessä laadittujen melulas-
kentojen tuloksiin. Ilmanlaadun vyöhykkeet on muodostet-
tu väylille laadittujen liikenne-ennusteiden perusteella niin 
sanotulla putkimallimenetelmällä. Putkimallimenetelmä ei 
huomioi esimerkiksi maaston muotoja tai tuulisuusolosuh-
teita ja siinä on muitakin tunnistettuja heikkouksia (risteys-
alueet, useamman kuin yhden päästölähteen vaikutuksen 
huomioiminen), mutta toisaalta menetelmä kohtelee kaik-
kia arvioitavia vaihtoehtoja samalla tavalla eli vaihtoehto-
jen vertailun kannalta sen katsotaan antavan vähintään 
suuntaa eri vaihtoehtojen paremmuudesta tai huonom-
muudesta suhteessa toisiinsa.    

Vertailussa on mukana vaihtoehto 0+. Liikenteen kasvusta 
johtuen vaihtoehto 0+ on nykytilannetta huonompi, mutta 
vertailussa nykytilanteeseen vertaaminen ei ole kovin mie-
lekästä siitä syystä, että liikenteen on arvioitu kasvavan 
vuoteen 2040 saakka joka tapauksessa.  

Taulukossa 7. esitetty vaihtoehdoissa 0 (vertailuvaihtoeh-
to), 0+, 1 ja 2 sekä melualueelle että mahdollisesti huonon 
ilmanlaadun alueelle jäävien henkilöiden määrät. Lasken-
nan mukaan vaihtoehdoissa 0, 0+ ja 2  sekä melualueel-
le että mahdollisesti huonon ilmanlaadun alueelle jäävien 
henkilöiden määrät. Laskennan mukaan vaihtoehdoissa 
0+, 0+ parannetulla meluntorjunnalla ja 2 altistuvien mää-
rä on samaa suuruusluokkaa, vaihtoehdossa 1 karkeasti 
puolet pienempi. Ero johtuu siitä, että vaikka meluesteillä 
voidaan vähentää melun leviämistä tiealueelta, esteillä ei 
voida samassa määrin estää pienhiukkasten leviämistä. 

Terveys

10

Liikenneturvallisuus 

Ilmanlaatu

MeluAktiiviset 
kulkumuodot

Itseisarvoinen 
liikkuminen

Ilmanlaatu Itseisarvoinen 
liikkuminen

Aktiiviset 
kulkumuodot

Liikenne-
turvallisuus

Melu

TERVEYS
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Taulukko 7. Sekä melualueelle että mahdollisesti huonon ilmanlaadun alueelle jäävien henkilöiden määrät.

Ilmanlaadun 
asuinrakennuksille 
käytettävän 
suositusetäisyyden 
sisäpuolella ja yli 
55 dB päiväajan 
keskiäänitasoalueella

VE 0 
(vertailuvaihtoehto)

VE 0+ VE 1, molemmat 
2-kehän linjaukset

VE 2, molemmat 
2-kehän linjaukset

Henkilöä 842 829 433 848

Vaihtoehdossa 1 merkittävä osa liikennettä siirtyy uudelle 
valtatien linjaukselle, mikä vähentää sekä melun että hiuk-
kasten syntymistä niillä nykyisillä tieosilla, joilta liikennettä 
siirtyy uudelle väylälle. 

Melun ja pienhiukkasten terveysvaikutusten voidaan arvi-
oida ainakin jossain määrin korreloivan altistuvien henki-
löiden määrään. Näin ollen vaihtoehto 1 olisi terveysvaiku-
tusten osalta todennäköisesti muita vaihtoehtoja parempi. 

Muut terveysriskit
Yksi keskeisimmistä terveysvaikutuksista on se, että uu-
silla korkeatasoisilla väylillä voidaan edistää liikennetur-
vallisuutta. Liikenne-onnettomuudet ovat selkeä vakava 
terveysriski, vaikkakin yksilön kohdalla sen toteutuminen 
epätodennäköinen.  Tässä hankkeessa taustalla on va-
kava liikenneturvallisuusongelma, joka on vuosina 2014–
2018 aiheuttanut tarkastelualueella yli 50 henkilövahinkoa. 
Väylien kehittäminen ja sitä kautta ruuhkien vähentyminen 
parantaa liikenneturvallisuutta. Vaihtoehdot 1 ja 2 ovat pa-
rempia kuin vaihtoehto 0+ tai 0, koska niissä saavutetaan 
suurempia onnettomuuksien vähenemiä. Vaihtoehtojen 1 
ja 2 erot ovat laskennallisesti pieniä. 

Hankealue sijoittuu Etelä-Pirkanmaan–Kanta-Hämeen ar-
seeniprovinssin alueelle, jossa kallioperässä paikoin esiin-
tyvät arseenimineraalit kohottavat seudun maa- ja kallio-
perän sekä pohjaveden arseenipitoisuuksia. Arseeni on 
ympäristömyrkky, joka aiheuttaa syöpää. Maa- ja kallio-
perässä luontaisesti esiintyvä arseeni voi lähteä liikkeel-
le myös olosuhteiden muuttuessa, muun muassa maa- ja 
kiviainesten siirron ja rakentamisen yhteydessä. Koska 
hankkeessa tehdään suuria maansiirto- tai louhintatöitä, 
arseenipitoisuus tulee ottaa huomioon, ettei arseenia pää-
se liukenemaan ja kulkeutumaan pohja- tai pintavesiin. Ar-
seenin esiintymistä Pirkanmaalla on tutkittu ja raportoitu 
laajasti RAMAS-projektissa vuosina 2004-2007. Vuonna 

2014 päättyneessä hankkeessa ASROCKS-hankkeessa 
(Ohjeistus kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luon-
taisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla LIFE10 
ENV/FI/000062 ASROCKS) annetaan suosituksia maa- ja 
kiviaineksen tuotantoon sekä rakennuskohteille. Tämän 
yhteistyössä kivi- ja maa-ainestuottajien sekä kuntien ja 
ELY-keskusten viranomaisten kanssa tehdyn tutkimuksen 
tuloksia hyödynnetään jatkosuunnittelussa. 

Terveyteen voidaan liittää muitakin näkökulmia, kuten vi-
heralueiden terveyttä edistävä vaikutus virkistyksellisessä 
mielessä. Tässä hankkeessa todennäköisesti merkittävä 
vaikutus on sillä, että vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisten uu-
sien tielinjausten ja maankäytön myötä menetetään viher-
alueita. Tässä arvioinnissa ei voida ottaa kantaa asian vä-
estötason terveysvaikutuksiin. Laajaan terveyskäsitykseen 
kuuluu myös koettu terveys ja on oletettavissa, että uudet 
tielinjaukset vaikuttavat lähialueiden asukkaiden ja laajan 
metsäalueen käyttäjien koettuun terveyteen.  

On huomattava, että elinympäristön terveellisyyteen väes-
tötasolla vastataan alueiden käytön kokonaissuunnittelulla. 
Pirkanmaan maakuntakaavassa on otettu huomioon suun-
nitteluratkaisujen terveysnäkökulmaa laajasta perspektii-
vistä: Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä voidaan olettaa 
liikenteen haitoille altistuvien ihmisten määrän kasvavan 
jatkossa. Henkilöautoilun aiheuttamien haittojen hillitse-
misessä maakuntakaavan vahva painotus joukkoliikenne-
järjestelmän ja matkaketjujen kehittämiseen sekä kävelyä 
ja pyöräilyä edistävän yhdyskuntarakenteen muodostami-
seen ovat tärkeässä osassa. Asumisen ja palveluiden si-
joittaminen sekoittuneesti tai lähelle toisiaan mahdollistaa 
myös terveys- ja liikuntapalveluiden hyvän saavutettavuu-
den. Maakuntakaavan viherverkko mahdollistaa helposti 
saavutettavien ulkoilualueiden toteuttamisen, millä on fyy-
sistä ja psyykkistä terveyttä sekä elämänlaatua ja hyvin-
vointia edistäviä vaikutuksia.

Liikkuminen ja saavutettavuus ihmisiin 
kohdistuvana vaikutuksena

Valtatie muodostaa jo nykyisellään esteen alueiden välillä 
ja uusien tielinjausten osalta uusilla alueilla, mutta samalla 
pääväylät vastaavat ihmisten liikkumistarpeisiin ja yhdistä-
vät eri alueita. Valtatiellä 3 on erittäin suuret liikennemäärät 
nykyisin, joten valtatiellä liikkuminen kuuluu myös suuren 
ihmisjoukon sosiaaliseen toimintaympäristöön ja elämän 
piiriin. Varsinkin vaihtoehdot 1 ja 2 parantavat liikkumisen 
olosuhteita ja alueiden saavutettavuutta olennaisella taval-
la. 

Maantieverkon parantamisen myötä työmatka- ja asiointi-
liikenne sujuvoituu, millä on suurta merkitystä ihmisten jo-
kapäiväisen elämän kannalta.  Ruuhkien vähentyminen voi 
tuoda lisätä hyvinvointia ja elämänlaatua. Edellä käsitel-
tiin valtatien liikenneturvallisuutta, jossa on nykytilantees-
sa  vakavia puutteita suunnittelualueella. Turvattomuus 
liikenteessä aiheuttaa liikkujille stressiä ja onnettomuudet 
aiheuttavat suurta inhimillistä kärsimystä, joten näiden te-
kijöiden vähentämisellä on merkitystä ihmisten elinolojen 
kannalta. Toinen puoli asiasta on se, että ihmiset saattavat 
käyttää enemmän omaa autoa, jos tarjolla on houkuttele-
vat päätieyhteydet. Autolla liikkumiseen tulee lisää reitti-
vaihtoehtoja varsinkin uuden valtatielinjauksen (VE 1) ja 
2-kehän myötä (VE 1 ja VE 2). 

Päätiehankkeet muuttavat ihmisten liikkumista laaja-alai-
sesti. Uusi päätieyhteys vaihtoehdossa 1 vaikuttaa välilli-
sesti liikenteen virtoihin ja kuormitukseen melko kaukana 
uudesta väylästä ja samalla se vähentää liikennettä rin-
nakkaisilta yhteyksiltä ja vaihtoehtoisilta reiteiltä. Tällaisia 
vaihtoehtoisia yhteyksiä kaupunkiseudulla ovat mm. val-
tatiet 9 ja 12 sekä Läntinen kehätie, joilla liikenteellinen 
kuormitus muuttuu uusien päätieyhteyksien myötä. Liiken-
teellinen tasapainotila koko alueella asettuu uuden liiken-
neverkon myötä uusiksi (vaihtoehdoissa 1 ja 2), ja jokainen 
käyttäjä pystyy valitsemaan optimaalisen kulkuyhteytensä 
aiempaa paremmin. Vaikutus on samansuuntainen kaikki-
en kulkumuotojen osalta, mutta korostuu autoliikenteessä.     

Osallisten näkemykset ja palaute

Tässä hankkeessa vertailussa olevat vaihtoehdot poik-
keavat sijainniltaan ja vaikutuksiltaan selvästi toisistaan, 

mikä merkitsee etuja ja haittoja eri alueille sekä eri osal-
lisryhmille, asukkaille ja yhteisöille. Tämä heijastuu myös 
hankkeen vaihtoehdoista annettuun palautteeseen, jossa 
mielipiteet jakautuvat voimakkaasti. Toisaalta hankkee-
seen liittyy paljon yhteisiä arvoja ja käyttökohteita, kuten 
Tampereen kaupunkiseudun viheralueet sekä liikkumisen 
sujuvuus ja turvallisuus. 

Hankkeesta annetussa palautteessa on tuotu paljon esille 
luontoarvoihin liittyviä kysymyksiä, koskien yhtäältä suun-
nittelualueen kohteita ja toisaalta yleisempääkin huolta lii-
kenteen kasvuun ja ilmastovaikutuksiin liittyvistä asioista. 
Palautteesta ja keskusteluista on havaittavissa, että hank-
keen vaihtoehdot aiheuttavat vastakkainasettelua paitsi 
maantieteellisen vaikutuksen myös arvokysymysten suh-
teen. Hankkeessa on tuotu voimakkaasti esille vaihtoeh-
don 1 mukaisen uuden linjauksen ja 2-kehän alueella sijait-
seva arvokas luonnon- ja virkistysalue ja sen säilyminen. 
Tätä luontoaluetta puolustamaan, ja uutta linjausta vastus-
tamaan, on myös laadittu adressi joulukuun 2020 lopus-
sa. Adressin oli helmikuun 2021 alkupuolelle mennessä 
allekirjoittanut vajaa 3200 henkilöä. Toisaalta vaihtoehtoa 
1 on kannatettu liikenteen sujuvoitumisen sekä liikenteen 
määrää ja melua Sääksjärvellä vähentävän vaikutuksen 
vuoksi. Vaihtoehdon 1 toteutumisen pelätään puolestaan 
lisäävän melua muun muassa Pirkkalan alueella uuden lin-
jauksen pohjoispäässä. 

Kaikesta annetusta palautteesta on saatu arvokasta tietoa 
tähän YVA-selostukseen ja seuraavien vaiheiden päätök-
sentekoon. YVA-menettelyn aikana saatu palaute doku-
mentoidaan ja toimitetaan hankkeen jatkosuunnitteluun 
lähtötiedoksi. 

YVA-ohjelmasta annetut mielipiteet
YVA-ohjelmasta annettiin ohjelman nähtävilläoloaikana 
11.9.–18.10.2019 yhteensä 49 mielipidettä. Mielipiteiden 
antajista yli puolet kannatti vaihtoehtoa 0+, vastustaen 
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uuden linjauksen rakentamista luonto- ja virkistysalueen 
poikki (VE 1). Myöskään vaihtoehdon 2 mukainen valta-
tien 3 kehittäminen ja parantaminen sekä siihen yhdistetty 
2-kehän rakentaminen (VE 2) ei saanut kannatusta mielipi-
teissä. Moni vastaaja oli valmis kannattamaan vaihtoehtoa 
2 (valtatien 3 kehittäminen ja parantaminen) ilman 2-ke-
hän rakentamista. Useampi mielipiteen jättäjä toivoi myös 
tällaista vaihtoehtoa mukaan vaihtoehtoasetteluun. Alle 
10 prosenttia mielipiteen jättäjistä kannatti vaihtoehtoa 1. 
Noin 10 prosenttia kannatti vaihtoehtoa 2. Loppuosa mie-
lipiteistä (alle 20 prosenttia) mielipiteistä käsitteli yksittäis-
ten kohteiden suunnitteluun liittyviä seikkoja, esimerkiksi 
melua tai pyöräteitä. 

Annettujen mielipiteiden sisältö yleistettynä on esitetty ku-
vassa 6.17.

2-kehän rakentaminen 
palvelemaan lentoasemaa 
herättää vastustusta mm. 

lentokentän 
pienentyneen 

käyttöasteen vuoksi.

2-kehän 
rakentaminen 

herättää vastustusta 
ja huolta Sipilän 

alueella rauhallisen 
asuinalueen ja 

turvallisen 
koulumatkan sekä 

virkistys- ja 
viheryhteyksien 

säilymisen vuoksi. 

Vaihtoehtoa 1 kannatetaan mm. 
liikenneturvallisuuden, 

kasvavien liikennemäärien, 
Vaasaan suuntaan syntyvän 

sujuvan yhteyden sekä 
Sääksjärven alueen meluhaitan 

ja liikennemäärien vähenemisen 
vuoksi.

Arvokkaiden luonto- ja 
virkistysalueiden ja 

niiden yhtenäisyyden 
säilyminen herättää 
vastaajissa erityistä 
huolta ja aiheuttaa 

oikaisulinjauksen (VE 1) 
vastustusta.

Pulkajärven
Natura-alueen 

säilyminen 
herättää huolta.

Vaihtoehdon 1 ramppien 
melu aiheuttaa huolta 

lähialueiden asukkaissa. 
Toivotaan kunnon 

meluesteitä tai 
oikaisulinjauksen 

toteuttamatta 
jättämistä.

Palautteissa toivotaan 
väyläinvestointien ja 

rekkaliikenteen 
ohjaamista raiteille 

sekä tämän hankkeen 
suunnittelun 
yhdistämistä 

oikoradan 
suunnitteluun.

Myös ruuhka-
maksut 

mainitaan 
liikenne-määrien 

vähentämisen 
keinona, 

oikaisulinjauksen 
rakentamisen 

sijaan.

Suurin osa annetuista 
mielipiteistä koskee 

hankkeen vastustamista 
valtatien uuden linjauksen 
(VE1) suunnittelualueella 
sijaitsevan, mielipiteen 

antajille tärkeän luonnon- ja 
virkistysalueen säilymisen ja 
melun vuoksi. Myös 2-kehää 

vastustetaan.
Yli puolet mielipiteiden 

jättäjistä kannattaa 
vaihtoehtoa 0+ eli nykyisen 
valtatien kehittämistoimia. 

Lisäksi vaihtoehtoasetteluun 
toivottiin mukaan 

vaihtoehtoa 2 (valtatien 3 
voimakkaampi 

kehittäminen) ilman 2-
kehän rakentamista.

Usea vastaaja koki, että liikenneruuhkat 
hankealueella eivät nykyisellään ole 
erityisen häiritsevät, ja muutaman 

minuutin säästö ajoajassa ei ole riittävä syy 
uuden väylän rakentamiselle. Ruuhkia 

mainittiin lähinnä Sarankulma-Lakalaiva –
alueella tiettyinä kellonaikoina.

2-kehää vastustettiin, sillä sen 
pelätään rikkovan Sipilän asuinalueen 
rauhan sekä olemassa olevat viher- ja 
virkistysyhteydet. Huolta aiheuttivat 

myös lasten koulumatkat. 
Lentokentän vähäisen käyttöasteen ja 

ilmastosyiden vuoksi ei 2-kehän 
rakentamista lentokentälle nähty 

myöskään järkevänä.

Valtatien uuden 
linjauksen (VE1) 

rakentamista 
kannatetaan 

Sääksjärven taajaman 
melun ja 

liikennemäärien 
vähentymisen sekä 

yleisesti sujuvan 
liikenteen vuoksi.

Melu huolestutti 
mielipiteen antajia laajasti 

kannatetusta 
vaihtoehdosta 

riippumatta. Kunnon 
meluntorjuntaa toivottiin 

useaan kohtaan, lisäksi 
ehdotettiin matalampia 

nopeusrajoituksia 
osittaisratkaisuksi meluun.

Annetuista 
mielipiteistä 

välittyi myös huoli 
ilmastosta, 

ympäristöstä ja 
kehityssuunnista 

laajemminkin. 
Investointeja 

toivottiin raiteille 
ja pyöräteihin 

autoteiden sijaan. 
Luonnon ja 
hiljaisuuden 

arvostusta tuotiin 
esiin mielipiteissä. 

Esiin tuotiin myös valtatien 
uuden linjauksen (VE1) ja 

mahdollisen oikoradan 
sekä ratapihan suunnittelu 

toisensa huomioiden, 
mahdollisesti samaan 

linjaukseen.

Karttapalveluun 
annettu palaute

YVA-ohjelman 
mielipiteet

Liikennemelun 
torjuntaa 
toivotaan 

parannettavaksi.

Vaihtoehto 
0+:aan

toivotaan 
meluvalleja 

Sääksjärven ja 
Kuljun 

alueille.

Osa vastaajista 
kannattaa 

vaihtoehtoja 2 tai 0+, 
jotta uutta valtatietä 
ei tarvitsisi rakentaa, 

useimmin joko 
luonnonalueen 
säilymisen tai 

hiilineutraalius-
tavoitteen vuoksi.

Parannuksia 
ehdotetaan 

uuden 
linjauksen sijaan 
ramppeihin tällä 
alueella (VE 0+).

Uuden linjauksen sijaan 
toivotaan kehitettävän 
paikallisjuna-liikennettä 
ja hyviä syöttöasemia 

sille. 

VE 0+:aa kannatetaan 
pandemian aiheuttaman 

poikkeustilanteen 
vaikutuksen liikennemääriin 

sekä hallituksen päästöjä 
leikkaavan ja 

joukkoliikennettä 
kannattavan politiikan vuoksi.

Riittävää määrää 
vihersiltoja tai alikulkuja 
eläimille toivotaan niin 

2-kehän kuin 
mahdollisen 

oikaisulinjauksen 
varrelle.

Virkistysreitistöä ja 
luontomatkailua 

toivotaan 
kehitettävän 

oikaisulinjauksen 
rakentamisen sijaan.

Kuva 6.17. YVA-ohjelmaan annetut mielipiteet tiivistettynä kartalle.

6 Ihmisten elinolot



72 | Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuva 6.18. Karttapalautepalvelun kautta annettu palaute tiivistettynä kartalle.

Karttapalaute
Hankkeen karttapalautepalvelu avattiin syyskuussa 2020. 
Palvelun kautta on mahdollisuus antaa palautetta vaihto-
ehdoista suoraan kartalle kohdistettuna. Karttapalvelu on 
käytössä koko hankkeen ajan, myös YVA-menettelyn pää-
tyttyä yleissuunnitelmavaiheessa.

Helmikuun alkuun 2021 mennessä karttapalveluun oli jä-
tetty 113 palautetta. Palautteet ovat melko voimakkaasti 
jakautuneet vaihtoehdon 1 vastustajiin ja sen kannattajiin. 
Valtatien 3 uutta linjausta vastustetaan pääasiassa siitä 
syystä, että se halkaisee metsäluontoalueen, jota käyte-
tään paljon virkistykseen ja jossa on eläinten kulkureittejä. 
Ympäristöarvot ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen pyr-
kivät toimet nousivat palautteissa esiin: palautteen antajat 
kokevat hankkeen ristiriitaisena kestävään kehitykseen ja 
yksityisautoilun vähentämispyrkimyksiin nähden. Lisäksi 
huoli uuden linjauksen ramppien mahdollisesti aiheutta-
masta melusta lähiasuinalueille nousi palautteissa esiin. 
Uutta linjausta kannattavat nostivat esiin linjauksen liiken-
teen sujuvuutta helpottavan vaikutuksen ja Sääksjärven 
alueelle kohdistuvan liikennemelun mahdollisen vähene-
misen. 

Palautteista hieman yli puolet vastusti vaihtoehdon 1 mu-
kaisen uuden tieosuuden rakentamista. Suurin osa vaihto-
ehtoa 1 vastustavista kannatti vaihtoehtoa 0+. Myös 2-ke-
hän rakentamista vastustettiin palautteissa: se aiheuttaa 
huolta viheryhteyksien ja virkistysreittien katkeamisesta 
sekä Sipilän rauhallisen asuinalueen säilymisestä sekä 
lasten turvallisesta koulumatkasta. Noin 15 prosenttia vas-
taajista kannatti vaihtoehdon 1 mukaista uuden tieosuuden 
rakentamista. Noin 5 prosenttia vastaajista kannatti vaihto-
ehtoa 2, jossa nykyistä valtatietä levennetään ja paranne-
taan. Noin 30 prosenttia palautteista koski joko yksittäisten 
kohteiden teknistä suunnittelua muun muassa meluun ja 
kulkureitteihin liittyen sekä luontoalueiden säilyttämiseksi 
tai periaatteellisempaa keskustelua väylien kehittämisen 
suunnasta hiilineutraalisuus ja ilmastonsuojelu huomioon 
ottaen. 

Yhteenveto karttapalautteista on yleistettynä on esitetty 
kuvassa 6.18. 

2-kehän rakentaminen 
palvelemaan lentoasemaa 
herättää vastustusta mm. 

lentokentän 
pienentyneen 

käyttöasteen vuoksi.

2-kehän 
rakentaminen 

herättää vastustusta 
ja huolta Sipilän 

alueella rauhallisen 
asuinalueen ja 

turvallisen 
koulumatkan sekä 

virkistys- ja 
viheryhteyksien 

säilymisen vuoksi. 

Vaihtoehtoa 1 kannatetaan mm. 
liikenneturvallisuuden, 

kasvavien liikennemäärien, 
Vaasaan suuntaan syntyvän 

sujuvan yhteyden sekä 
Sääksjärven alueen meluhaitan 

ja liikennemäärien vähenemisen 
vuoksi.

Arvokkaiden luonto- ja 
virkistysalueiden ja 

niiden yhtenäisyyden 
säilyminen herättää 
vastaajissa erityistä 
huolta ja aiheuttaa 

oikaisulinjauksen (VE 1) 
vastustusta.

Pulkajärven
Natura-alueen 

säilyminen 
herättää huolta.

Vaihtoehdon 1 ramppien 
melu aiheuttaa huolta 

lähialueiden asukkaissa. 
Toivotaan kunnon 

meluesteitä tai 
oikaisulinjauksen 

toteuttamatta 
jättämistä.

Palautteissa toivotaan 
väyläinvestointien ja 

rekkaliikenteen 
ohjaamista raiteille 

sekä tämän hankkeen 
suunnittelun 
yhdistämistä 

oikoradan 
suunnitteluun.

Myös ruuhka-
maksut 

mainitaan 
liikenne-määrien 

vähentämisen 
keinona, 

oikaisulinjauksen 
rakentamisen 

sijaan.

Suurin osa annetuista 
mielipiteistä koskee 

hankkeen vastustamista 
valtatien uuden linjauksen 
(VE1) suunnittelualueella 
sijaitsevan, mielipiteen 

antajille tärkeän luonnon- ja 
virkistysalueen säilymisen ja 
melun vuoksi. Myös 2-kehää 

vastustetaan.
Yli puolet mielipiteiden 

jättäjistä kannattaa 
vaihtoehtoa 0+ eli nykyisen 
valtatien kehittämistoimia. 

Lisäksi vaihtoehtoasetteluun 
toivottiin mukaan 

vaihtoehtoa 2 (valtatien 3 
voimakkaampi 

kehittäminen) ilman 2-
kehän rakentamista.

Usea vastaaja koki, että liikenneruuhkat 
hankealueella eivät nykyisellään ole 
erityisen häiritsevät, ja muutaman 

minuutin säästö ajoajassa ei ole riittävä syy 
uuden väylän rakentamiselle. Ruuhkia 

mainittiin lähinnä Sarankulma-Lakalaiva –
alueella tiettyinä kellonaikoina.

2-kehää vastustettiin, sillä sen 
pelätään rikkovan Sipilän asuinalueen 
rauhan sekä olemassa olevat viher- ja 
virkistysyhteydet. Huolta aiheuttivat 

myös lasten koulumatkat. 
Lentokentän vähäisen käyttöasteen ja 

ilmastosyiden vuoksi ei 2-kehän 
rakentamista lentokentälle nähty 

myöskään järkevänä.

Valtatien uuden 
linjauksen (VE1) 

rakentamista 
kannatetaan 

Sääksjärven taajaman 
melun ja 

liikennemäärien 
vähentymisen sekä 

yleisesti sujuvan 
liikenteen vuoksi.

Melu huolestutti 
mielipiteen antajia laajasti 

kannatetusta 
vaihtoehdosta 

riippumatta. Kunnon 
meluntorjuntaa toivottiin 

useaan kohtaan, lisäksi 
ehdotettiin matalampia 

nopeusrajoituksia 
osittaisratkaisuksi meluun.

Annetuista 
mielipiteistä 

välittyi myös huoli 
ilmastosta, 

ympäristöstä ja 
kehityssuunnista 

laajemminkin. 
Investointeja 

toivottiin raiteille 
ja pyöräteihin 

autoteiden sijaan. 
Luonnon ja 
hiljaisuuden 

arvostusta tuotiin 
esiin mielipiteissä. 

Esiin tuotiin myös valtatien 
uuden linjauksen (VE1) ja 

mahdollisen oikoradan 
sekä ratapihan suunnittelu 

toisensa huomioiden, 
mahdollisesti samaan 

linjaukseen.

Karttapalveluun 
annettu palaute

YVA-ohjelman 
mielipiteet

Liikennemelun 
torjuntaa 
toivotaan 

parannettavaksi.

Vaihtoehto 
0+:aan

toivotaan 
meluvalleja 

Sääksjärven ja 
Kuljun 

alueille.

Osa vastaajista 
kannattaa 

vaihtoehtoja 2 tai 0+, 
jotta uutta valtatietä 
ei tarvitsisi rakentaa, 

useimmin joko 
luonnonalueen 
säilymisen tai 

hiilineutraalius-
tavoitteen vuoksi.

Parannuksia 
ehdotetaan 

uuden 
linjauksen sijaan 
ramppeihin tällä 
alueella (VE 0+).

Uuden linjauksen sijaan 
toivotaan kehitettävän 
paikallisjuna-liikennettä 
ja hyviä syöttöasemia 

sille. 

VE 0+:aa kannatetaan 
pandemian aiheuttaman 

poikkeustilanteen 
vaikutuksen liikennemääriin 

sekä hallituksen päästöjä 
leikkaavan ja 

joukkoliikennettä 
kannattavan politiikan vuoksi.

Riittävää määrää 
vihersiltoja tai alikulkuja 
eläimille toivotaan niin 

2-kehän kuin 
mahdollisen 

oikaisulinjauksen 
varrelle.

Virkistysreitistöä ja 
luontomatkailua 

toivotaan 
kehitettävän 

oikaisulinjauksen 
rakentamisen sijaan.
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Työpajassa toivottiin 
vaihtoehtoa, joka 

kehittäisi valtatietä 3 
vaihtoehdon 2 

tapaan, mutta ilman 
2-kehän 

rakentamista.

Jos oikaisureitti rakennetaan 
korkealle, pelätään melun ja 

hiukkassaasteen leviävän 
laajalle alueelle (oikaisun 

toteutuessa toivotaan riittäviä 
meluesteitä).

Vaihtoehto 2 
koetaan 
vaikeasti 

toteutettavaksi 
Sääksjärven 

kohdalla tien 
levennys-

tarpeen vuoksi.

Uusi 
oikaisureitti 

(VE1) ratkaisee 
osin Sääksjärven 

taajaman 
meluongelmaa 
ja sujuvoittaa 

liikennettä 
yleisesti.

2-kehää vastustetaan 
mm. lentoliikenteen 
kuihtumisen vuoksi. 
Vaihtoehtoisesti 2-
kehälle ehdotetaan 

rakennettavaksi 
tunneli ja/tai 

vihersiltoja väylän yli. 

Meluntorjuntaa 
toivotaan 

suurempaan 
rooliin monin 

paikoin.

Huoli turvallisen 
koulutien ja 
liikkumisen 
säilymisestä 

jalankulkijoille.

Kartalle merkitty 
arseenialue.

Kartalle merkitty 
luontoarvoja.

Kartalle merkitty 
ekologinen 

käytävä.

MUUTOKSET

Miten elinympäristö muuttuu?
Miten luonnonympäristö muuttuu?

Miten maisema muuttuu?
Miten liikkuminen ja alueiden 

saavutettavuus muuttuvat?
Miten virkistys muuttuu?

VERTAILE 
VAIHTOEHTOJA

Mikä on tärkeää, kun valitaan 
jatkosuunnitteluun 

vaihtoehto?

Kenelle aiheutuu hyötyä, 
kenelle haittaa eri 
vaihtoehdoissa?

PARANNUKSET

Miten suunnitelmia 
voisi parantaa?

Miten haittoja voisi 
lieventää?

Taustalla työpajan tehtävä

ARVIONTI
Myönteiset 
vaikutukset

Kielteiset 
vaikutukset

Työpajassa (9/20) 
annettu palaute

Kuva 6.19. Työpajassa syyskuussa 2020 annettu palaute tiivistettynä kartalle.

Palautteessa esiin tulleet uudet 
tutkittavaksi ehdotettavat vaihtoehdot ja 
tarkennukset suunnitelmiin

Saadussa palautteessa on ehdotettu uusia vaih-
toehtoja tutkittavaksi YVA-menettelyn yhteydessä. 
Palautteet on käsitelty työtä ohjaavassa hankeryh-
mässä ja seuraavassa on esitetty niiden pääperi-
aatteet ja miten palaute on otettu huomioon. 

Useassa palautteessa on ehdotettu 2-kehän kytke-
mistä pois vaihtoehdoista ja etenkin vaihtoehdosta 
2. Lähtökohtaisesti 2-kehä on erillinen kokonaisuus 
ja se on pidetty mukana vaihtoehdoissa 1 ja 2, kos-
ka sillä on oleellinen rooli palvella alueen tulevaa 
maankäyttöä, joka on keskeisenä kokonaisuuden 
suunnittelussa ja sen vaikutusarvioissa. 2-kehä on 
todettu tarpeelliseksi maakuntakaavan laatimisen 
yhteydessä ja tiehankkeiden suunnittelu perustuu 

hyväksyttyihin kaavoihin. 2-kehällä on Tampereen kau-
punkiseudulla keskeinen rooli poikittaisten yhteyksien 
kehittämisen kannalta. 2-kehän toteuttamisesta pääte-
tään kuitenkin erikseen eikä sen toteuttaminen ole suo-
raan riippuvainen valtatien 3 parantamisratkaisuista.

Uuden tielinjauksen sijoittamista on ehdotettu samaan 
maastokäytävään läntisen ratayhteyden kanssa, jolloin 
se kulkisi lähempää lentoasemaa ja suuntautuisi valta-
tielle 3 Pirkkalan eritasoliittymän länsipuolella. Tähän 
ratkaisuun on esitetty myös pohjoisosan linjaamista ny-
kyisen Lentoasemantien kautta. Ratkaisua ei otettu mu-
kaan tutkittaviin vaihtoehtoihin, koska rautatien toteutta-
misvalmius ja suunnitelmatilanne ei ole sellainen, että 
yhdistämistä voitaisiin tarvittavalla tarkkuudella suun-
nitella. Rautatien kanssa samassa käytävässä kulkeva 
linjaus ei palvelisi yhtä hyvin alueen tulevaa maankäyt-
töä kuin nyt esillä oleva vaihtoehto 1 ja se ei myöskään 
tukisi hyväksytyn maakuntakaavan ratkaisua. Nykyisen 
Lentoasemantien käyttäminen ei täytä valtateille asetet-
tuja liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusvaatimuksia. 

Linnakallion eritasoliittymän eteläpuolella tuli ehdotuksia 
linjata valtatien 3 uusi linjaus lännemmäksi lähemmäs 
Kurikkakalliota tai jopa sen länsipuolelle. Kallion koh-
dalle esitettiin myös tunnelin rakentamista. Linjauksen 
siirtäminen lännemmäksi ei onnistu, koska silloin uutta 
linjausta ei saataisi turvallisesti yhdistettyä nykyiseen 
valtatiehen, koska liittymäväli Pirkkalan eritasoliittymään 
jäisi liian lyhyeksi. Vaihtoehtona tälle olisi koko nykyisen 
Pirkkalan eritasoliittymäalueen uudelleen rakentaminen, 
jota ei pidetty mahdollisena alueella olevan maankäytön 
ja korkeiden kustannusten vuoksi. Myös tunnelin toteut-
taminen edellyttäisi linjauksen siirtämistä lännemmäksi, 
jolloin liittäminen nykyiseen tiehen ei onnistuisi, kuten 
aiemmin tässä kappaleessa on kuvattu. 

Palautteessa tuli esille myös yksityiskohtiin liittyviä eh-
dotuksia muun muassa Puskiaisten ja Linnankallion eri-
tasoliittymien järjestelyjen korkeussuhteisiin ja linjaus-
ten pieniin siirtoihin tai risteyssiltoihin. Nämä käsitellään 
tarkemmin hankkeen yleissuunnitteluvaiheessa, kun on 
valittu vaihtoehto jatkosuunnitteluun.

Työpajassa syksyllä 2020 esitetty palaute
Hankkeesta järjestettiin syyskuussa 2020 asukkaille ja 
osallisille työpaja, jonka keskeisenä teemana oli hankkeen 
tarkentuneiden vaihtoehtojen vaikutusten arviointi. Työpa-
jassa keskusteltiin ja merkittiin palautteita suoraan kartalle. 
Osallistujia pyydettiin merkitsemään kartoille myönteisiä, 
kielteisiä ja muita vaikutuksia. 

Työpajassa käytiin monipuolista keskustelua useista, myös 
vastakkaisista näkökulmista. Erityisesti työpajassa tuotiin 
esiin luontoarvoja ja niiden säilymistä uusien tienlinjausten 
kohdalla. Osin tähän liittyen ehdotettiin yhdistettyä vaihto-
ehtoa vaihtoehtojen 0+ ja 2 väliltä: valtatien 3 leventämis-
tä ilman 2-kehän rakentamista. Vaihtoehtoa 1 kannatettiin, 
sillä se helpottaa Sääksjärven taajaman meluongelmaa ja 
sujuvoittaa liikennettä. Toisaalta uuden linjauksen (VE 1) 
meluhaitat Linnakallio-Vähäjärvi-Takamaa -alueiden suun-
taan aiheuttivat huolta. Vaihtoehto 2 koettiin haastavaksi 
Sääksjärven kohdalla väylän leventämisen vaativan lisä-
tilan vuoksi. Palautteet yleistettynä ovat esitetty kuvassa 
6.19.
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6.7 Vaihtoehtojen vertailu ja 
johtopäätökset

Kokonaisvaikutukset hankevaihtoehdoissa

Vaihtoehto 0+
Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet ovat hyvin pieniä ihmis-
ten elinolojen kannalta. Melutilanne paranee paikallisesti 
Sääksjärvellä vaihtoehdon meluntorjunnan myötä. Vaihto-
ehdossa ei aiheudu merkittäviä suoria vaikutuksia asuin-
taloille, ei kielteisiä eikä myönteisiä. Ihmisten elinoloihin 
vaikuttaa välillisesti ja käänteisesti se, että seudulliset ja 
paikalliset tavoitteet merkittävästä liikenneratkaisusta ja 
siihen tukeutuvasta maankäytöstä jäävät toteutumatta. Lii-
kenteen ongelmat päätiellä pahenevat ja melutasot nouse-
vat valtatien ympäristössä.

Vaihtoehto 1 (valtatie 3 uusi tielinjaus ja 2-kehä)
Valtatien liikennevirroista osa siirtyy uudelle valtatielinja-
ukselle ja 2-kehälle. Vaikka valtatie 3 siirtyy tässä vaihto-
ehdossa uuteen sijaintiin Puskiaisten ja Pirkkalan välisellä 
alueelta, nykyinen valtatie ei muuta luonnettaan. Se on tu-
levaisuudessakin vilkasliikenteinen päätie, joka aiheuttaa 
häiriötä ympäröiville alueille. Yhdessä meluntorjunta ja lii-
kenteen väheneminen vaikuttavat kohtalaisen myönteises-
ti elinympäristön laatuun, varsinkin Puskiaisten ja Linna-
korven välillä. Myös Kuljussa ja Pirkkalan taajama-alueella 
toteutetaan laajaa meluntorjuntaa, joka laajentaa vaihtoeh-
dosta hyötyvien ihmisten määrää. Meluvaikutuksen suunta 
ja kohdentuminen vaihtelevat kuitenkin alueittain. 

Vaihtoehdon kääntöpuoli on se, että uusi valtatielinjaus ja 
2-kehä sijoittuvat rakentamattomalle metsä- ja virkistysalu-
eelle pitkällä matkalla aluetta pirstoen. Alueen ympäristö 
muuttuu olennaisesti myös uuteen liikenneratkaisuun kyt-
keytyvän maankäytön vuoksi. Vaikutus tälle virkistysalu-
eelle ja sen nykyisille käyttäjäryhmille on merkittävän hai-
tallinen. Koska tähän kokonaisuuteen liittyvät Sääksjärven 
tulevat uudet asuinalueet, muuttuvasta ympäristöstä muo-
dostuu myös elinpiiriä tuleville asukkaille, jotka hakeutuvat 
tälle alueelle sen tulevien vahvuuksien vuoksi (palvelut, 
saavutettavuus, virkistysalueet tulevassa muodossa).  

Vaihtoehdon 1 toimenpiteiden merkittävät suorat haitalli-
set vaikutukset asutukselle kohdistuvat 2-kehän varteen 
Sääksjärvelle, Pirkkalaan ja Sorkkalaan. Uusi väylä hei-
kentää näiden alueiden asukkaiden viihtyvyyttä ja muut-

taa elinympäristön luonnetta. Merkittävää suoraa haittaa 
aiheutuu yhteensä 24 asuin- tai lomarakennukselle valit-
taessa 2-kehän pohjoinen linjaus ja 15 asuin- tai lomara-
kennukselle valittaessa 2-kehän eteläinen linjaus. Lisäksi 
konkreettista kohtalaista haittaa on tunnistettavissa Ahon-
perän asuintaloille Puskiaisissa. 

Liikenneratkaisu ja toimenpiteet parantavat liikkumisen 
olosuhteita ja alueiden saavutettavuutta merkittävällä ta-
valla. Positiivinen vaikutus kohdistuu suuren ihmisjoukon 
elämään.  

Vaihtoehto 2 (valtatie 3 nykyisellä paikalla ja 2-kehä)
Vaihtoehdossa 2 merkittävät haitalliset vaikutukset liittyvät 
siihen, että 2-kehä sijoittuu rakentamattomalle metsä- ja 
virkistysalueelle ja asutuksen tuntumaan. Vaikutus tämän 
alueen virkistysarvoille ja sen käyttäjäryhmille on merkittä-
vän haitallinen. Alueen ympäristö muuttuu todennäköisesti 
myös 2-kehään kytkeytyvän maankäytön vuoksi, lähinnä 
lentoaseman ja Sääksjärven päässä.   Vaihtoehdon 2 toi-
menpiteiden merkittävät suorat haitalliset vaikutukset asu-
tukselle kohdistuvat 2-kehän varteen Sääksjärvelle, Pirk-
kalaan ja Sorkkalaan (kuten vaihtoehdossa 1). Uusi väylä 
heikentää näiden talojen asukkaiden viihtyvyyttä ja muut-
taa elinympäristön luonnetta. Merkittävää suoraa haittaa 
aiheutuu yhteensä 24 asuin- tai lomarakennukselle valitta-
essa 2-kehän pohjoinen linjaus ja 15 asuin- tai lomaraken-
nukselle valittaessa 2-kehän eteläinen linjaus.

Nykyisen valtatien parantamisen toimenpiteet eivät muu-
ta alueen luonnetta tai viihtyisyyttä kokonaisuutena. Me-
luntorjunta on kipeästi toivottu ratkaisu, jolla tasapainote-
taan vääjäämättömän liikenteen kehityksen haittoja. Moni 
asuinalue hyötyy meluntorjunnasta, mutta alueellisesti 
muutoksen suunta vaihtelee. 

Myös vaihtoehdossa 2 toimenpiteet parantavat liikkumisen 
olosuhteita ja alueiden saavutettavuutta. Positiivinen vai-
kutus kohdistuu suuren ihmisjoukon elämään.  Vaihtoeh-
don 2 myönteiset ja kielteiset vaikutukset ikään kuin ku-
moavat toisensa, mutta arvio vaihtoehdon 2 vaikutuksesta 
ihmisten elinoloihin on kokonaisuutena vähäisesti myön-
teinen. 

Yleiset johtopäätökset
Ihmisten elinolojen kannalta vertailu on haastavaa hank-
keessa, jossa vastakkain on kaksi hyvin erilaista kehit-
tämisvaihtoa (VE 1 ja VE 2), joiden hyödyt ja haitat koh-
distuvat vaihdellen eri alueisiin ja elinympäristön erilaisiin 
laatutekijöihin. Olennaisen meluvaikutuksen arvioinnin vai-
keus se, että vaihtoehdoissa ilmenee eri sijainteihin koh-
distuvia meluvaikutuksia, sekä myönteisiä että kielteisiä 
muutoksia. Toisaalta hankkeeseen liittyy moni ihmisten 
elinympäristön arvoja, kuten viher- ja virkistysalueet sekä 
sujuva liikkuminen alueella, jotka merkitsevät hyvin erilais-
ta näkökulmaa kuin suorat asutukseen kohdistuvat haitat.  
Näin ollen vaihtoehtojen ihmisiin kohdistuvien vaikutuksen 
merkittävyyttä ei voida esittää kokonaisuutena, sillä eri 
alueisiin ja asioihin kohdistuvat vaikutukset kompensoi-
vat ja kumoavat toisiansa.  Mikään ihmisryhmä ei korostu 
merkitykseltään kokonaisvaikutusten arvioinnissa, vaikka 
alueella on ns. sanottuja herkkiä kohteita. Liikenneratkai-
su vaikuttaa laaja-alaisesti kaupunkialueen asukkaiden ja 
liikkujien elämään. 

Vaihtoehdoilla on merkittäviä keskinäisiä eroja, mutta vai-
kutusten asettaminen tärkeysjärjestykseen ei ole tämän 
YVA-arvion tehtävä, sillä kyse on selkeästi arvokysymyk-
sistä.  Johtopäätöksenä voi perustellusti vain todeta, että 
ihmisille tärkeiden virkistys- ja luontoarvojen kannalta ta-
voitteiden kannalta vaihtoehto 0+ on myönteisin. Nykyisen 
valtatien läheisten alueiden elinympäristön laadun paran-
tamisessa vaihtoehto 1 parempi kuin muut vaihtoehdot. 

Hankkeen osalliset ovat myös tuoneet laajemmasta nä-
kökulmasta hankkeen suhdetta ilmastonmuutokseen. Toi-
saalta esiin on tullut luontoarvoihin liittyviä kysymyksiä, 
jotka liittyvät yhtä lailla suunnittelualueen kohteisiin kuin 
ympäristövaikutuksiin laajemminkin kuten luonnon moni-
muotoisuuden näkökulmasta. Palautteesta ja keskusteluis-
ta on havaittavissa, että vastakkainasettelua aiheuttavat 
paitsi maantieteelliset vaikutukset, myös arvokysymykset. 
Esiin on noussut huoli vaihtoehdon 1 mukaisen uuden lin-
jauksen ja 2-kehän alueella sijaitsevan arvokkaan luon-
non- ja virkistysalueen säilymisestä. Toisaalta vaihtoehtoa 
1 on kannatettu liikenteen sujuvoitumisen sekä liikenteen 
määrää ja melua Sääksjärvellä vähentävän vaikutuksen 
vuoksi. Vaihtoehdon 1 toteutumisen pelätään puolestaan 
lisäävän melua muun muassa Pirkkalan alueella uuden lin-
jauksen pohjoispäässä. Vaihtoehdon 2 toteutus nähdään 
haastavana Sääksjärven alueella sen vaatiman lisätilan 
vuoksi.

Hankevaihtoehtojen erot

Ihmisten elinolojen kannalta vaihtoehdoilla on mer-
kittäviä eroja. Elinympäristön keskeisen ongelman 
eli melutilanteen kannalta vaihtoehto 1 on merkittä-
västi parempi kuin muut hankevaihtoehdot, etenkin 
kun näkökulmana on melulle altistuvien henkilöiden 
kokonaismäärät. Vaihtoehdossa 1 päiväajan yli 50 
dB keskiäänitasoalueella asuvien henkilöiden mää-
rä on noin 4000 henkilöä pienempi kuin vaihtoeh-
dossa 0+ ja 100 henkeä pienempi kuin vaihtoehdos-
sa 2.  

Suorien asutukseen kohdistuvien haittojen ja vir-
kistykseen käytettävien alueitten näkökulmasta 
nykyisen valtatien parantaminen VE 0+ on paras, 
sillä vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2 (2-kehän osalta) 
aiheuttavat merkittävää haittaa. Ne pirstovat uusina 
tielinjauksina rakentamatonta aluetta ja aiheuttavat 
viihtyisyyshaittaa 2-kehän varren asutukselle. 

Valtatien 3 osalta vaihtoehdot 0+ ja 2, joissa paran-
netaan valtatietä nykyisellä sijainnillaan, eivät juuri 
muuta kokonaisuutena elinympäristöä paljoakaan. 
Vaihtoehtoon 2 kuuluu kuitenkin merkittävästi aluet-
ta muuttava 2-kehä, jolla on haitallisia vaikutuksia 
asutukseen ja virkistysalueisiin. Uusi maankäyttö 
muuttaa aluetta vaihtoehtoa 1 vähäisemmin. Se on 
kuitenkin uutta valtatietä (VE 1) pienempi häiriöteki-
jä ympäristössä ja myös.  
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Tässä hankkeessa keskeisimmät mahdolliset terveys-
vaikutukset liittyvät selkeimmin meluun. Uusi väylä muo-
dostaa uuden melulähteen ja meluun liittyy tunnetusti ter-
veysriski. Elinympäristön keskeinen ongelma valtatietä 
ympäröivien alueiden lukuisille asukkaille on liikenteen 
melu. Edes valtatien uudella linjauksella Puskiaisista Pirk-
kalaan ei ratkaista kokonaistilannetta. Vaikka tällä hank-
keella melutilanne parantuu monin paikoin, melutilannetta 
ratkotaan pääasiassa muiden suunnitelmien kautta. Kaa-
voituksella on suuri rooli siinä, että asutusta ei sijoiteta tai 
tiivistetä melualueilla enää jatkossa.  

6.8 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Ihmisiin kohdistuvia haittoja voidaan lieventää monin ta-
voin. Jatkosuunnitteluun valittavaa ratkaisua voidaan tar-
kentaa yleissuunnitteluvaiheessa yhteistyössä asukkaiden 
ja maanomistajien kanssa mahdollisuuksien mukaan. Var-
sinkin mahdollisen 2-kehän linjauksen osalta liikkumavara 
on suurempi. Kokonaisratkaisu liittyy myös alueen maan-
käytön suunnitteluun, jota tehdään yhteistyössä väylä-
suunnittelun kanssa. 

Liikenteen aiheuttamaa häiriötä voidaan konkreettisimmin 
lieventää meluntorjunnalla. Laadukkaalla ympäristösuun-
nittelulla voidaan tavoitella mahdollisimman viihtyisää elin-
ympäristöä ja kiinteistöjen kulkuyhteyksien toteuttamiseen 
voidaan kiinnittää erityistä huomiota paikalliset tarpeet 
huomioon ottaen. Lisäksi tien vaaka- ja pystygeometrian 
suunnittelulla voidaan maisemaan kohdistuvia vaikutuksia 
lieventää oleellisesti niissä vaihtoehdoissa, jotka eivät kyt-
keydy nykyisen väylän parantamiseen.

Poikittaiset kulkuyhteydet ovat tärkeitä estevaikutuksen 
lieventämisen ja nykyisten reittien jatkuvuuden kannalta. 
Vihersiltojen sekä muiden kävelyä ja pyöräilyä palvelevien 
eritasoratkaisujen toteuttaminen palvelee myös elinympä-
ristön laadun kannalta olennaisia virkistysarvoja. Näitäkin 
voidaan tarkastella paremmin niissä vaihtoehdoissa, jotka 
eivät kytkeydy nykyisen valtatien parantamiseen.

Maankäytön suunnitelulla ja kaavoituksella on keskei-
nen rooli laadukkaan elinympäristön luomisessa. Hyvällä 
maankäytön suunnittelulla lähtökohtana on sijoittaa asuin-

alueet ja muut melulle herkät toiminnot mahdollisimman 
melulähteistä. Kaavoituksella huolehditaan viherverkoston 
jatkuvuudesta ja virkistysalueiden ja -reittien sijoittamises-
ta. 

6 Ihmisten elinolot
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7 MELU JA TÄRINÄ
7.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Meluvaikutusten arviointi

Arvioitavien vaihtoehtojen meluvaikutuksia on selvitetty 
laskemalla vuoden 2040 päivä- ja yöajan keskiäänitasot 
LAeq eri vaihtoehdoille, esittämällä vaihtoehtojen keski-
äänitasoalueet kartalla ja laskemalla melualueille sijoittu-
vien henkilöiden määrät eri vaihtoehdoissa. 

Laskennassa 2-kehän linjaukset on laskettu osana vaih-
toehtoja 1 ja 2. Vaihtoehdossa 1 on laskettu erikseen ti-
lanne, jossa 2-kehä on toteutettu niin sanotun pohjoisen 
linjauksen mukaisesti ja tilanne, jossa 2-kehä on toteutettu 
niin sanotun eteläisen linjauksen mukaisesti.  Koska 2-ke-
hän pohjoisen ja eteläisen linjauksen erot voidaan havaita 
vaihtoehdon 1 laskennoista, on vaihtoehdossa 2 huomi-
oitu 2-kehä ainoastaan pohjoisen linjauksen mukaisesti. 
2-kehän kannalta pohjoinen linjaus on eteläistä linjausta 
huomionarvioisempi siitä syystä, että molemmilla linjauksil-
la meluntorjuntatarpeet ovat samat linjauksen alku- ja lop-
pupäässä, mutta niiden välisellä tieosuudella meluesteitä 
tarvitaan laskentojen mukaan vain pohjoisella linjausvaih-
toehdolla.

Vertailuvaihtoehtona on käytetty vuoden 2040 tilannetta, 
jossa liikenne on kasvanut ennusteiden mukaisesti vaihto-
ehdon 0+ mukaisesti ja väylille ei ole toteutettu uutta me-
luntorjuntaa. 

Melulaskennat on laadittu pohjoismaisella tieliikennemelun 
laskentamallilla 2 metrin laskentakorkeudelle maanpinnas-
ta SoundPlan 8.0 -melulaskentaohjelmalla. Melulaskenta 
perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on 
mallinnettu melulähteet, rakennukset, meluesteet ja maas-
tonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet.

Tulokset esitetään 5 dB välein olevina keskiäänitasovyö-
hykkeinä. Melulähteinä laskennoissa on huomioitu valta-
tien 3, valtatien 9, valtatien 3 uuden linjauksen sekä 2-ke-
hän lisäksi Lentoasemantie, Ruskontien läntisin osuus 
sekä osa Tampereentiestä (maantie 130). Laskennoissa 
Tampereentie on huomioitu siitä syystä, että sen ennus-

tetuissa liikennemäärissä on paikoin eroja eri arvioitavien 
vaihtoehtojen välillä. Tieliikenteen melupäästötiedot mää-
ritettiin kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen liikennemäärän, 
nopeusrajoituksen sekä liikenteen päivä- ja yöajan osuu-
den perusteella. Liikennemäärät perustuvat suunnittelun 
yhteydessä laadittuun liikenne-ennusteeseen.

Melulaskentojen perusteella on tunnistettu kohteet, joissa 
tarvitaan meluntorjuntaa sekä määritetty alustava teoreet-
tinen meluntorjunta. Meluntorjunnan tavoitetasona on pi-
detty VNp 993/92 mukaisia ohjearvoja. Liikenteen päivä-/
yöjakauman johdosta nykyisten väylien varrella melun-
torjuntatarvetta ja meluntorjuntaa ohjaa päiväajan keski-
äänitaso 55 dB, uusien väylien (valtatien 3 uusi linjaus ja 
2-kehä) varrella yöajan keskiäänitaso 45 dB. Päivä-/yöja-
kaumalla tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osuus liikenteestä 
sijoittuu päiväajalle klo 7-22 ja kuinka suuri osa yöajalle klo 
22-7. Tässä selvityksessä 90% liikenteestä on mallinnettu 
päiväajalle ja 10% yöajalle. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/92 mukaiset melu-
tason ohjearvot on esitetty taulukossa 8.

Meluntorjunta on pyritty toteuttamaan meluvalleilla siellä, 
missä vallille on todennäköisesti tilaa ja maaperä on kanta-
vaa. Koska nykyisten väylien ympäristö, etenkin Helsinki-
Tampere moottoritien osalta, on varsin tiheästi rakennettu, 
on meluntorjunta pääosin toteutettava rakenteellisilla me-
luesteillä eli melukaiteilla ja meluseinillä. Erittäin korkeiden 
meluseinien, samoin kuin silloille tulevien meluesteiden 
rakentaminen on erittäin kallista, useita tuhansia euroja/
metri. Tästä syystä on vertailtavien vaihtoehtojen osalta 
rakenteellisten meluesteiden maksimikorkeutena silloilla 
käytetty 2 metriä, muutoin 5 metriä. Meluseinien korkeus 
on sidottu tien tasaukseen tai, mikäli este sijoittuu esimer-
kiksi nykyisen meluvallin päälle tai tontin laitaan, korke-
us on sidottu nykyisen vallin tai maanpinnan korkeuteen 
esteen kohdalla. Esitetyllä meluntorjunnalla saavutetaan 
suojattujen kohteiden melutason aleneminen tai vähintään 
estetään liikennemäärien kasvun myötä tapahtuva meluti-
lanteen huononeminen nykyiseen meluntorjuntaan verrat-
tuna. 

Meluntorjunta tarkentuu yleissuunnitelmassa sekä mah-
dollisissa myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), 
LAeq, enintään
Päivällä klo 7-22 Yöllä klo 22-7

Ulkona

Asumiseen käytettävät alueet, virkis-
tysalueet taajamissa ja niiden välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai 
oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB 45–50 dB 1) 2)

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

45 dB 40 dB 3)

Sisällä   
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -
1) Uusilla alueilla melutason yöohjear-
vo on 45 dB
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei 
sovelleta yöohjearvoa. 
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla 
luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti 
käytetä oleskeluun tai luonnon havain-
nointiin yöllä.

Taulukko 8. Vnp 993/92 melutason ohjearvot.

Tärinävaikutusten arviointi

Liikenteen aiheuttamaa tärinää ja runkomelua on selvitetty 
asiantuntija-arviona ”VTT Tiedotteita 2569 – Ohjeita liiken-
netärinän arviointiin” -julkaisussa esitettyjen arviointikritee-
rien mukaisesti. Julkaisussa on annettu kokemukseen pe-
rustuvat arviot etäisyyksistä, joita lähempänä maantietä tai 
katua liikennetärinän on todettu voivan haitata asumista:

• Pehmeällä maaperällä maantieliikenteen tärinä voi hai-
tata asumista 100 metrin etäisyydellä väylästä.

• Kovalla maaperällä maantie- ja katuliikenteen tärinä voi 
haitata asumista 15 metrin etäisyydellä väylästä.

Tärinävaikutusten arvioinnin lähtötietoina on käytetty suun-
nittelualueen liikennetietoja ja maaperätietoja.

7.2 Nykytilanne

Melu

Nykytilanteen melutilannetta on arvioitu osana Liiken-
neviraston Maanteiden EU-meluselvitystä 2017 (viite) 
ja Tampereen kaupungin EU-meluselvitystä 2017 (viite) 
tuotettujen keskiäänitasolaskentojen perusteella. Lasken-
tatulokset ovat Lempäälän ja Pirkkalan alueiden osalta 
tarkasteltavissa osoitteissa: https://www2.vayla.fi/melu-
selvitys2012/4_Vt3/Liite_4_3_b.pdf, https://www2.vayla.
fi/meluselvitys2012/4_Vt3/Liite_4_3_c.pdf ja Tampereen 
kaupungin alueen osalta osoitteessa: https://www.tampe-
re.fi/tiedostot/l/NamqxxEtv/Kaikki_liikenne_paiva_kartta3.
pdf. 

Nykytilanteessa valtatien 3 päiväajan 55 dB keskiäänita-
soalueet leviävät enimmillään noin 800 metrin etäisyydelle 
tieltä. Siellä missä maastonmuodot, rakennukset tai me-
luesteet estävät äänen leviämistä, saattaa yli 55 dB keski-
äänitasoalue rajoittua liki tiealueeseen.

7 Melu ja tärinä
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Valtatien 3 varrelle on toteutettu pitkälle matkalle meluval-
leja, meluseiniä ja melukaiteita. Paikoin meluntorjuntana 
toimii asutuksen ja tien väliin kaavoitetut ja toteutetut kau-
pan, teollisuuden- ja/tai toimistojen rakennukset. Riittävän 
korkeina ja lähelle toisiaan toteutettuna rakennukset toi-
mivat hyvin meluesteinä, mutta toisaalta rakennukset voi-
vat myös hankaloittaa meluntorjunnan tehostamista, kos-
ka usein näkymä tieltä kaupallisiin rakennuksiin halutaan 
säilyttää. Varsinaisista meluesteistä osa on jäänyt tai jää-
mässä haluttuun torjuntatehoon nähden mataliksi liiken-
nemäärien ja ajonopeuksien kasvun myötä. Meluesteiden 
korottamista rajoittaa merkittävästi sekä käytössä oleva 
rahoitus (torjunnan parantaminen on pääosin erittäin kal-
lista) että käytössä oleva tila. Etenkin Lempäälän alueella 
valtatien 3 läheisyydessä maankäyttö on tiivistä ja estää 
esimerkiksi meluvallien korottamisen vallirakenteena tai 
uusien, meluseiniä edullisempien, meluvallien tekemistä. 

Tie- ja katuverkon liikenteen lisäksi suunnittelualueen ny-
kyisiä merkittäviä melulähteitä ovat Helsinki-Tampere-pää-
radan liikenne, Tampere-Pirkkalan lentokentän toiminta 
sekä kaksi ampumarataa lentokenttäalueen koillispuolella. 
Valtatien 3 uuden linjauksen ja 2-kehän lisäksi voimassa 
olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 oikaisun 
lounaispuolella on varaus ns. Tampereen läntiselle oiko-
radalle ja uudelle järjestelyratapihalle. Alueella on myös 
vireillä muutamia kalliokiviaineksen ottohanketta. Kallioki-
viaineksen ottohankkeet ovat lupahakemusvaiheessa, am-
pumaradoilla on voimassa olevat ympäristöluvat. 

Suunnittelualueen nykyinen melutilanne on esitetty ku-
vassa 7.1. Siinä on oransseilla viivoilla merkitty Tampere-
Pirkkala lentoaseman lentomelualue ja punaisilla viivoilla 
ampumamelualue. Tie- ja raideliikenteen melualueita on 
kuvattu värivyöhykkeillä, joista keltainen kuvaa päiväajan 
55-60 dB keskiäänitasoaluetta. Kuvaa tarkasteltaessa on 
huomattava, että ainoastaan Tampereen kaupungin alu-
eella keskiäänitasoalueet kuvaavat katu-, tie- ja raidelii-
kenteen yhteismelualueita, muutoin lähteiden melualueet 
ovat kunkin toiminnan omia ja näin ollen esimerkiksi moot-
toritien ja pääradan välisellä alueella Lempäälän puolella 
tie- ja raideliikenteen yhteismelu on kuvassa esitettyä voi-
makkaampaa. 

Kuva 7.1. Melun nykytilannekuvaa selvitysalueelta.

Tärinä

Suunnittelualueen maaperä vaihtelee Geologian tutkimus-
keskuksen (GTK) 1:20 000 maaperätiedon perusteella kal-
liosta liejusaveen. Härmälän alueen maaperä on GTK:n 
1:20 000 maaperätiedon mukaan kartoittamatonta. Valta-
tien 3 oikaisun ja 2-kehän alueella maaperä on pääosin 
kalliota tai moreenia, pehmeiden maalajien ollessa han-
kemittakaavassa pienehköjä alueita. Valtatiet 3 ja 9 ovat 
syvälle perustettuja väyliä, joiden alueelta ei tiettävästi ole 
tehty maantieliikenteen tärinämittauksia, eikä maantielii-
kennetärinän arvioida olevan merkittävä ympäristöhaitta 
alueella. 

Alueen merkittävin tärinälähde on Helsinki-Tampere-pää-
radan liikennöinti.

7.3 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

Melu

Suomessa tieliikennemelun merkittävyyttä arvioidaan en-
sisijaisesti vertaamalla liikenteen aiheuttamia keskiäänita-
soja valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/92 mukaisiin 
melutason ohjearvoihin (taulukko 8.). 

Tässä hankkeessa meluvaikutusten merkittävyyttä on arvi-
oitu melutilanteessa tapahtuneen muutoksen suuruuden ja 
vaikutuskohteen herkkyyden perusteella. Arviointi on tehty 
taulukoissa 9. ja 10. esitettyjen kriteerien mukaisesti. Vai-
kutuksia on arvioitu asteikolla: suuri vaikutus, kohtalainen 
vaikutus, vähäinen vaikutus ja ei vaikutusta. Hankkeen 
meluvaikutukset suunnittelualueella ovat myönteisiä, kiel-
teisiä tai neutraaleja. Arvioinnin lähtökohtana ovat olleet 
VNp 993/92 mukaiset melutason ohjearvot, tarkasteltavan 
alueen laajuus ja asukasmäärä sekä meluherkkyys (esi-
merkiksi hoito- ja oppilaitokset, virkistysalueet ja luonnon-
suojelualueet). 

Vaikutukset on arvioitu vain tieliikenteen aiheuttamalle me-
lulle, alueen muista melulähteistä aiheutuvia mahdollisia 
muutoksia ei ole huomioitu. Muut melulähteet on huomioitu 
arvioitaessa alueen taustamelutasoja ilman uusia väyliä.
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Tärinä

Tyypillisesti raskaan maantieliikenteen aiheuttamat täri-
nähaitat voivat kohdistua enimmillään 100 metrin päähän 
tiestä.

Tärinän syntymiseen vaikuttavat muun muassa:

• Väylän rakenne ja perustamistapa
• Väylän kunto, epätasaisuudet ja hidastetöyssyt
• Liikennöivän kaluston nopeus ja tyyppi
• Maaperä väylän ja rakennuksen alla sekä lähialueella
• Rakennusten perustamistapa

Värähtelyn leviämiseen maaperässä ja sen taajuussisäl-
töön vaikuttaa erityisesti maalaji. Tärinän vaikutusalue on 
laajin pehmeissä kivennäismaalajeissa (savet ja siltit) ja 
pehmeissä eloperäisissä maalajeissa (turve ja lieju). Kar-
kearakeisilla kivennäismaalajeilla vaikutusalue on pienem-
pi ja tärinävaikutukset pienimpiä moreeni- sekä kallioalu-
eilla. 

Arvioitavan kohteen melu- ja tärinäherkkyyden määrittely 
on esitetty taulukossa 9.

Meluun ja tärinään liittyvät vaikutuksen merkittävyyden ar-
viointikriteerit on esitetty taulukossa 10.

Arviointi on tehty asiantuntija-arviona suunnitelmien, lähtö-
aineistojen, analyysien ja paikallistuntemuksen perusteel-
la. Merkittävyyden arviointia on tehty aluekohtaisesti sovel-
taen taulukon 10. kriteerejä. 

7.4 Vertailuvaihtoehto

Melu

Liikennemäärän kaksinkertaistuessa liikenteen melupääs-
tö kasvaa 3 dB. Nykytilanteeseen 2020 verrattuna vertai-
luvaihtoehdossa melutilanne huononee nykyisten väylien 
varrella noin 1-2 dB liikennemäärien kasvun vuoksi.  

Vertailuvaihtoehdon päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasoalu-
eet on esitetty YVA-selostuksen liitteenä 2.

Vertailuvaihtoehdossa yli 55 dB päiväajan keskiäänitaso-
alueella asuu nykyisellä maankäytöllä noin 4867 henkilöä, 
joista 732 asuu yli 60 dB päiväajan keskiäänitasoalueella. 

++
Erittäin suuri tai suuri myönteinen vaikutus

Melutasot alittavat ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa
Nykyisen väylän varrella melutasot laskevat 5 dB tai yli 
vertailuvaihtoehtoon verrattuna aluekohtaisesti tarkasteltuna

+ Vähäinen tai kohtalainen myönteinen 
vaikutus

Melutasot alittavat ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa
Nykyisen väylän varrella melutasot laskevat vertailuvaihtoehtoon 
verrattuna alle 5 dB

0 Neutraali muutos tai ei vaikutusta Ei muutosta melutilanteeseen / haittoja ja etuja samanaikaisesti  

- Vähäinen tai kohtalainen kielteinen vaikutus

Melutasot voivat ylittää ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä 
kohteissa, kuitenkin enintään 3 dB
Nykyisen väylän varrella melutasot kasvavat vertailuvaihtoehtoon 
verrattuna
Uuden väylän varrella asuinrakennus pehmeällä maalla 15-50 
metriä tiestä

--
Erittäin suuri tai suuri kielteinen vaikutus

Melutasot ylittävät ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa yli 
3 dB
Nykyisen väylän varrella melutasot kasvavat yli 5 dB 
vertailuvaihtoehtoon verrattuna
Uuden väylän varrella asuinrakennus pehmeällä maalla alle 15 
metriä tiestä

Vähäinen • Yksittäinen asuinrakennus tai loma-asunto
• Paikallinen virkistyskäyttöarvo
• Kasvistoperusteinen Natura 2000-alue
• Myös muita melko voimakkaita melulähteitä

Kohtalainen • Muutama yksittäinen asuinrakennus tai loma-asuntoja
• Hoito- tai oppilaitos
• Alueellinen virkistyskäyttöarvo
• Luonnonsuojelualue
• Linnustoperusteinen Natura 2000-alue
• Taustamelutaso yli 40 dB

Suuri • Tiivis asuin- tai loma-asuinalue
• Tärkeä kansallinen virkistys- tai suojelukohde

Keskiäänitasoalue, 
LAeq7-22, dB

Henkilöä alueella

50-<55 12012
55-<60 4135
60-<65 557
65-<70 148
70-<75 27
≥75 0
Yhteensä yli 50 dB 16879
Yhteensä yli 55 dB 4867

Taulukko 9. Arvioitavan kohteet melu- ja tärinäherkkyyden määrittely.

Taulukko 10. Vaikutuksen merkittävyyden arviointikriteerit, melu ja tärinä.

Taulukko 11. Melualueilla asuvien määrä vertailuvaihtoeh-
dossa.

Tärinä

Vertailuvaihtoehto ei tärinän osalta aiheuta muutosta nyky-
tilanteeseen verrattuna. 

7.5 Hankevaihtoehtojen vaikutukset

7.5.1 Vaihtoehto 0+ 

Vaihtoehdossa 0+ on nykytilanteeseen 2020 verrattuna 
toteutettu kolmas kaista (sekoittumiskaista) Läntisen ke-
hän varrelle osuudelle Lakalaiva – Sarankulma ja samalla 
meluntorjuntaa muutetaan vastaamaan nykyisiä esteitä. 
Lisäksi vertailuvaihtoehtoon verrattuna Sääksjärven erita-
soliittymän pohjois- ja eteläpuolelle on toteutettu meluntor-
juntaa. Liikenteen kasvu heikentää melutilannetta nykyti-
lanteeseen verrattuna.

Vaihtoehdossa 0+ melutasot laskevat Sääksjärven eri-
tasoliittymän etelä- ja pohjoispuolella toteutettujen me-
luesteiden johdosta. Eritasoliittymän koillissektorissa Uu-
den-Euroopan puolella ja luoteissektorissa Sääksjärven 
puolella melutaso alenee noin 5-10 dB, paikoin jopa yli 10 
dB. Muutos on merkittävä. Eritasoliittymän kaakkoissekto-
rissa Iso-Kyynärön puolella melutaso alenee noin 2-3 dB, 
korkeintaan 5 dB. Muutos on vähäisesti myönteinen. Muu-
tokset ovat kuitenkin paikallisia. Herkiksi kohteiksi tunnis-
tettujen Sääksjärven koulun ja päiväkodin kohdalla melun-
torjunta säilyy nykyisellään, jolloin vaihtoehto on neutraali. 

Keskiäänitasoalue, 
LAeq7-22, dB

Henkilöä alueella

50-<55 12245
55-<60 3908
60-<65 542
65-<70 109
70-<75 0
≥75 0
Yhteensä yli 50 dB 16804
Yhteensä yli 55 dB 4559

Taulukko 12. Melualueilla asuvien määrä vaihtoehdossa 0+.
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valtatiellä 3 on suurempi kuin vaihtoehdossa 0+, melutilan-
ne Ideaparkin eteläpuolella moottoritien molemmin puolin 
huononee noin desibelin. Muutos on vähäisen kielteinen. 

Melutilanne heikkenee myös valtatien 3 ja sen oikaisun 
liittymäalueen lounaisreunalla Tampereentien länsipuolel-
la, mutta alueella ollaan edelleen melutason ohjearvojen 
alapuolella. Muutos arvioidaan vähäisen kielteiseksi. Val-
tatien 3 ja Tampereentien välisellä alueella melutilanne ei 
liittymän vaikutusalueella muutu merkittävästi. 

Osuuden keskivaiheilla melutilanne valtatien 3 molemmin 
puolin paranee parannetun meluntorjunnan myötä. Melu-
taso alenee pääosin noin 2-3 dB Ruotasjärven eteläpuo-
lella ja Rutaperän alueella, Moisionjoen alueella valtatien 
3 länsipuolella jopa 5 dB tai yli. Muutos on kohtalaisesti tai 
suuresti myönteinen.  

Osuus Puskiainen - Lakalaiva (nykyinen valtatie)

Osuudella toteutetaan uusia meluntorjuntatoimenpiteitä 
laajalti koko matkalle. Lisäksi liikennevirran siirtyminen 
nykyisiltä väyliltä valtatien 3 uudelle tielinjaukselle näkyy 
vaihtoehtoa 0+ matalampina liikennemäärinä. 

Helsinki Tampere –moottoritien vaikutusalueella melutaso 
laskee Sääksjärven eritasoliittymän eteläpuolella moottori-
tien molemmin puolin lähes 5 dB. Muutos on kohtalaisen 
myönteinen, vaikka melutason ohjearvoja ei saavuteta-
kaan. Tälle alueelle sijoittuvat Sääksjärven koulu ja päivä-
koti. Eritasoliittymän pohjoispuolella Uuden-Euroopan ja 
Sääksjärven puolella, samoin kuin Multisillan eteläosassa 
olevan Varvarinkaaren ja Särkijärven pohjoispuolella melu-
tason alenema on yli 5 dB, paikoin jopa 10 dB. Muutos on 
erittäin suuresti myönteinen. Särkijärven pohjoispuolella 
hyötyvien määrä on kuitenkin verrattain pieni meluntorjun-
nan kustannuksiin verrattuna. Ruokomäenkadun alueella 
moottoritien pienempi liikennemäärä vertailuvaihtoehtoon 
verrattuna näkyy lähes 5 dB suuruisena melutason alene-
mana. Muutos arvioidaan vähäisen myönteiseksi.    

Osuus Lakalaiva - Pirkkala (nykyinen valtatie)

Osuudella toteutetaan uusia meluntorjuntatoimenpitei-
tä Lentoasemantielle saakka. Liikennevirran siirtyminen 

nykyisiltä väyliltä valtatien 3 uudelle tielinjaukselle näkyy 
vaihtoehtoa 0+ matalampina liikennemäärinä valtatien 3 
uuden linjauksen itäpuolella. Oikaisun länsipuolella osuu-
den liikennemäärät ovat suuremmat kuin vaihtoehdossa 
0+. 

Melutaso laskee Härmälän eteläosan, Peltolammin poh-
joisosan, Toivion pohjoisosan ja Pakkalankulman etelä-
osan alueilla alle 5 dB. Muutos on vähäisen myönteinen.

Kullaanvuoren eteläpuolen asuinalueella melutaso kas-
vaa noin desibelin. Koska ohjearvon 55 dB ylittävälle kes-
kiäänitasolle altistuu uusia asuinrakennuksia, muutos on 
kohtalaisen kielteinen. Kohdan meluntorjuntaa on toden-
näköisesti mahdollista parantaa jatkosuunnittelussa. Kei-
sarinviitan alueella melutaso alenee, muutos on vähäisen 
myönteinen. 

Lentoasemantien länsipuolella melutorjunta säilyy nykyi-
sellään ja liikennemäärä kasvaa vertailuvaihtoehtoon ver-
rattuna, mistä syystä valtatien 3 molemmin puolin meluta-
sot kasvavat. Muutos arvioidaan vähäisen kielteiseksi.    

Osuus Puskiainen-Rajajärvi ja Osuus Rajajärvi-
Linnakallio (uusi tielinjaus)

Valtatien 3 uusi linjaus luo osuudelle uuden merkittävän 
melulähteen. Vaikka osuudella ei ole asuin- tai lomara-
kennuksia melualueella, muuttaa liikenne alueen äänimai-
semaa. Liikennemelun taso ylittää paikoin selvästi 55 dB 
osilla Birgitan polun retkeilyreittiä sekä ylittää Pulkajärven 
Natura 2000 -alueella paikoin luonnonsuojelualueille so-
vellettavan päiväajan ohjearvon 45 dB.  Muutos arvioidaan 
suuresti kielteiseksi.

Lentoasemantien liikennemäärä on pienempi kuin vertai-
luvaihtoehdossa, mistä syystä Lentoasemantien vaikutus-
alueella vaikutus arvioidaan vähäisen myönteiseksi.

Vaihtoehdon 1 päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasoalueet 
2-kehän pohjoisella ja 2-kehän eteläisellä linjauksella on 
esitetty YVA-selostuksen liitteessä 2.

Vaihtoehdossa 1 asuu 2-kehän pohjoisella linjauksella yli 
55 dB päiväajan keskiäänitasoalueella noin 2807 henkilöä, 
joista 378 yli 60 dB päiväajan keskiäänitasoalueella. Mää-
rä on 2060 henkilöä pienempi kuin vertailuvaihtoehdossa.

Samoin kuin Härmälän kohdalla Lakalaivan ja Sarankul-
man välillä. 

Muilta osin tilanteessa ei ole eroa vertailuvaihtoehtoon ver-
rattuna. 

Vaihtoehdon 0+ päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasoalueet 
on esitetty YVA-selostuksen liitteessä 2.  

Vaihtoehdossa 0+ parannetulla meluntorjunnalla yli 55 dB 
päiväajan keskiäänitasoalueella asuu noin 4559 henkilöä, 
joista 651 asuu yli 60 dB päiväajan keskiäänitasoalueella. 
Määrä on 308 pienempi kuin vertailuvaihtoehdossa.

Tärinä

Vaihtoehto 0+ ei tärinän osalta aiheuta muutosta nykytilan-
teeseen verrattuna.

7.5.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Vaihtoehdossa 1 uudet väylät merkitsevät suurta ääni-
maiseman muutosta nykyiseen ajoittain varsin hiljaiseen 
ympäristöön. Etenkin valtatien 3 uusi tielinjaus muodos-
taa vilkkaasti liikennöitynä tienä jatkuvan äänilähteen, joka 
poikkeaa jatkuvuudellaan esimerkiksi lento- ja ampuma-
melusta. Valtatien oikaisun varrella ei oikaisun liittymäkoh-
tia nykyiseen tieverkkoon lukuun ottamatta ole kuitenkaan 
juurikaan asuin- tai lomarakennuksia. 2-kehä ei pienempi-
en liikennemäärien ja matalampien ajonopeuksien vuoksi 
aiheuta yhtä suurta muutosta äänimaisemaan kuin valta-
tien 3 uusi tielinjaus. 2-kehän varrella on nykyisten väylien 
liittymäalueiden lisäksi vakituista ja vapaa-ajan asutusta 
Keskisenkulman alueella, jossa melutasot saadaan oh-
jearvojen alapuolelle meluesteillä.  Vaihtoehdossa 1 mer-
kittävin meluesterakentamisen sijoittuu nykyisten väylien 
varrelle ja lisäksi erityiskohteena valtatien 3 oikaisun liitty-
mäalueet. Seuraavassa on esitetty vaikutuksia tarkemmin 
maantieteellisinä osuuksina. 

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie)

Osuudella toteutetaan uusia meluntorjuntatoimenpiteitä 
Ideaparkilta pohjoiseen. Koska vaihtoehdon liikennemäärä 

Keskiäänitasoalue, 
LAeq7-22, dB

Henkilöä alueella

50-<55 9950
55-<60 2393
60-<65 358
65-<70 24
70-<75 0
≥75 0
Yhteensä yli 50 dB 12725
Yhteensä yli 55 dB 2775

Taulukko 14. Melualueilla asuvien henkilöiden määrät vaihto-
ehdossa 1, 2-kehällä eteläinen linjaus.

Vaihtoehdossa 1 asuu 2-kehän eteläisellä linjauksella yli 
55 dB päiväajan keskiäänitasoalueella noin 2775 henkilöä, 
joista 382 yli 60 dB päiväajan keskiäänitasoalueella. Mää-
rä on 2092 henkilöä pienempi kuin vertailuvaihtoehdossa.

Keskiäänitasoalue, 
LAeq7-22, dB

Henkilöä alueella

50-<55 9946
55-<60 2429
60-<65 354
65-<70 24
70-<75 0
≥75 0
Yhteensä yli 50 dB 12753
Yhteensä yli 55 dB 2807

Taulukko 13. Melualueilla asuvien henkilöiden määrät vaihto-
ehdossa 1, 2-kehällä pohjoinen linjaus.
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Keskiäänitasoalue, 
LAeq7-22, dB

Henkilöä alueella

50-<55 12253 (12257)
55-<60 3324 (3288)
60-<65 490 (494)
65-<70 30 (30)
70-<75 0 (0)
≥75 0 (0)
Yhteensä yli 50 dB 16097 (16069)
Yhteensä yli 55 dB 3844 (3812)

Taulukko 15. Melualueilla asuvien määrät vaihtoehdossa 2, 
2-kehällä pohjoinen linjaus. Suluissa esitetty 2-kehän eteläi-
sen linjauksen mukaiset henkilömäärät.

Osuus Puskiainen-Lakalaiva (nykyisen valtatie)

Osuudella toteutetaan laajalti uusia meluntorjuntatoimen-
piteitä. 

Osuudella melutaso nousee Höytämöjärven lounaispuolel-
la noin desibelin, mutta keskiäänitaso on edelleen pääosin 
ohjearvon 55 dB tasalla tai alle. Koska ohjearvon 55 dB 
ylittävälle keskiäänitasolle altistuu uusia asuinrakennuksia, 
muutos on kohtalaisen kielteinen. Kohdalle on todennäköi-
sesti mahdollista osoittaa meluntorjuntaa jatkosuunnitte-
lussa.

Sääksjärven eritasoliittymän kaakkoissektorissa meluta-
so laskee enimmillään liki 5 dB ja muutos on kohtalaisen 
myönteinen. Samoin eritasoliittymän lounaissektorissa 
melutaso laskee enimmillään liki 5 dB ja muutos on koh-
talaisen myönteinen. Myönteinen muutos on kuitenkin 
paikallista siten, että esimerkiksi Sääksjärven koulun ja 
päiväkodin alueilla melutasossa ei ole eroa vertailuvaih-
toehtoon tai tilanne saattaa jopa hieman heiketä. Osasyy-
nä tähän on Tampereentien suurempi liikennemäärä kuin 
vertailuvaihtoehdossa. Em. alueilla muutos on neutraali ja 
meluntorjunnan tehostamista ainakin koulun ja päiväko-
din kohdalla on suositeltava tarkastella mahdollisen jatko-
suunnittelun yhteydessä. Eritasoliittymän pohjoispuolella 
Uuden-Euroopan ja Sääksjärven puolella, samoin kuin 
Multisillan eteläosassa olevan Varvarinkaaren ja Särkijär-
ven pohjoispuolella melutason alenema on yli 5 dB, paikoin 
jopa 10 dB. Muutos on kohtaisesti tai paikoin jopa suuresti 
myönteinen. Särkijärven pohjoispuolella hyötyvien määrä 
on kuitenkin verrattain pieni meluntorjunnan kustannuksiin 
verrattuna. 

Ruokomäenkadun alueella moottoritien vertailuvaihtoeh-
toa suurempi liikennemäärä näkyy noin 1-2 dB suuruisena 
melutason kasvuna. Muutos arvioidaan vähäisen kieltei-
seksi.

Osuus Lakalaiva-Pirkkala (nykyinen valtatie)

Osuudella toteutetaan laajalti uusia meluntorjuntatoimen-
piteitä. Lisäksi liikennemäärä Lentoasemantien itäpuolel-
la arvioidaan muutamia tuhansia ajoneuvoja pienemmäk-
si kuin vertailuvaihtoehdossa osan lentokentän suuntaan 
menevästä liikenteestä siirtyessä 2-kehälle.  

Osuudella melutaso laskee Härmälän eteläosan, Pelto-
lammin pohjoisosan, Toivion pohjoisosan, Pakkalankul-
man eteläosan, Kullaanvuoren eteläpuolen, Keisarinviitan 
ja Huovin eteläosan alueilla alle 5 dB. Muutos on vähäisen 
myönteinen.  

Turkkiradan länsipuolella melutorjunta säilyy nykyisellään. 
Koska liikennemäärä on käytännössä yhtenevä vertai-
luvaihtoehdon kanssa, arvioidaan vaihtoehdon vaikutus 
Turkkiradan länsipuolella neutraaliksi.  

Lentoasemantien liikennemäärä on pienempi kuin vertai-
luvaihtoehdossa, mistä syystä Lentoasemantien vaikutus-
alueella vaikutus arvioidaan vähäisen myönteiseksi. 

Vaihtoehdon 2 päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasoalueet 
2-kehän pohjoisella linjauksella on esitetty YVA-selostuk-
sen liitteenä.  

Vaihtoehdossa 2, 2-kehän pohjoisella linjauksella, yli 55 dB 
päiväajan keskiäänitasoalueella asuu noin 3844 henkilöä, 
joista 520 yli 60 dB päiväajan keskiäänitasoalueella. Mää-
rä on 1110 henkilöä pienempi kuin vertailuvaihtoehdossa.

Tärinä

Vaihtoehto 2 ei tärinän osalta aiheuta muutosta nykytilan-
teeseen verrattuna.

7.5.4  2-kehä

Melu

2-kehän vaihtoehtojen vertailut on esitetty osana vaihtoeh-
don VE 1 laskentoja.    

Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi 

Osuudella on runsaasti asutusta Sääksjärven alueella. 
Osa asutuksesta sijoittuu valtatien 3 ja/tai Tampereentien 
(mt 130) melualueelle. 2-kehä tuo alueelle uuden melu-
lähteen, mutta liikennemelun leviämistä asuinrakennusten 
alueelle voidaan vähentää meluestein siten, että 2-kehän 
yli 55 dB melualue ei leviä asuinrakennusten piha-alueille. 
Osuudella 2-kehän vaikutusalueelle sijoittuu osa Birgitan 
polku -virkistysreittiä. Osuudella ei 2-kehällä ole vaihtoeh-
toisia linjauksia. 

Osuudella 2-kehän vaikutus arvioidaan vähäisen kieltei-
seksi. 

Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki molemmat linjaukset

Pohjoisen ja eteläisen linjauksen osalta merkittävin ero on 
Keskisenkulman alueella, jossa 2-kehän läheisyyteen si-
joittuu vakituista ja vapaa-ajan asutusta. Alueella on tarve 
meluestein toteutettavalle meluntorjunnalle.    

Virkistysreiteille tai luonnonsuojelu/Natura 2000 -alueille 
alueille leviävien keskiäänitasojen suhteen eteläisellä ja 
pohjoisella vaihtoehdolla ei ole merkittävää eroa. Vaiku-
tukset kohdistuvat hieman eri osiin virkistysreitistöä tai esi-
merkiksi Pulkajärven Natura-aluetta, mutta vaikutusalueen 
laajuudessa ei ole juurikaan eroa.  

Osuudella 2-kehän vaikutus arvioidaan kohtalaisen tai vä-
häisen kielteiseksi.

Tärinä

Vaihtoehto 1 ei nykyisen väylästön tärinävaikutusten osal-
ta aiheuta muutosta verrattuna nykytilanteeseen. Alueel-
la, jossa valtatien 3 oikaisu erkanee nykyiseltä valtatieltä 
3 kohti Pirkkalaa ja jossa on asutusta lähimpänä uutta oi-
kaisua, maaperä on GTK:n 1:20 000 maaperätiedon pe-
rusteella hiekka- tai soramoreenia eli kovaa maata. Lähin 
asuinrakennus sijaitsee noin 19 m etäisyydellä uudesta 
rampista ja noin 40 metrin etäisyydellä valtatien oikaisun 
eteläisemmästä ajokaistasta. Lähimmät asuinrakennukset 
sijaitsevat arvioidun riskivyöhykkeen ulkopuolella, mistä 
syystä myös uuden väylän osalta vaihtoehdon ei arvioida 
aiheuttavan muutosta tärinätilanteessa verrattuna nykyti-
lanteeseen. 

7.5.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie)

Osuudella toteutetaan uusia meluntorjuntatoimenpiteitä 
Ideaparkilta pohjoiseen. Koska vaihtoehdon liikennemäärä 
valtatiellä 3 on suurempi kuin vertailuvaihtoehdossa, me-
lutilanne Ideaparkin eteläpuolella huononee noin desibe-
lin moottoritien molemmilla puolilla. Muutos on vähäisen 
kielteinen.  Tällä osuudella alueellisella vaikutuksella ei ole 
olennaista eroa muihin vaihtoehtoihin verrattuna. 

Ideaparkilta pohjoiseen valtatien 3 liikennealue levenee, 
minkä johdosta valtaosa nykyisistä meluesteistä tulee kor-
vata uusilla. Uudet meluesteet ovat pääosin joko nykyisiä 
korkeampia tai sijaitsevat lähempänä ajokaistoja, mistä 
syystä melutilanne valtatien 3 molemmin puolin paranee 
hieman vaihtoehtoon 0+ verrattuna. Melutaso alenee noin 
1-3 dB esimerkiksi Ruotasjärven eteläpuolella sekä Ruta-
perän ja Moisionjoen alueilla. Vaikka melutaso alenee, jää 
tieliikenteen melualueelle runsaasti asuinkiinteistöjä, mistä 
syystä muutos arvioidaan koko osuuden osalta kohtalai-
sen tai vähäisen myönteiseksi.  
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Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki pohjoinen linjaus

Keskisenjärven pohjoispuolella on asuinrakennuksia ja 
lomarakennuksia väylän lähialueella. 2-kehän molemmin 
puolin tulee toteuttaa meluntorjuntaa esimerkiksi 2 metriä 
korkein melukaitein. Koska kyseessä on uusi tielinjaus, 
alueelle sovelletaan päiväajan 55 dB ja yöajan 45 dB oh-
jearvoja. Yöajan ohjearvo on 5 dB tiukempi kuin ns. van-
hoilla alueilla. Meluntorjunnan jälkeen alueella keskiäänita-
so alittaa yöajan ohjearvon 45 dB. 

2-kehän liikennemelua leviää Pulkajärven Natura-alueen 
pohjoislaidalle, jossa äänimaisemaan vaikuttavat myös 
lento- ja ampumamelu, mahdollisesti myös Puskaisten oi-
kaisun liikennemelu. Yhdessä Puskaisten oikaisun liiken-
teen kanssa, 2-kehän liikenne aiheuttaa paikoin noin 46-47 
dB keskiäänitason Pulkajärven Natura-alueen pohjoisosiin.    

Osuudella 2-kehän vaikutus arvioidaan kohtalaisen kieltei-
seksi.

Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki eteläinen linjaus

Osuudella ei ole vakituista tai vapaa-ajan asutusta uuden 
väylän lähialueella. 2-kehän liikennemelua leviää Pulka-
järven Natura-alueen etelälaidalle, jossa äänimaisemaan 
vaikuttavat myös lento- ja ampumamelu, mahdollisesti 
myös valtatien 3 oikaisun liikennemelu. Yhdessä valtatien 
3 oikaisun liikenteen kanssa, 2-kehän liikenne aiheuttaa 
paikoin noin 47-52 dB keskiäänitason Pulkajärven Natura-
alueen eteläosiin.    

Osuudella 2-kehän vaikutus arvioidaan vähäisen kieltei-
seksi.

Osuus Tarrunmäki-lentokenttä

Tarrunmäen ja Lentokentäntien välissä sijaitsee asuinra-
kennuksia ja yksi lomarakennus väylän lähialueella. 2-ke-
hän molemmin puolin tulee toteuttaa meluntorjuntaa esi-
merkiksi 2 metriä korkein melukaitein. Vaikka kyseessä on 
uusi tielinjaus, on alue jo nykyisen Lentoasemantien vai-
kutusalueella. Edellä mainitusta syystä alueelle sovelletta-
neen päiväajan 55 dB ja yöajan 50 dB ohjearvoja. Melun-
torjunnan jälkeen alueella keskiäänitaso alittaa päiväajan 
ohjearvon 55 dB.

Osuudella 2-kehän vaikutus arvioidaan vähäisen kieltei-
seksi.

Tärinä

2-kehän linjausten varrelle tärinäriskialueelle ei sijoitu 
asuinrakennuksia, lomarakennuksia tai herkkiä kohteita. 

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

2-kehän eteläinen linjaus on melun kannalta poh-
joista linjausta parempi siitä syystä, että pohjoisen 
linjauksen vaikutusalueella Keskisenkulman alu-
eella sijaitsee muutamia asuin- ja lomarakennuk-
sia, jotka on suojattava melulta meluesteillä. 

Linjausvaihtoehdot ja meluntorjuntatarpeet ovat yh-
tenevät niillä alueilla, joilla linjaus liittyy nykyiseen 
tieverkkoon. 

Meluntorjunnalla saavutetaan VNp 993/92 mukai-
set ohjearvot asuin- ja lomarakennusten kohdilla. 

2-kehän liikenteen tärinäriskialueelle ei sijoitu 
asuinrakennuksia, lomarakennuksia tai herkkiä 
kohteita.

7.6 Vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätökset

Kokonaisvaikutukset hankevaihtoehdoissa

Keskiäänitaso-
alue, LAeq7-22, 
dB

Vertailu-
vaihtoeh-
to

VE 0+ VE 1, 2-kehällä 
pohjoinen linjaus

VE 1, 2-kehällä 
eteläinen linjaus

VE 2, 2-kehällä 
pohjoinen linjaus

VE2, 2-kehällä 
eteläinen linjaus

dB Henkilöä Henkilöä Henkilöä Henkilöä Henkilöä Henkilöä
50-<55 12012 12245 9946 9950 12253 12257
55-<60 4135 3908 2429 2393 3324 3288
60-<65 557 542 354 358 490 494
65-<70 148 109 24 24 30 30
70-<75 27 0 0 0 0 0
≥75 0 0 0 0 0 0
Yhteensä yli 50 dB 16879 16804 12753 12725 16097 16069
Yhteensä yli 55 dB 4867 4559 2807 2775 3844 3812

Taulukko 16. Melualueiden asukasmäärät arvioiduissa vaihtoehdoissa.

Vaihtoehdossa 1 valtatien uusi linjaus luo merkittävän uu-
den melulähteen alueelle, joka on nykyisellään ainakin 
ajoittain varsin hiljainen. Melulle herkistä kohteista alu-
eella sijaitsee mm. osa Birgitan polku -ulkoilureitistöstä ja 
Pulkajärven Natura 2000-alue. Toisaalta oikaisu vähen-
tää paikoin liikennettä nykyiseltä valtatieltä 3 (Helsinki-
Tampere -moottoritie ja Läntinen kehä) ja vähentää näin 
ollen nykyiselle asutukselle kohdistuvia meluvaikutuksia. 
Koska valtatien 3 uuden linjauksen melualueelle ei sijoitu 
asuinrakennuksia, lomarakennuksia, kouluja, oppilaitoksia 
tai sairaaloita lukuun ottamatta oikaisun liittymäalueita ny-
kyiseen tieverkkoon, on melulle altistuvien asukasmäärien 
perusteella vaihtoehto 1 vertailluista vaihtoehdoista paras. 

2-kehän vaikutus on valtatien 3 uuden linjauksen vaikutus-
ta merkittävästi pienempi pienempien liikennemäärien ja 
alempien ajonopeuksien vuoksi. 

Vaihtoehtojen eri keskiäänitasoalueiden nykyiset henki-
lömäärät on esitetty taulukossa 16. Määrissä on mukana 
myös Lentoasemantien, Tampereentien (Mt 130) ja Rus-
kontien itäisen pään liikennemelualueille sijoittuvat henki-
löt. 

Vertailuvaihtoehto ja vaihtoehto 0+ 
Melulle altistuvien asukkaiden määrä on suurin vertailu-
vaihtoehdossa eli tilanteessa, jossa väyläverkosto säilyy 
nykyisellään ja liikenne kasvaa ennusteiden mukaisesti.  

Vaihtoehdon 0 + meluntorjunnan toteuttaminen Särkijärven 
eritasoliittymän etelä- ja pohjoispuolille vähentää yli 55 dB 
päiväajan melutasolle altistuvien henkilöiden määrää 308 
asukkaalla. Meluntorjunnan toteuttamisen jälkeen yli 70 dB 
melualueella ei ole asukkaita ja yli 60 dB melulle altistuvien 
määrä vähenee noin 80 asukkaalla. Muutos on kuitenkin 
paikallinen, joten hankemittakaavassa muutos arvioidaan 
vähäisen myönteiseksi.

Vaihtoehto 1 (valtatie 3 uusi tielinjaus ja 2-kehä)
Vaihtoehdossa 1 valtatien uudelle linjaukselle siirtyy mer-
kittävästi liikennettä, minkä lisäksi nykyisen väylän melun-
torjuntaa parannetaan. Vaihtoehdossa 1 yli 55 dB päivä-
ajan keskiäänitasolle altistuvien henkilöiden määrä on noin 
2000 pienempi kuin vertailuvaihtoehdossa tai vaihtoehdos-
sa 0+. Yli 60 dB keskiäänitasoalueella asuu noin 350 asu-
kasta vähemmän kuin vertailuvaihtoehdossa. 

Vaihtoehdossa 1 päiväajan yli 50 dB keskiäänitasoalueella 
asuvien määrä on noin 4000 henkilöä pienempi kuin vaih-
toehdossa 0+. Vaikka vaihtoehdossa 1 uusien väylien alu-
eella meluvaikutus on voimakkaan tai vähäisen kielteinen 
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ja vaihtoehto aiheuttaa melua muun muassa osalle Birgi-
tan polku -retkeilyreittiä ja Pulkajärven alueelle, voitaneen 
melutason alenemaa pysyvän asutuksen alueella pitää 
merkittävämpänä hyötynä kuin virkistysalueille aiheutuva 
haitta on. Perusteena on se, että asutus on pysyvää, kun 
taas se kaukovirkistysalue, mihin hakeudutaan vapaaeh-
toisesti, voidaan usein valita. Lisäksi uusista väylistä huo-
limatta, alueelle jää edelleen äänimaisemaltaan suhteelli-
sen hiljaisiksi koettuja virkistykseen soveltuvia alueita.   

Pelkästään altistuvia asukkaita ajatellen vaihtoehdon 1 
vaikutukset arvioidaan suureksi myönteiseksi, mutta joh-
tuen uusien väylien suuresta kielteisestä vaikutuksesta ny-
kyiselle asumattomalle alueelle, hankemittakaavassa vaih-
toehto 1 arvioidaan kohtalaisen myönteiseksi. 

Vaihtoehto 2 (valtatie 3 nykyisellä paikalla ja 2-kehä)
Vaihtoehdon 2 yli 55 dB keskiäänitasolle altistuvien henki-
löiden määrä on noin 1000 asukasta pienempi kuin vertai-
luvaihtoehdossa mutta noin 1000 asukasta suurempi kuin 
vaihtoehdossa 1. Yli 60 dB keskiäänitasoalueella asuu 
noin 210 asukasta vähemmän kuin vaihtoehdossa 0+.

Vaihtoehdossa 2 päiväajan yli 50 dB keskiäänitasoalueella 
asuvien henkilöiden määrä on noin 800 henkilöä pienempi 
kuin vertailuvaihtoehdossa. Vaihtoehdossa 2 liikennemää-
rä nykyisellä väylästöllä kasvaa merkittävästi nykyisestä, 
eikä pääosin 5 metriä korkeiden meluseinien meluntorjun-
tateho ole riittävä painamaan yli 55 dB tai yli 50 dB päivä-
ajan keskiäänitasolle altistuvien henkilöiden määrää vaih-
toehdon 1 tasolle. Toisaalta vaihtoehdossa 2 ei luoda uutta 
erittäin merkittävää melulähdettä nykyään asumattomalle 
ja virkistykseen käytetylle alueelle vaihtoehdoin 1 tavoin. 
Vaihtoehto 2 sisältää 2-kehän, mutta kehän meluvaikutus 
jää oikaisun vaikutusta pienemmäksi matalammista ajono-
peuksista ja liikennemääristä johtuen.     

Altistuvia asukkaita ajatellen vaihtoehdon 2 vaikutukset ar-
vioidaan hanketasolla vähäisen myönteiseksi. Alueelle luo-
daan uusi melulähde (2-kehä), jonka vaikutus arvioidaan 
vähäisen kielteiseksi. Hankemittakaavassa vaihtoehto 2 
arvioidaan vähäisen myönteiseksi.

Kuva 7.2. Meluvaikutukset suhteessa nykyiseen asutukseen vaihtoehto 0+.
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Kuva 7.3. Meluvaikutukset suhteessa nykyiseen asutukseen vaihtoehto 1. Kuva 7.4. Meluvaikutukset suhteessa nykyiseen asutukseen vaihtoehto 2.
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Hankevaihtoehtojen erot

Virkistys- ja luonnonsuojelu/Natura 2000 -alueiden 
kannalta vaihtoehdot 0+ ja 2 ovat parempia kuin 
vaihtoehto 1.

Melulle altistuvien määrän perusteella vaihtoeh-
to 1 on paras eli yli 55 dB keskiäänitasolle altistuu 
vertailuvaihtoehdoista selvästi vähiten asukkaita. 
Vaihtoehto 2 on toiseksi paras, vaikkakin yli 55 dB 
melulle altistuvien määrä on noin 40 % suurempi 
vaihtoehtoon 1 verrattuna. Vaihtoehto 0+ parantaa 
hieman nykyisen kaltaista vertailutilannetta, mikä 
johtuu Sääksjärven eritasoliittymän tuntumaan ra-
kennettavasta meluntorjunnasta.

2-kehän vaihtoehdoista melun kannalta eteläinen 
linjaus on pohjoista parempi syystä, että pohjoinen 
linjaus sijoittuu Keskisenkulman alueella lähelle ny-
kyistä vakituista- ja vapaa-ajan asutusta ja Keski-
senkulman alueella on toteutettava em. syystä me-
luesteitä. 

Tärinän osalta mikään arvioiduista vaihtoehdoista 
ei aiheuta muutosta nykytilanteeseen verrattuna.  

7.7 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Nykyisten väylien varrella haittojen lieventäminen keskit-
tyy liikenteen aiheuttaman melun leviämisen estämiseen. 
Nopeusrajoituksilla, mikäli niitä noudatetaan, saavutettai-
siin hieman hyötyjä, mutta mikäli valtateiden nopeus halu-
taan pitää tasolla 100-120 km/h, meluesteet tai liikenteen 
vähentäminen ovat käytännössä ainoa tapa lieventää me-
luhaittaa. Meluesteiden rakentamista rajoittaa osin niiden 
korkea hinta, osittain käytettävissä oleva tila, mistä syystä 
meluesteillä saavutettava meluntorjunnan teho on rajalli-
nen. 

Vaikka valtatien 3 oikaisun varrelle ei sijoitu asuin- tai lo-
marakennuksia, olisi jatkosuunnittelussa suositeltavaa tut-
kia meluvalleja esimerkiksi vilkkaassa käytössä olevien 
virkistyskohteiden suojaksi niille kohdille, missä maaperä 
on riittävän kantavaa ja missä ei ole erityisiä luonnonsuo-
jeluarvoja.   

Vaihtoehtojen meluntorjuntaluonnostelmat on esitetty tä-
män YVA-selostuksen liitteessä 2 olevilla melukartoilla. 
Uudet meluntorjunnan toimenpiteet on esitetty suunnitel-
makartoilla (luku 2 ja piirustukset). Meluntorjunta tarkentuu 
jatkosuunnittelussa. Meluntorjunnan tarkentaminen on tar-
peellista etenkin vaihtoehdossa 1 Kullaanvuoren eteläpuo-
lella ja vaihtoehdossa 2 Höytämöjärven lounaispuolella.  

Mikäli uusi väyliä tuodaan 15 metriä lähemmäksi nykyisiä 
asuinrakennuksia, lomarakennuksia tai herkkiä kohteita, 
on jatkosuunnittelussa huomioitava mahdollinen tärinä-
riski. 
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8 ILMANLAATU 
8.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Arvioitavien vaihtoehtojen ilmanlaatuvaikutuksia on selvi-
tetty laatimalla vuoden 2020 ja vuoden 2040 ennustettujen 
liikennemäärien perusteella ilmalaatuvyöhykkeet eri vaih-
toehdoille ja laskemalla suositusetäisyyden sisäpuolelle si-
joittuvien asuinrakennusten, lomarakennusten ja herkkien 
kohteiden (esimerkiksi päiväkoti, koulu, sairaala) määrät 
eri vaihtoehdoissa. Kohde on laskettu vyöhykkeelle kuulu-
vaksi, jos yksikin rakennuksen kulma sijoittuu vyöhykkeen 
sisäpuolelle. 

EU on antanut ilmanlaadun raja-arvot alueille, joilla ihmi-
set altistuvat ilman epäpuhtauksille. Raja-arvot on pantu 
täytäntöön valtioneuvoston asetuksella (79/2017). Lisäksi 
on annettu pääosin terveysperusteiset kansalliset ohjear-
vot valtioneuvoston päätöksellä (480/1996) ja ne on tarkoi-
tettu ensisijaisesti ohjeeksi viranomaisille. Ohjearvoja so-
velletaan muun muassa alueidenkäytön, rakentamisen ja 
liikenteen suunnittelussa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä 
ohjearvojen ylittyminen ja taata hyvän ilmanlaadun säily-
minen.

Tässä selvityksessä ilmalaatua on tarkasteltu laatimalla 
vaihtoehdoille liikennemäärään perustuvat suositusetäi-
syystarkastelut oppaan Ilmanlaatu maankäytön suunnitte-
lussa (Opas 2/2015) -mukaisesti. Asuinrakennusten suosi-
tusetäisyyksiä käytettäessä typpidioksidin vuosikeskiarvo 

Ajoneuvoa arkivuorokaudessa Asuinrakennukset, suositusetäisyys Herkkä kohde, suositusetäisyys
kpl Metriä Metriä
5000 10 20
10 000 20 40
20 000 40 80
30 000 60 120
40 000 80 160
50 000 100 200
60 000 120 200
Yli 70 000 140 200

Taulukko 17. Asuinrakennusten ja herkkien kohteiden suositusetäisyydet.

Kuva 8.1. Herkkien kohteiden suositusetäisyys nykytilantees-
sa.

on	enintään	20	μg/m3,	pienhiukkasten	vuosikeskiarvo	on	
enintään	8,5	μg/m3	ja	hengitettävien	hiukkasten	pitoisuu-
det ovat alle raja- ja ohjearvojen. Opas on laadittu pää-
kaupunkiseudun taustapitoisuuksia käyttäen, joten Pirkan-
maalla pitoisuudet saattavat jäädä hieman yllä esitettyä 
matalammiksi (EMEP Status Report 1/2020).

Oppaassa esitetyt suositusetäisyydet asuinrakennuksille 
ja herkille kohteille on esitetty taulukossa 17.

Lomarakennuksille ei ole oppaassa esitetty suositusetäi-
syyksiä, mistä syystä tässä selvityksessä on lomaraken-
nusten suositusetäisyytenä käytetty asuinrakennusten 
suositusetäisyyttä. 

Menetelmä on niin sanottu putkimallimenetelmä, joka pe-
rustuu arvioon pitoisuuksien laimenemisesta avoimen väy-
län varrella ja näin ollen yksinkertaistavat altistumisen arvi-
ointia.  Oppaan mukaan epäpuhtauksien pitoisuus nousee, 
kun ympäristön rakennukset ja maastonmuodot heikentä-
vät tuulettuvuutta. Esimerkiksi sulkeutuneessa katutilas-
sa ilmanlaatu on huonompaa kuin avoimessa. Ilmanlaatu 
huononee, jos raskaan liikenteen osuus kasvaa arviointi-
perusteena käytetystä kymmenestä prosentista. Lisäksi 
ilmanlaatuvyöhykkeet on määritelty sillä perusolettamuk-
sella, että päästölähteenä on yksi katu/tie. Mikäli asutus tai 
vastaava kohde on kahden vilkkaan tien välissä tai risteyk-
sessä, ilmanlaatuvyöhykkeitä ei voi sellaisenaan käyttää. 
Erityiskohteissa, kuten risteysalueella, tunnelin suulla ja 
huonosti tuulettuvalla alueella, on oppaan mukaan tarpeen 
arvioida ilman epäpuhtauksien vaikutuksia mittauksin tai 
mallintamalla.

Vaikka käytetty menetelmä ei kaikilta osin ole kovin tarkka, 
kohtelee se arvioitavia vaihtoehtoja samoin, mistä syystä 
sen katsotaan olevan riittävä vaihtoehtojen keskinäiseen 
vertailuun.

8.2 Nykytilanne

Nykytilanteessa valtatien 3 liikennemäärä on enimmillään 
30 000 – 45 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, valtatien 9 lii-
kennemäärä enimmillään 42 000 – 55 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa, Tampereentien liikennemäärä enimmillään 
5000 – 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Lentoaseman-
tien liikennemäärä enimmillään 1500 – 6000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Näillä liikennemäärillä asuinrakennuksille 
käytettävä suositusetäisyys on enimmillään noin 100 met-
riä ja herkille kohteille käytettävä suositusetäisyys enimmil-
lään noin 200 metriä.  

Ilmanlaadun suositusetäi-
syyden sisäpuolella

Nykytilanne

 KPL
Asuinrakennusta 126
Herkkää kohdetta 9
Lomarakennusta 8
Yhteensä kohdetta 143

Taulukko 18. Ilmanlaadun suositusetäisyyden sisäpuolella 
olevien kohteiden määrät nykytilanteessa.

Nykytilanteessa suositusetäisyysvyöhykkeiden sisäpuolel-
le jäävien asuinrakennusten ja herkkien kohteiden määrä 
on esitetty taulukossa 18.

8.3 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

Arvioitavan kohteen herkkyyden määrittely ilmanlaadun 
osalta on esitetty taulukossa 19.

Vaikutuksen merkittävyyden arviointikriteerit suhteessa il-
manlaatuun on esitetty taulukossa 20.

Arviointi on tehty asiantuntija-arviona suunnitelmien, lähtö-
aineistojen, analyysien ja paikallistuntemuksen perusteel-
la.

8.4 Vertailuvaihtoehto

Vertailuvaihtoehto kuvaa ennustetilannetta 2040. Vuoteen 
2040 mennessä liikennemäärät ovat kasvaneet nykytilan-
teeseen verrattuna, mikä näkyy nykytilannetta laajempina 
suositusetäisyysvyöhykkeinä ja sitä kautta suurempana 
altistuvien määränä. Nykytilanteeseen verrattuna laajem-
man suositusvyöhykkeen sisäpuolelle jää kaksinkertainen 
määrä nykyisiä asuinrakennuksia ja lomarakennuksia kol-
me enemmän. Herkkien kohteiden määrässä ei ole muu-
tosta nykytilanteeseen verrattuna. Vertailuvaihtoehdossa 
ilmanlaadun suositusetäisyyden sisäpuolella on 247 asuin-
rakennusta, 9 herkkää kohdetta ja 11 lomarakennusta. 
Osa kohteista on myös Tampereentien vaikutusalueella. 
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Kuva 8.2. Herkkien kohteiden suositusetäisyys vaihtoehdos-
sa 1.

Ilmanlaadun suositusetäi-
syyden sisäpuolella

Vertailuvaihtoehto

 KPL
Asuinrakennusta 247
Herkkää kohdetta 9
Lomarakennusta 11
Yhteensä kohdetta 267

Ilmanlaadun suositusetäi-
syyden sisäpuolella

VE 1 ja lisäksi molemmat 
2-kehän linjaukset

 KPL
Asuinrakennusta 171
Herkkää kohdetta 9
Lomarakennusta 11
Yhteensä kohdetta 191

Taulukko 21. Ilmanlaadun suositusetäisyyden sisäpuolella 
olevien kohteiden määrät vertailuvaihtoehdossa. 

Taulukko 22. Ilmanlaadun suositusetäisyyden sisäpuolella 
olevien kohteiden määrät vaihtoehdossa 1 mukaan lukien 
2-kehän molemmat mahdolliset linjaukset.

Taulukko 19. Arvioitavan kohteen herkkyyden määrittely ilmanlaadun osalta.

Taulukko 20. Ilmanlaatuvaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit.

++
Erittäin suuri tai suuri myönteinen vaikutus

Suositusetäisyyden sisäpuolelle ei sijoitu uusia asuinrakennuksia tai 
herkkiä kohteita.
Tilanne paranee useiden asuinrakennusten tai herkän kohteen 
osalta vertailuvaihtoehtoon verrattuna

+ Vähäinen tai kohtalainen myönteinen 
vaikutus

Suositusetäisyyden sisäpuolelle ei sijoitu uusia asuinrakennuksia tai 
herkkiä kohteita.
Tilanne paranee joidenkin asuinrakennusten tai lomarakennusten 
osalta vertailuvaihtoehtoon verrattuna.

0 Neutraali muutos tai ei vaikutusta Ei muutosta tilanteeseen

- Vähäinen tai kohtalainen kielteinen vaikutus

Suositusetäisyyden sisäpuolelle sijoittuu uusia asuinrakennuksia tai 
herkkiä kohteita.
Tilanne huononee joidenkin asuinrakennusten tai lomarakennusten 
osalta vertailuvaihtoehtoon verrattuna.

--
Erittäin suuri tai suuri kielteinen vaikutus

Suositusetäisyyden sisäpuolelle sijoittuu useita uusia 
asuinrakennuksia tai herkkiä kohteita.
Tilanne huononee useiden asuinrakennusten tai herkän kohteen 
osalta vertailuvaihtoehtoon verrattuna.

Vähäinen • Yksittäinen asuinrakennus 
Kohtalainen • Muutama asuinrakennus

• Muutamia lomarakennuksia

Suuri • Useita asuinrakennuksia
• Herkkä kohde (hoito- tai oppilaitos)

8.5 Hankevaihtoehtojen vaikutukset

8.5.1 Vaihtoehto 0+

Vaihtoehdoissa 0+ ja vertailuvaihtoehdossa ei ole eroa il-
malaadun suositusetäisyyden sisäpuolelle jäävien asuin-
rakennusten tai herkkien kohteiden määrissä, sillä käyte-
tyssä arviointimenetelmässä meluesteillä ei ole vaikutusta 
vyöhykkeen leveyteen.  

Vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan neutraaliksi.

8.5.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Vaihtoehdossa 1 uusien tielinjausten suositusetäisyysvyö-
hykkeen sisäpuolelle ei sijoitu sellaisia asuinrakennuksia, 
herkkiä kohteita tai lomarakennuksia, jotka eivät jo nyky-
tilanteessa olisi valtatien 3 tai 9 suositusetäisyysvyöhyk-

keen sisäpuolella. Liikenteen väheneminen valtateiltä 9 ja 
3 osuuksilta Puskiainen-Lakalaiva ja Lakalaiva – Puski-
ainen näkyy vertailuvaihtoehtoon verrattuna pienempänä 
suositusetäisyyden sisäpuolelle sijoittuvien asuinraken-
nusten määränä; huonon ilmanlaadun vyöhykkeelle sijoit-
tuvien asuinrakennusten määrä vähenee noin kahdeksal-
lakymmenellä rakennuksella (247 asuinrakennusta – 171 
asuinrakennusta), joissa asuu yhteensä noin 330 asukas-
ta. Herkkien kohteiden määrässä ei tapahdu muutosta. 

Vaihtoehdon 1 herkkien kohteiden suositusetäisyys on esi-
tetty kuvassa 8.2. Kuvassa on esitetty myös 2-kehän kum-
mankin mahdollisen linjauksen herkkien kohteiden suosi-
tusetäisyysvyöhyke.

8.5.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Vaihtoehdossa 2 nykyisten väylien liikennemäärä kasvaa 
koko suunnittelualueella. Kasvu on hieman suurempaa 
nykytilanteeseen verrattuna kuin vertailuvaihtoehdossa, 
mutta vyöhykkeiden portaittaisen muutoksen vuoksi (esim. 
suositusetäisyys liikennemäärälle 41 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa on sama kuin liikennemäärälle 49 000 ajoneu-
voa vuorokaudessa) vaihtoehtojen 0+ ja 2 välillä ei lasken-
tojen perusteella ole käytännössä mitään eroa. 

2-kehä

Laskennassa 2-kehän linjaukset on laskettu sekä osana 
vaihtoehtoa 1 että vaihtoehtoa 2. Linjausten Lempäälän 
puoleista päätä lukuun ottamatta ei suositusetäisyyden si-
säpuolelle sijoitu asuinrakennuksia, lomarakennuksia tai 
herkkiä kohteita, joten 2-kehän pohjoisen ja eteläisen linja-
uksen välille ei ilmanlaadun osalta muodostu eroja. 

Lempäälän puoleisessa päässä suositusetäisyyden sisäl-
le jäävät kohteet ovat valmiiksi Helsinki-Tampere –moot-
toritien tai Tampereentien (mt 130) liikenteen aiheuttaman 
suositusetäisyyden sisäpuolella.

Ilmanlaadun suositusetäi-
syyden sisäpuolella

VE 2 ja lisäksi molemmat 
2-kehän linjaukset

 KPL
Asuinrakennusta 243
Herkkää kohdetta 9
Lomarakennusta 11
Yhteensä kohdetta 263

Taulukko 23. Ilmanlaadun suositusetäisyyden sisäpuolella 
olevien kohteiden määrät vaihtoehdossa 2 mukaan lukien 
2-kehän molemmat mahdolliset linjaukset.
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2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

Ilmanlaadun kannalta 2-kehän eteläisen ja pohjoi-
sen linjauksen välillä ei ole eroja, sillä suositusetäi-
syyden sisäpuolelle ei sijoitu asuinrakennuksia, 
lomarakennuksia tai herkkiä kohteita niille alueille, 
joilla linjausvaihtoehdot poikkeavat toisistaan. 

8.6 Vaihtoehtojen vertailu ja 
johtopäätökset

Kokonaisvaikutukset hankevaihtoehdoissa

Vaihtoehto 1 valtatien uusi linjaus luo uuden paikallisen 
päästölähteen alueelle, jolla ei nykytilanteessa ole vastaa-
via päästölähteitä. Uuden linjauksen liikennemääriin pe-
rustuvan ilmanlaadun suositusvyöhykkeen sisäpuolelle ei 
kuitenkaan sijoitu asuinrakennuksia, lomarakennuksia tai 
herkkiä kohteita lukuun ottamatta linjauksen liittymäaluetta 
nykyiseen tieverkkoon Lempäälän päässä.

2-kehän suositusetäisyysvyöhykkeen sisäpuolelle ei sijoi-
tu sellaisia asuinrakennuksia, lomarakennuksia tai herkkiä 
kohteita, jotka eivät jo nykyisellään sijoittuisi valtateiden 3 
tai 9 tai Tampereentien tieliikenteen päästöjen vaikutusalu-
eelle. 

Vaihtoehdoissa ilmalaadun suositusetäisyyden sisäpuolel-
le sijoittuvien asuinrakennusten, lomarakennusten ja herk-
kien kohteiden määrät on esitetty taulukossa 24. 

Vaihtoehto 0+ 

Vaihtoehdossa 0+ ilmanlaadun suositusetäisyysvyöhyk-
keen sisäpuolelle sijoittuvien asuinrakennusten ja herkki-
en kohteiden määrä on sama kuin vertailuvaihtoehdossa. 

Vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan neutraaliksi. 

Ilmanlaadun suositusetäi-
syyden sisäpuolella

Vertailuvaihtoehto, ja vaih-
toehto 0+

VE 1 + molemmat 2-kehän 
linjaukset

VE 2 + molemmat 2-kehän 
linjaukset

 KPL KPL KPL
Asuinrakennusta 247 171 243
Herkkää kohdetta 9 9 9
Lomarakennusta 11 11 11
Yhteensä kohdetta 267 191 263

Taulukko 24. Ilmanlaadun suositusetäisyyden sisäpuolella olevien kohteiden määrät eri tutkituissa vaihtoehdoissa.

Hankevaihtoehtojen erot

Kaikissa vaihtoehdoissa suositusetäisyysvyöhyk-
keiden sisäpuolelle jäävien asuinrakennusten ja 
lomarakennusten määrä kasvaa liikennemäärän 
kasvun myötä nykytilanteesta, mutta suhteessa 
vertailuvaihtoehtoon vaihtoehtojen 0+ ja 2 vaikutus 
on neutraali. 

Vaihtoehto 1 (valtatie 3 uusi tielinjaus ja 2-kehä)

Vaihtoehdossa 1 ilmanlaadun suositusetäisyysvyöhyk-
keen sisäpuolelle sijoittuvien asuinrakennusten määrä on 
suurempi nykytilanteeseen verrattuna, mutta on noin 80 
asuinrakennusta ja noin 330 henkilöä pienempi kuin ver-
tailuvaihtoehdossa. Lomarakennusten ja herkkien raken-
nusten määrä ei muutu vertailuvaihtoehtoon nähden.

Vaihtoehdon vaikutukset hanketasolla arvioidaan kohtalai-
sen myönteisiksi. 

Vaihtoehto 2 (valtatie 3 nykyisellä paikalla ja 
2-kehä)

Vaihtoehdossa 2 ilmanlaadun suositusetäisyysvyöhykkeen 
sisäpuolelle sijoittuvien asuinrakennusten ja herkkien koh-
teiden määrä on käytännössä sama kuin vertailuvaihtoeh-
dossa. 

Vaihtoehdon vaikutukset arvioidaan neutraaliksi.

den riittävä suojaetäisyys voidaan varmistaa niillä alueille, 
joilla väylä kulkee uudessa maastokäytävässä. Nykyisen 
väylästön osalta liikennemäärien väheneminen vaikuttaa 
päästöihin, mikä näkyy vaihtoehdon 1 vaihtoehtoja 0+ ja 2 
pienempinä altistuvien määrinä.   

8.7 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Ilmanlaatuun vaikuttaa nyt hankkeessa merkittävimmin lii-
kennemäärät ja uusien väylien sijoittaminen riittävälle etäi-
syydelle altistuvista kohteista. 

Liikenteen pienhiukkaspäästöjen leviämistä väylältä ympä-
ristöön on vaikea estää, mistä syystä riittävä suojaetäisyys 
uusien väylien ja nykyisen asutuksen, lomarakennusten 
tai herkkien kohteiden osalta on syytä varmistaa niiltä osin 
kuin mahdollista. Käytännössä väylän ja herkkien kohtei-

Vaihtoehdossa 1 huonon ilmanlaadun alueelle si-
joittuu noin 80 asuinrakennusta ja noin 330 asu-
kasta vähemmän kuin muissa vaihtoehdoissa osan 
liikenteestä siirtyessä uudelle yhteydelle, jonka var-
rella ei ole altistuvia. Vaihtoehdon 1 vaikutukset ar-
vioidaan kohtalaisen myönteisiksi. 
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9 MAISEMA JA KULTTUURIPERINTÖ
9.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Maisemavaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu suunnitel-
tujen linjausten vaikutuksia maisemarakenteeseen ja mai-
semakuvaan. Hankealueelta ja hankkeen vaikutusalueelta 
on kartoitettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikal-
lisesti arvokkaat maisema-alueet. Lisäksi hankealueelta ja 
sen lähiympäristöstä on tunnistettu ja nykytilakuvauksessa 
kuvattu maisemarakenteen sekä maisemakuvan kannalta 
tärkeät kohteet, näkymäalueet ja -suunnat sekä miljööko-
konaisuudet. Koska vaikutusalueella ei sijaitse valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita 
painotetaan arvioinnissa muita maisemallisesti ja maise-
makuvallisesti herkkiä alueita. Tällaisia ovat muun muassa 
asutusalueet, järvimaisemat, kulttuurimaisemat, yhtenäiset 
metsäalueet, virkistyskäytössä olevat alueet ja maisemal-
lisesti tärkeät näkymät.  Arvioinnissa on huomioitu myös 
mahdolliset maisemavaurioita aiheuttavat toimenpiteet, 
kuten laajat maa- ja kallioleikkaukset. Arvioinnissa huomi-
oidaan tielinjauksen lisäksi uusien eritasoliittymien, siltojen 
ja meluntorjunnan aiheuttamat maisemavaikutukset. Mer-
kittävimpien maisemavaikutusten arvioidaan kohdistuvan 
maisemarakenteen ja maisemakuvan pirstoutumiseen ja 
niiden ominaispiirteiden häviämiseen tai heikentymiseen. 

Rakennetun kulttuuriympäristön tarkastelualueena on ny-
kyiseen tielinjaukseen tukeutuvilla osilla 100 metrin levyi-
nen vyöhyke tien molemmin puolin tien keskilinjasta mi-
tattuna ja uuden maastokäytävän kohdalla vastaavalla 
periaatteella 200 metrin levyiset vyöhykkeet suunnitellun 
tien keskilinjasta. Vyöhykkeillä on tarkasteltu olemassa 
olevaa rakennuskantaa ja siinä tunnistettuja kulttuurihisto-
riallisia arvoja. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta sel-
vityksessä on kartoitettu maakuntakaavan ja muun kaavoi-
tuksen selvityksissä jo valtakunnallisesti, maakunnallisesti 
ja paikallisesti merkittäviksi luokitellut alueet ja kohteet. 
Rakennuskohteita koskevia lähtötietoja on täydennetty 
vuosina 2019 ja 2020 tehdyillä maastokäynneillä, joissa on 
katselmoitu jo tunnistettujen arvokohteiden lisäksi ennen 
vuotta 1950 rakennettuja kohteita ja niiden pihapiirejä. Mo-
dernin rakennusperinnön osalta alueelta ei tunnistettu eri-
tyisiä kohteita, joihin kohdistuvia vaikutuksia tulisi arvioida. 
Arvioinnissa huomioitavien arvoalueiden ja -kohteiden se-

kä tarkistettujen 1950-lukua vanhempien kohteiden luonne 
ja maisemalliset ja rakennushistorialliset ominaispiirteet 
on kuvattu arvioinnin taustaksi yleispiirteisesti. Rakenne-
tun kulttuuriympäristön ja maiseman arvoissa on monesti 
yhteisiä ominaisuuksia. Vaikutusten arviointi keskittyy yk-
sittäisten rakennuskohteiden sijasta kokonaisuuksien arvi-
ointiin sellaisilla alueilla, joilla rakennettu kulttuuriympäristö 
ja taajamamaisema muodostavat selvästi toisiinsa kytkey-
tyvän ja aluemaisen kokonaisuuden. Rakennettuun kult-
tuuriympäristöön kohdistuvaksi merkittävimmäksi haitalli-
seksi vaikutukseksi luokitellaan rakennusten purkaminen. 
Tätä lievempiä haitallisia kohtalaisia tai vähäisiä vaikutuk-
sia voivat olla rakennusten pihapiireihin kohdistuvat suorat 
tai visuaaliset vaikutukset tai rakennuksia ympäröivässä 
maisema- tai taajamakuvassa tapahtuvien muutosten hei-
jastuminen rakennusten pihapiirien arvoihin.

Suunniteltujen tielinjausten alueelle on toteutettu arkeolo-
ginen inventointi, jonka maastotyöt on tehty vuosina 2019 
ja 2020. Arkeologinen inventointiraportti tarkkoine kohde-
tietoineen on ympäristövaikutusten arviointiselostuksen 
liitteenä. 

9.2 Nykytilanne

Kuva 9.1. Maisemarakennekaavio selventää tieosuuksi-
en sijoittumista erityyppisille maisema-alueille. Linjaukset 
sijoittuvat pääosin Tampereen ja Lempäälän väliselle run-
sasjärviselle kallio- ja moreeniselänteelle. Kulttuurivaikut-
teisuutta on pohjoisessa Pirkkalassa ja etelässä Lempää-
län Moisionjokilaaksossa.

Hankealue sijoittuu maisemamaakuntajaossa Keski-Hä-
meen viljely- ja järviseudulle ja sen tarkemmassa Pirkan-
maata koskevassa maakunnallisessa maisematyyppija-
ossa keskeiselle järvialueelle. Pyhäjärvi ja Näsijärvi ovat 
maisema-alueen suurimmat järvialtaat, jotka jäsentävät 
maisemamaakunnan maisemarakennetta ja ovat vaikut-
taneet muun muassa taajamien sijoittumiseen ja maape-
räolosuhteiden kautta viljelysmaiden sijaintiin. Keskeinen 
järvialue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa mäki- ja vuori-

Kuva 9.1. Maisemarakennekaavio selventää tieosuuksien sijoittumista erityyppisille maisema-alueille. Linjaukset sijoittuvat 
pääosin Tampereen ja Lempäälän väliselle runsasjärviselle kallio- ja moreeniselänteelle. Kulttuurivaikutteisuutta on pohjoi-
sessa Pirkkalassa ja etelässä Lempäälän Moisionjokilaaksossa.

maata. Keskeinen järvialue on Pirkanmaan tiheimmin asut-
tu ja teollistunein alue. (Pirkanmaan liitto 2014, MK2040)

Tielinjaukset sijoittuvat kolmelle erityyppiselle maiseman 
osa-alueelle, jotka ovat Pyhäjärven laaksotilaan liittyvät 
kulttuurivaikutteiset ja rakennetut alueet, karut metsäi-
set kallio- ja moreeniselänteet sekä yhdyskuntaraken-
teen täyttämä, matalapiirteinen maastopainanne, joka jat-
kuu Sääksjärveltä Ahostenjärvelle ja Moisionjokilaaksoon 
saakka. 
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Kuva 9.2. Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön inventoinneissa tunnistetut arvot. Linjausten lähiympäristössä sijaitsee 
rakennetun kulttuuriympäristön arvoja, mutta ei erityisiä inventoituja maisemallisia arvoja.

Kuva 9.3. Osuus Marjamäki -Puskiainen ylittää Moisionjokilaakson Ruotasjärven laskuojan kohdalla. Valtatien itäpuolella ja 
Ruotasjärven luoteispuolella sijaitseva Puskiaistentien asutusalue on luokiteltu Sääksjärven osayleiskaavan kulttuuriympäris-
töselvityksen mukaan eheäksi, paikallisesti arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Kuljun Palomäellä sijaitsee runsaasti ennen vuotta 
1950 rakennettua rakennuskantaa, mutta näistä ei maastokatselmusten perusteella löytynyt erityisiä arvokohteita.

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie VE 
0+, VE 1, VE 2)
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Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie VE 0+, VE 1, VE 2): Puskiaistentien varren 
rakennettua kulttuuriympäristöä

Tieosuuden lähistöllä sijaitsee useita ennen vuotta 1950 rakennettuja rakennuksia. Kohteet katselmoitiin maas-
totöiden yhteydessä. Katselmuksen perusteella on tunnistettu, että osuuden rakennetun kulttuuriympäristön ja 
maisemakuvan arvot ja herkimmät ominaisuudet keskittyvät Puskiaistentien varteen valtatien itä- ja länsipuolelle. 

Kuva 9.4. Puskiaistentien eheäksi arvotettua aluetta valtatien ylittävän sillan 
lähellä.

Kuva 9.7. Näkymä kohti etelää ja Puskiaistentien eheäksi arvotettua kokonai-
suutta.

Kuva 9.5. Kulttuuriympäristöohjelmaan kuuluva Mäkelän talo.

Kuva 9.8. Näkymä kohti etelää. Osa Puskiaistentien pihapiireistä sijoittuu 
valtatien välittömään läheisyyteen.

Kuva 9.6. Mäkelän talon valtatiehen rajautuvat viljelyalueet ovat kasvamassa 
umpeen.

Kuva 9.9. Puskiaistentien  varren maisemakuva on pienipiirteistä.

Puskiaistentien ympäristön erityispiirre on valtatien ja Puskiaistentien väliin jäävä hyvin kapea tila. Pihapuusto ra-
jautuu monin paikoin kiinni nykyisiin meluntorjuntarakenteisiin. Mäkelän talo kuuluu kulttuuriympäristöohjelmaan 
ja on huomioitu arvioinnissa yksittäisenä kohteena. Muutoin arvioinnissa käsitellään Puskiaisentien ympäristöä 
rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuutena nostamatta muita yksittäisiä rakennuksia esiin.
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Nykyinen valtatie sijoittuu Moisionjokilaakson itäpuoleisil-
le selännealueille ja valtatie ylittää Moisionjoen aivan jo-
en suualueella Ruotasjärven lounaisosassa. Moisionjoki 
laskee Ruotasjärveltä Lempäälän Kuokkalankoskelle ja 
Herralanvuolteeseen. Uomaa ympäröivään laaksoon ja 
sen reuna-alueille on kehittynyt Ruskea-ahteen, Vanatta-
ran, Palomäen ja Kuljun rakennetut alueet. Moisionjoki-
laaksoa rajaavien selänteiden ja päälaaksoon viettävien 
sivulaaksojen maisemakuva on muuttunut 1950-luvulta al-
kaen metsäisestä maisemasta yhä enemmän taajamaym-
päristöksi. Meluvallien ja meluseinien vuoksi valtatieltä ei 
nykyisin avaudu maisemallisesti merkittäviä näkymiä koh-
ti Moisionjokilaaksoa tai Ruotasjärveä. Näkymien puuttu-
essa maisemarakenteen ja siihen liittyvän pienipiirteisen 
maisemakuvan hahmottaminen on valtatieltä käsin nykyi-
sin hankalaa.  Valtatietä ympäröivän maiseman metsäisis-
tä selännealueista ja laaksotiloista antavat viitteitä ainoas-
taan kallioleikkaukset, melusuojauksen takaa pilkottava 
kulttuurivaikutteinen kasvillisuus ja kohdat, joissa metsä-
reuna on vetäytynyt pellon, järven tai asutuksen vuoksi tie-
linjasta kauas erilleen. Ideapark on tiemaisemassa näkyvä 
ja tunnistettava rakennuskompleksi, joka toimii tiemaise-
man maamerkkinä. Rakennettujen alueiden painopiste on 
valtatien länsipuolella. 

Osuuteen ei liity valtakunnallisia tai maakunnallisia maise-
man tai rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Paikallista 
merkitystä on Puskiaistentien varteen kehittyneellä asutuk-
sella, joka on arvotettu yleiskaavoituksen yhteydessä teh-
dyissä inventoinneissa eheäksi asuinympäristöksi. Eheäs-
tä ympäristöstä on yksittäisenä kohteena nostettu osaksi 
kulttuuriympäristöohjelmaa Mäkelän talo, joka sijaitsee val-
tatien itäpuolella. Puskiaistentiehen tukeutuva asutus liit-
tyy maisemallisesti Moisionjokilaaksoon. Eheäksi arvotetut 
alueet sijaitsevat valtatien itäpuolella, mutta myös valtatien 
länsipuolella sijaitsee useita ennen vuotta 1950 rakennet-
tuja rakennuksia, joista osan pihapiirit rajautuvat nykyisiin 
valtatien meluntorjuntarakenteisiin. Puskiaistentien varren 
asuinalueet, mukaan lukien eheäksi arvotettu osuus ja 
muut Puskiaisentien osuudet, ovat kauttaaltaan maisema-
tyypiltään hyvin pienipiirteisiä. Maisemakuvan arvoja ovat 
pienialaiset viljelyalueet, pihapiirit ja niiden paikoin kookas 
puusto, puutarhamainen kasvillisuus ja maaston pinnan-
muodot, joihin rakennuskanta ja tiestö on asettunut hieno-
varaisesti.

Mäkelän taloa ympäröivät viljelyalueet rajautuvat valtatien 
itäpuolella nykyiseen tiealueeseen saakka.  Pellot ovat 
osin, erityisesti valtatien puoleisilta reunoiltaan kasvamas-
sa umpeen. Puskiaistentien varren ja Moisionjokilaaksoon 
tukeutuvien kulttuurimaisemien ja asuinalueiden näkökul-
masta valtatie on merkittävä maisemallinen häiriö, joka 
rikkoo maisemallisen kokonaisuuden ja tämän varrelle ke-
hittyneen asuinalueen yhtenäisyyttä. Tiealueen eri puolille 
jäävillä rakennuksilla tai pihapiireillä ei ole tiealueen ylittä-
vää maisemallista linkkiä tai toisiaan tavoittavia näkymiä. 
Puskiaisentien ympäristöä käsitellään arvioinnissa Mäke-
län taloa lukuun ottamatta rakennetun kulttuuriympäristön 
kokonaisuutena nostamatta erityisesti yksittäisiä raken-
nuksia esiin. 

Osuudelta ei ole löydetty huomioitavia muinaisjäännöksiä. 

Maiseman herkkyys muutokselle on suuri.

Kuva 9.10. Osuudella Puskiainen – Lakalaiva valtatien maisemakuvaa hallitsevat metsäisyys, teollisuustontit ja erilaiset me-
luntorjuntarakenteet. Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sijoittuvat tiiviisti rata-, väylä- ja tiemaisemien tuntumaan, vaikka 
ne eivät näy tiemaisemaan. Rakennutun kulttuuriympäristön arvoja on Uusi-Euroopan asuinalueella, Sääksjärven vanhan ase-
man ympäristössä ja Höytämössä.

Osuus Puskiainen-Lakalaiva (nykyisen valtatie VE 
0+, VE 2)

Nykyinen valtatie sijoittuu pääosin kallio- ja moreeniselän-
teiden alueelle, jossa maaperä ei ole suosinut viljelyä, eikä 
peltoalueita tai niihin liittyvää rakennettua kulttuuriympä-
ristöä juuri ole. Kallioperän laaksopainanteissa ja murros-
laaksoissa on järvialtaita, joista laajimpia ovat Tampereen, 
Pirkkalan ja Lempäälän rajalla sijaitseva Sääksjärvi ja Vuo-
reksen pohjoispuoleinen Särkijärvi. Maisemakuvaa hallit-
sevat tiemaisemasta käsin metsäisyys, teollisuustontit ja 
erilaiset meluntorjuntarakenteet. Järvialtaat eivät vähäises-
tä etäisyydestä huolimatta näy tiealueelle. Tiemaisemassa 
on tunnistettavia kohtia, jotka auttavat ympäröivän maise-
marakenteen hahmottamisessa. Tällaisia mieleenpainuvia 
maamerkkejä ovat Sääksjärven kohdalla sijaitsevat voi-
malinjojen valaistut erikoispylväät, Vuoresvuoren silhuetti, 
näkymät Lakalaivassa kohti Sulkavuorta ja maisemallisesti 

ja liikenteellisesti merkittävä Lakalaivan monitasoliittymä. 
Valtatien lähistöllä on runsaasti rakennetun kulttuuriympä-
ristön arvoja, mutta ne eivät näy valtatielle. Valtatien ja ra-
kennusten välissä on suojapuustoa ja melurakenteita vaih-
televasti. Sääksjärven itäpuolella sijaitsevat linjauksiltaan 
samansuuntaisina rautatie, Tampereentie ja valtatie. Väy-
lät muodostavat voimakasta maisemallista häiriötä ja es-
tevaikutusta, mikä heikentää Sääksjärven maisemallisen 
kokonaisuuden yhtenäisyyttä ja rajaa sen nykyiset arvot 
pienialaisiksi, ympäristöstään irrallisiksi kokonaisuuksiksi. 

Tarkasteluvyöhykkeen maisemaan ei liity valtakunnalli-
sia tai maakunnallisia arvoja, mutta Sääksjärven etelä-
pohjukan tuntumassa, rautatien itäpuolella noin 150 met-
rin etäisyydellä nykyisen valtatien 3 linjauksesta sijaitsee 
Lempäälän Sääksjärven rautatiepysäkki, joka on valtakun-
nallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Museo-
virasto, RKY2009). Rakennuksesta ei ole välitöntä näkö-
yhteyttä valtatielle 3.

Rautatiepysäkin ympäristössä sijaitsee paikallisesti merkit-
tävää, eheäksi kokonaisuudeksi arvotettua vanhaa asuin-
ympäristöä. Eheäksi arvotettu asuinympäristö sijaitsee 
Tampereentien länsipuolella ja valtatien välittömän vaiku-
tusalueen ulkopuolella. Alueen arvot liittyvät rautatien his-
toriaan. Alueen rakenne ja rakennuskanta ovat asemara-
kennusta lukuun ottamatta tavanomaisia.

Valtatien itäpuolella sijaitsee Uusi-Euroopan eheäksi arvo-
tettu, paikallisesti merkittävä asuinpientaloalue. Alue edus-
taa tyypillistä jälleenrakennuskauden asuinaluetta ja se on 
säilyttänyt alkuperäisenkaltaiset ominaispiirteensä. Uusi-
Euroopan erityispiirre on harmoniset katunäkymät, mikä li-
sää sen kaupunkikuvallista edustavuutta. Ennen moottori-
tien valmistumista asuinalue kytkeytyi Tampereentiehen ja 
Sääksjärven rautatiepysäkin tuntumassa sijainneisiin pal-
veluihin. Uusi-Eurooppaa rajaa nykyisin valtatien suuntaan 
joko meluvalli ja -seinä tai havupuuvaltainen suojapuusto. 
Maisemallista yhteytä valtatien 3 ylitse Tampereentielle ei 
enää ole. 

Tampereentien ja nykyisen valtatien välisellä kapealla kais-
taleella sijaitsee yhtenäinen Höytämön 1960 -luvun alue-
rakennuskohde.  Kohteen kaupunkikuva on tavanomaista, 
mutta se ilmentää melko edustavasti Suomen nopeaa kau-
pungistumista 1960-luvun lopulta alkaen. Lamellirunkoiset 
asuinrakennukset edustavat 1960-luvun elementtiraken-
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Osuus Puskiainen-Lakalaiva (nykyinen valtatie VE 0+, VE 2): Sääksjärven keskustan 
rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuuksia ja yksittäiskohteita

Valtatien 3 lähistöllä sijaitsee useita inventoituja arvoalueita ja arvoalueiden ulkopuolella sijaitsevia ennen vuotta 
1950 rakennettuja rakennuksia. Arvoalueet ja yksittäiset vuotta 1950 aiemmin valmistuneet rakennuskohteet kat-
selmoitiin maastotöiden yhteydessä. Katselmuksen perusteella on tunnistettu, että hankkeen vaikutusten kannalta 

Kuva 9.11. Sääksjärven rantojen kesähuvilat eivät sijoitu valtatiellä 3 tehtävi-
en toimenpiteiden  välittömälle vaikutusalueelle.

Kuva 9.14. Tampereentien ja valtatien 3 välissä on kapea vyöhyke kerroksel-
lista suojapuustoa.

Kuva 9.12. Höytämön aluerakennuskohteen korttelirakenne on väljä ja piha-
alueet rajautuvat valtatietä rajaavaan puustoon. 

Kuva 9.15. Suojapuuston valtatien puoleinen reuna.

Kuva 9.13. Sääksjärven koulun kentät ,valtatietä 3 vasten sijaitsevat meluval-
lit ja reunapuustoa.

Kuva 9.16. Sääksjärven koulun takana sijaitseva 1950-luvun pihapiiri rajau-
tuu välittömästi valtatien penkereeseen.

huomionarvoisimmat alueet ja ominaispiirteet sijaitsevat Sääksjärven keskustassa Tampereentien ja valtatien 3 
väliin jäävällä kapealla vyöhykkeellä. Välivyöhykkeellä sijaitsee useita suoraan valtatien suojapuustoon rajautuvia 
tontteja. Rakennetun kulttuuriympäristön kannalta huomionarvoisia kohteita ovat Sääksjärven koulu ja Höytämön 
aluerakennuskohde. Sääksjärven koulun takana, Välimäentien päätteessä sijaitsee edustava 1950-luvun raken-
nus, jonka hoidettu pihapiiri rajautuu suoraan valtatien penkereeseen ja alikulun luiskaan.
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tamisen tekniikkaa ja sen kehittymistä. Korttelirakenne on 
ruutumainen ja puistomaisen väljähkö. Pihat rajautuvat 
taustaltaan valtatien 3 tiealueeseen ja sitä rajaavaan suo-
japuustoon. Tontin etuosat rajautuvat Tampereentiehen.

Yksittäisiä lähistöllä sijaitsevia paikallisesti merkittäviä koh-
teita ovat Sääksjärvitalo, Rajasillan tila, Sääksjärven-Kul-
jun VPK ja Sääksjärven koulu. Rakennuskohteista ainoas-
taan Sääksjärven koululla on visuaalinen yhteys valtatien 
3 potentiaaliseen vaikutusalueeseen.

Valtatien lähistöllä sijaitsee useita vuotta 1950 aikaisem-
min rakennettuja rakennuksia. Rakennuskohteet on kat-
selmoitu maastotöiden yhteydessä. Arvioinnissa keskity-
tään taajamamaiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön 
muodostamiin kokonaisuuksiin. Yksittäisiä rakennuksia 
nostetaan arvioinnissa esiin vain niiltä osin, kun niihin arvi-
oidaan kohdistuvan merkittäviä vaikutuksia tai ne havain-

nollistavat tyypillisellä tavalla valtatien läheisyyden vaiku-
tuksia rakennuskohteisiin ja niiden pihapiireihin. 

Osuudelta ei ole löydetty huomioitavia muinaisjäännöksiä.

Maiseman herkkyys muutokselle on valtatien läheisyyden, 
rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ja taajamakuvan 
pienipiirteisyyden vuoksi suuri.

Osuus Lakalaiva-Linnakallio-Pirkkala (nykyinen 
valtatie VE 0+, VE 1, VE 2)

Nykyinen valtatie sijoittuu Pyhäjärveen rajautuvan laa-
kean laaksotilan ja sitä reunustavien selännealueiden 
laidalle. Sarankulman tasankomaisessa laaksossa vie-
lä 1950-luvulla sijainneet laajat viljelyalueet ovat nykyisin 
korvautuneet teollisuusrakennuksilla ja kaupan suuryksi-
köillä. Suurmaiseman rakenne ja siihen liittyvä tilallisuus 

Kuva 9.17. Osuus Lakalaiva-Linnakallio-Pirkkala sijoittuu selännealueen ja Pyhäjärven laaksotilan välimaastoon. Osuudella 
avautuvat näkymät ovat maisemallisesti kiinnostavia ja pitkiä, ja niillä on maisemarakenteen hahmottamisen kannalta merki-
tystä.

hahmottuvat edelleen maisemakuvassa vuosikymmenten 
aikana tapahtuneesta suuresta muutoksesta huolimatta. 
Peltolammin Rukkamäki ja Taaporinvuori erottuvat alavan 
laakson laidalla maisemakuvan ja maisemarakenteen hah-
mottamisen kannalta merkityksellisinä korkeina selänteinä. 
Selänteiden vaikeasti rakennettavissa olevat rinteet ovat 
ohjanneet rakentamisen, rautatien ja tiestön selänteiden 
reunavyöhykkeille ja lakialueet ovat säilyneet rakentamat-
tomina. Toiviossa ja Linnakalliolla maisema on karua se-
länneseutua, jossa ei ole rakennetun kulttuurimaiseman 
piirteitä.

Maisemaan ei liity valtakunnallisia tai maakunnallisia mai-
seman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Lähin 
maakunnallisesti arvokas maisema-alue on Pyhäjärven-
Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema-alue (Maakun-
nallisten maisema-alueiden inventointi, Pirkanmaan liitto 
2013), johon on etäisyyttä Pirkkalan eritasoliittymästä noin 
1,5 kilometriä ja Sorkkalasta noin kolme kilometriä. Nykyi-
sen tielinjan pohjoispuolella, Ilmailunkadun takana sijait-
see Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, joka ympäristöi-
neen on asemakaavassa suojeltu kohde. Sarankulman ja 
Huovin teollisuusalueella ja Seiväskorven pienen viljelys-
alueen laidalla Kullaassa sijaitsee vuotta 1950 aiemmin ra-
kennettuja rakennuksia. Kullaan rakennusryhmä on käyty 
katselmoimassa maastotöiden yhteydessä.

Toivion länsipuolella ja tielinjauksen eteläpuolella sijaitsee 
kolme muinaisjäännöstä tai kulttuuriperintökohdetta. Länti-
sin näistä on Hannunsuon historiallinen rajamerkki, joka on 
kiinteä muinaisjäännös (Mj-tunnus 1000032217). Pirkkalan 
Vanhaan Toiviontien linjaukseen (1000029495) liittyen ei 
löytynyt arkeologisia jäännöksiä parannettavan tielinjan lä-
heisyydestä. Myöskään Pirkkalan Karjalantien linjaukselta 
ei löytynyt arkeologisia jäännöksiä tielinjauksen lähistöltä.

9 Maisema ja kulttuuriperintö



94 | Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Osuus Lakalaiva-Linnakallio-Pirkkala (nykyinen valtatie VE 0+, VE 1, VE 2): Maisemakuvaa 
luonnehtivat karut kalllioselänteet ja Pyhäjärven rantoihin liittyvä laaksopainanne

Metsäselänteet rytmittävät tiemaisemaa ja rajaavat maisematiloja.  Pirkkalan Partolan laaksotila on osa Pyhä-
järveen liittyvää laaksoa ja se on suurmaisemallisesti merkittävä kokonaisuus. Maisematilan ylitse avautuvien 
näkymien avulla hahmottuu Tampereen keskustan ja sen poikki kulkevan harjujakson eteläpuoleinen maisemara-

Kuva 9.18. Vaihteleva topografia aiheuttaa maaston leikkaustarpeita.

Kuva 9.21. Kullaassa sijaitsevan maastokäynnillä katselmoidun kohteen 
sijainti.

Kuva 9.19. Linnakalliossa ympäristön kasvillisuus on karua ja havupuuval-
taista.

Kuva 9.22. Kullaan rakennuskohdetta ympäröivät metsäalueet. Pihapiiri on 
valtatien 3 suuntaan metsävyöhykkeen suojaama.

Kuva 9.20. Laaksotilan ylitse avautuva, maisemallisesti merkittävä näkymä 
kohti Rukkamäkeä.

Kuva 9.23. Kullaassa sijaitsee runsaasti ulkoilureittejä ja metsillä on virkistys-
arvoa.

kenne. Pirkkahalli erottuu muiden suurten rakennusmassojen joukosta erikoisen muotonsa vuoksi. Kullaassa si-
jaitseva ennen vuotta 1950 rakennettu rakennuskohde on katselmoitu maastotöiden aikana. Kohde ja sen pihapiiri 
sijaitsevat metsäalueiden ympäröimänä, eivätkä ne sijoitu valtatien 3 toimenpiteiden välittömälle vaikutusalueelle. 
Osuudella ei ole muita rakennetun kulttuuriympäristön osalta huomionarvioisia kohteita.
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Osuus Puskiainen-Rajajärvi (uusi tielinjaus VE 1)

Tieosuus sijoittuu valtaosin Pirkkalan ja Lempäälän väli-
selle kallio- ja moreeniselänteelle. Selännealueen maise-
makuva on kaiken kaikkiaan yhtenäisen metsäistä, mutta 
eri metsätyypit vaihtelevat metsätalouden ja kasvuolosuh-
teiden mukaan suuresti. Alueella sijaitsee metsäautotie-
verkostoa	 ja	sähkönsiirtolinjoja.	Topografialtaan	ympäris-
töstään erottuvia mäkiä ovat Perimmäinen ja Multivuori. 
Tieosuuden ja 2-kehän liittymäalueen vaikutuspiirissä si-
jaitsevat pienet Matojärvi ja Rajajärvi. Muutoin osuuden 
varrella sijaitsevat pienvedet ovat painanteissa sijaitsevia 
soistumia ja vesiuomia.

Tieosuuden lähistöllä ei sijaitse aiemmin inventoituja ra-
kennetun kulttuuriympäristön arvoja. 

Tieosuus risteää Lempäälän Maariansuon kiinteän mui-
naisjäännöksen (1000035432) kipinäaidat ja ratapohja 
kanssa. 

Maiseman herkkyys muutokselle on luontovaltaisuuden, 
virkistyskäytön ja taajama-alueen läheisyyden vuoksi koh-
talainen.

Kuva 9.24. Tieosuus sijoittuu metsäiselle kallio- ja moreeniselänteelle. Rakennetun kulttuuriympäristön kan-
nalta mielenkiintoiset alueet keskittyvät Kuljun Väinölään ja Veräjäntaustaan, jossa sijaitsee useita arvioinnin 
yhteydessä tarkistettuja, ennen vuotta 1950 rakennettuja kohteita.

Osuus Puskiainen-Rajajärvi (uusi 
tielinjaus VE 1). Pienipiirteisten 
asuinalueiden keskittymiä.

Tieosuudella ei ole tunnistettuja rakennetun kult-
tuuriympäristön arvoja. Maastotöiden yhteydessä 
katselmoitiin tielinjausten lähialueella sijaitsevat 
vuotta 1950 aiemmin rakennetut kohteet. 

Veräjäntaustan ja Väinölän alueella sijaitsee kuu-
si 1950-luvun tai sitä vanhempia rakennuksia pi-
hapiireineen. Kohteet eivät muodosta erityistä 
kaupunkikuvallista kokonaisuutta, eivätkä useim-
mat rakennuksista sijoitu valtatien 3 välittömälle 
vaikutusalueelle. Lähimpänä valtatielle johtavaa 
ramppia sijaitsevalta kohteelta ei havaittu maas-
tokatselmuksessa erityisiä rakennetun kulttuuriym-
päristön arvoja. 

Väinölän Lähteentien ja Pirttikalliontien varressa 
sijaitsee	pienipiirteinen	ja	topografialtaan	vaihtele-
va 1940- ja 1950-lukujen asuin- ja piharakennuk-
sista koostuva kokonaisuus. Pihapiirit kasvavat 
monipuolista kasvillisuutta ja mielenkiintoisen yk-
sityiskohdan muodostavat tontteja rajaavat luon-
nonkivistä ladotut aidanteet.  Pirttikalliontieltä on 
etäisyyttä valtatielle 3 noin 100 metriä. Aluekoko-
naisuuden ja valtatien välillä sijaitsee Manuntien 
varren uudehkot omakotitontit sekä näitä suojaa-
va korkea meluvalli. Kohteet eivät sijoitu hankkeen 
välittömälle vaikutusalueelle.

Kukonkorven pienteollisuus- ja asuinalueella si-
jaitsee kolme toisistaan erillistä 1950-lukua van-
hempaa rakennuskohdetta. Ahonperänkujan kul-
mauksessa sijaitsevassa kohteessa päärakennus 
ja piharakennukset muodostavat osin umpinaisen 
pihapiirin, jota rajaavat istutetut havupuut. Kohteil-
la ei ole maastokatselmuksen perusteella erityisiä 
rakennetun kulttuuriympäristön arvoja tai ne eivät 
sijoitu välittömälle vaikutusalueelle.
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Kuva 9.25. Veräjäntausta, rakennusvuosi 1950.

Kuva 9.28. Väinölä rakennusvuosi 1940, piharakennus 1947.

Kuva 9.26. Veräjäntausta, rakennusvuosi 1950.

Kuva 9.29. Väinölä, rakennusvuosi 1950.

Kuva 9.27. Veräjäntausta, rakennusvuosi n. 1950.

Kuva 9.30. Ahonperä, rakennusvuosi päärakennus 1951, 
piharakennukset 1951.
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Osuus Rajajärvi-Linnakallio (uusi tielinjaus VE 1)

Kuva 9.31. Tielinjaus sijoittuu metsäiselle kallio- ja moreeniselänteelle. Rakennetun kulttuuriympäristön arvot on tarkistettu 
Pirkkalan Kullaassa sijaitsevan kohteen osalta.

Kuva 9.32. Tieosuus sijoittuu pääosin metsäiselle kallio- ja moreeniselänteelle. Osuuden itäpää sijoittuu Sääksjärven etelä-
puoleiseen taajamaan, jossa on myös rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.

Tieosuus sijaitsee Tampereen ja Lempäälän välisen kal-
lio- ja moreeniselännealueen keskeisillä ydinalueilla. Pirk-
kalassa selänteen pohjoisosissa yhtenäiset selännealueet 
rajautuvat Pyhäjärven laaksotilan reunavyöhykkeeseen. 
Kallioperän ruhjeet ja laaksotilat ovat valtasuunnaltaan 
luode-koillis -suuntaisia eli tieosuuden suuntaan nähden 
poikittaisia. Suhteelliset korkeuserot painanteiden ja kal-
liolakien välillä vaihtelevat noin 10 – 25 metrin välillä ja 

lakialueet ovat tyypillisesti noin 140 -155 mpy. Maaston-
muodoista erottuvat selvimmin Kaitajärven pitkänomainen 
laakso ja Iso Naistenjärven viereisiin suoalueisiin rajau-
tuva Kurikkakallio. Maisemakuva on metsäistä ja alue on 
nykytilanteessa säilynyt lähes rakentamattomana. Metsä-
tieverkko ja voimalinjan aukko erottuvat muutoin peittei-
sestä ympäristöstä. Lähistöllä sijaitsevia pieniä järviä ovat 
Pirkkalan Kaitajärvi ja Iso Naistenjärvi. Iso Naistenjärven 

Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi (uusi tielinjaus 2-kehä)
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Kuva 9.33. Rakennetun kulttuuriympäristön arvot keskittyvät Sääksjärven eteläpäähän, jossa sijaitsevat Sääksjärven vanhan 
aseman ympäristön asutusmiljöö sekä Sipilän torppa- ja huvila-aluetta. Huvila-alueen tielinjaa lähimpänä sijaitseva kohde ja 
Pitkäahteentien kohteet on katselmoitu maastokäynnin aikana.

Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi (uusi tielinjaus 2-kehä)

Tieosuus sijaitsee Tampereen ja Lempäälän välisellä se-
lännealueella Sääksjärven vaikutuspiirissä. Tieosuuden 
itäpää sijaitsee Sääksjärven taajamarakenteessa, mutta 
muutoin maisemakuva on rakentamatonta ja metsäistä. 
Sääksjärven taajamassa rautatie ja yritysalueet dominoivat 
taajamakuvaa. Maaston korkeusasema on lähellä Sääks-
järven pinnan korkeutta ja alavat alueet ovat soistuneita. 
Hakkuualueita on melko runsaasti. Sääksjärven lisäksi 
muita lähistöllä sijaitsevia järviä ovat Kortejärvi, Amejärvi ja 
Rajajärvi. Sääksjärveä lukuun ottamatta järviä ympäröivät 
metsäiset alueet. Ammejärven rannalla on laavu ja sinne 
johtaa laaja polkuverkosto. Sääksjärven rantoihin tukeutu-
vat rakennetun kulttuuriympäristön kannalta huomionarvoi-
set kokonaisuudet sijoittuvat alle 200 metrin etäisyydelle 
tien keskilinjasta. Lisäksi arvioinnin yhteydessä on tarkas-
tettu vaikutusalueella sijaitsee vuotta 1950 aiemmin raken-
nut kohteet.

Mariansuon kiinteän muinaisjäännöksen osia junaradan ja 
Karhumäentien välissä yli 100 metrin etäisyydellä paran-
nettavasta tieosuudesta.

Maiseman herkkyys muutokselle on luontovaltaisuuden 
sekä lähistöllä sijaitsevien rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteiden vuoksi kohtalainen.

rannalla olevalle laavulle johtaa metsäpolkuja Toiviosta, 
Taaporinvuorelta ja muualta Pirkkalasta. Osuuteen liittyy 
Kullaassa sijaitseva maastotöiden yhteydessä katselmoitu 
rakennuskohde. Kohde on esitelty osuuden Lakalaiva-Lin-
nakallio-Pirkkala nykytilakuvauksessa. Osuudella tai sen 
vaikutuspiirissä ei ole muita rakennetun kulttuuriympäris-
tön kohteita.

Osuudelta ei ole löydetty huomioitavia muinaisjäännöksiä.

Maiseman herkkyys muutokselle on luontovaltaisuuden ja 
virkistyskäyttöarvojen vuoksi kohtalainen.
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Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi (uusi tielinjaus 2-kehä): Sääksjärven vanhan aseman seutua ja 
torppa- ja huvilaympäristöä

Maastotöiden yhteydessä havainnoitiin tielinjausten lähialueella sijaitsevien arvoalueiden rajautumista ja näiden 
suhdetta tieosuuden sijaintiin. Lisäksi katselmoitiin muita tieosuutta lähellä sijaitsevia ennen vuotta 1950 raken-
nettuja kohteita. 

Kuva 9.34. Sääksjärven rautatieasema ja siihen liittyvä arvokas asutusalue 
sijaitsevat junaradan itäpuolella.

Kuva 9.37. Retkeilyreitit alkavat Sääksjärventien varresta aivan arvioitavan 
tieosuuden alkukohdasta. 

Kuva 9.35. Sipilän torppa- ja huvila-alueeseen kuuluva rakennus sijaitsee 
Sääksjärventien mutkassa rantapuuston suojissa. 

Kuva 9.38. Näkymä Sääksjärventieltä kohti Sääksjärven rannan rantapuus-
toa ja arvoalueita.

Kuva 9.36. Rakennuksesta (v. 1927-1930) on ollut näkymä Sääksjärvelle.

Kuva 9.39. Pitkäahteentie. Päärakennus v. 1939, piharakennus v. 1942.

Sääksjärven vanhan aseman sen ympäristön asutusalueet ja Sipilän torppa- ja huvilaympäristö rajautuvat ete-
läreunaltaan teollisuushalleihin. Hallit sijoittuvat arvioitavan tieosuuden ja arvoalueiden väliin ja estävät pääosin 
visuaalisen yhteyden muodostumisen tieosuuden suuntaan.

Maastotöiden aikana katselmoitiin Sipilän huvilavyöhykkeellä sijaitseva tieosuutta lähimpänä sijaitseva rakennus-
kohde ja Pitkäahteentien päässä, lähellä Kipinäaidan jäänteitä sijaitsevat rakennukset. Rakennuksia ja pihapiiriä 
suojaa tieosuuden suuntaan metsävyöhyke. 
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Kuva 9.40. Tieosuudet ulottuvat metsäisen kallio- ja moreeniselänteen ydinalueilta Pyhäjärven rantoihin tukeutuvien kulttuuri-
vaikutteisten maisema-alueiden reunoille saakka. Rakennetun kulttuuriympäristön arvot keskittyvät Keskisenjärven ja Sorkka-
lan Sikojärven kulttuurimaisema-alueille, jossa sijaitsevat myös arvioinnin yhteydessä tarkistetut rakennuskohteet.

Kuva 9.41. Keskisentien varren ja Sorkkalan kulttuurimaiseman katselmoidut rakennuskohteet.

Osuus Rajajärvi-Lentoasema (uudet tielinjaukset 
2-kehä)

Tieosuudet sijoittuvat itä- ja keskiosistaan Tampereen ja 
Lempäälän välisen kallio- ja moreeniselännealueen ydin-
alueille ja länsiosistaan Sorkkalan kulttuurimaisema-alu-
eelle. Selännealueilla maisemakuva on metsäistä, mutta 
useiden pienien metsäjärvien kuten Rajajärven, Pulkajär-
ven ja Keskisenjärven läheisyys rikastuttaa maisemaku-
vaa.	 Topografia	 on	 pienipiirteisesti	 vaihtelevaa	 ja	 erityi-
sesti järviin rajautuvissa selänteissä on jyrkkäpiirteisyyttä. 
Ylinenjärven, Keskinenjärven ja Sikojärven muodostaman 
vesistöketjun rannoilla on viljelymaisemiin ja vapaa-ajanra-
kennuksiin liittyvää kulttuurivaikutteisuutta. 

Sikala (rakennusvuodet 1922, 1935, 1800-luku) on Sork-
kalan kylän vanha kantatalo. Nykyinen talouskeskus sijait-
see 1800-luvulta peräisin olevalla, isojaon jälkeisellä pai-
kalla. Pihapiirissä on rakennuskantaa 1800-luvun lopulta 
ja 1900-luvun alkupuolelta. Rakennukset ovat pääpiirteis-
sää säilyneet hyvin vanhassa asussaan ja muodostavat 
väljän pihapiirin näkyvälle paikalle tienvarsimaisemaan. 
Tilan rakennukset sijaitsevat Sikojärven luoteiskulmassa, 

metsän reunassa. Pihapiirin eteläpuolella aukeaa pelto-
maisema, joka liittyy etelämpänä lentokenttäalueeseen. 
Rakennukset ovat maisemallisesti näkyvällä paikalla Va-
ruskunnantieltä katsottuna. Mäki-Mäkelässä on hyvin 
säilynyttä 1800-luvun alkupuolen rakennuskantaa: pari-
tupatyyppinen asuinrakennus, luhtiaitta ja vilja-aitta. Mäki-
Mäkelän pihapiiri sijaitsee metsiköiden ympäröimänä Va-
ruskunnantien pohjoispuolella. Pihapiirin eteläpuoleisina 
naapureina on kaksi omakotitaloa 1950- ja 1960-luvulta. 
Suurten kuusien ympäröimässä pihassa on marjapensai-
ta ja omenapuita. Talon pohjoispuolella sijaitsevan nave-
tan ympäristö on kasvamassa umpeen. Päärakennuksen 
nurkalla on tammi, jonka taimen omistajan isä toi sotareis-
sulta Karjalasta 1940-luvun alkupuolella. Pihapiiri on alun 
perin ollut umpipiha, jossa päärakennusta vastapäätä oli 
varastorakennus ja luhtiaittaa vastapäätä 1960-luvulla pu-
rettu hirsinen navetta. Päärakennuksen ja luhdin välissä oli 
pakari ja päärakennuksen ja navetan välissä talli. Jäljellä 
olevat, vanhan asunsa säilyttäneet rakennukset muodos-
tavat edustavan ja historiallisesti arvokkaan kokonaisuu-

den. Mattila sijaitsee Varuskunnantien eteläpuolella. Sen 
päärakennus avautuu rakennuksen eteläpuoleisille viljely-
alueille. Pihapiirissä on kookasta kasvillisuutta ja hakamai-
sia alueita.

Maiseman herkkyys muutokselle on luontovaltaisuuden, 
virkistyskäyttöarvojen sekä lähistöllä sijaitsevien kulttuu-
rimaisemien ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden 
vuoksi suuri.
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Osuus Rajajärvi-Lentoasema (uudet tielinjaukset 2-kehä): 
Sorkkalan ja Keskisenjärven kulttuurimaisemat

Pirkkalan Sorkkalan rakennuskohteista ja niiden pihapiireistä on saa-
tavilla laajalti aiempien inventointien tuloksia. Maastotöiden yhteydes-
sä havainnoitiin erityisesti arvoalueiden rajautumista ja näiden suhdet-
ta tieosuuden sijaintiin. Sorkkalan ympäristö on tunnistettu arvioitavan 
hankkeen kannalta keskeisimmäksi kulttuurimaiseman arvoja sisältä-
väksi aluekokonaisuudeksi. Maastotöiden aikana katselmoitiin lisäksi 
Keskisenjärven pohjoispuolella sijaitsevat ennen vuotta 1950 valmis-
tuneet rakennuskohteet. Rakennukset sijaitsevat suhteellisen pienia-
laisen viljelymaiseman pohjoispuolelta nousevan selänteen reuna-
vyöhykkeessä. Lähempänä Keskisenjärveä sijaitsevaan kohteeseen 
kuuluu kookas osittain hirsirunkoinen navetta, joka hallitsee pihapiiris-
tä Keskisentielle näyttäytyvää julkisivua. Kohteista ei avaudu näkymiä 
Keskisenjärvelle.

Kuva 9.42. Keskisentien varressa sijaitseva rakennuskohde, rakennusvuosi 
1910.

Kuva 9.44. Sikalan pihapiiri sijaitsee isojaon jälkeisellä paikallaan ja siellä on 
rakennuskantaa 1800- ja 1900- lukujen vaihteesta.

Kuva 9.43. Keskisentien varressa sijaitseva rakennuskohde, rakennusvuosi 
1949.

Kuva 9.45. Mäkelä sijoittuu viljelymaisemasta loivapiirteisesti kohoavalle 
kumpareelle. Sen rakennuskanta on 1920- ja 1950-luvuilta.

Kuva 9.46. Mäki-Mäkelässä on hyvin säilynyttä 1800-luvun alkupuolen raken-
nuskantaa.
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Kuva 9.47. Varuskunnantien eteläpuolella sijaitseva Mattila, Rakennusvuosi 
1929.

Kuva 9.48. Mäki-Mäkelän pohjoispuolella sijaitseva johtolinja, jolle suunnitel-
tu tieosuus sijoittuu.

Taulukko 25. Arvioitavan kohteet herkkyyden määrittely maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen osalta.

Vähäinen Vaikutusalueella ei sijaitse erityisiä maisemallisia ja/tai rakennetun kulttuuriympä-
ristön arvoja.
Maiseman tai rakennetun ympäristön ominaisuudet eivät ole erityisen herkkiä 
muutoksille. Maisema on esimerkiksi jo voimakkaasti metsätalouden muokkaamaa 
tai rakennettu ympäristö ja maankäyttö ei erityisesti  ota huomioon maisemallisia 
lähtökohtia.
Vaikutusalueen maisemarakenteen ja maisemakuvan mittasuhteet ja ominaispiir-
teet ovat suuripiirteisiä ja ne kestävät muutosta hyvin ilman, että kokonaisuuden 
hahmottuminen tai niiden eheys heikentyy.
Vaikutusalueella ei sijaitse arkeologisia arvoja.
Alueella ei ole virkistyskäyttöarvoa.

Kohtalainen Vaikutusalueella sijaitsee paikallisia maiseman ja/tai rakennetun kulttuuriympäris-
tön kohteita.
Vaikutusalueen maisemarakenteen ja maisemakuvan mittasuhteissa on pienipiir-
teisyyttä ja niiden ominaispiirteet ovat eheitä ja herkästi heikentyviä. 
Alueella on avoimia viljelymaisemia.
Alueella on laajoja maisemakuvaltaan luontovaltaisia kokonaisuuksia.
Alueeseen liittyy paikallinen tai alueellinen virkistyskäyttöarvo.

Suuri Vaikutusalueella sijaitsee valtakunnallisia tai maakunnallisia maiseman ja/tai ra-
kennetun kulttuuriympäristön arvoja.
Maisemarakenne on herkkä muutoksille ja sisältää maisemallisesti herkkiä kohtei-
ta	kuten	harjuja,	kallioalueita,	vesistöjä,	monipuolisia	topografisia	muotoja,	maise-
matilallisesti eheitä kokonaisuuksia kuten viljelymaisemia. Maisemallisesti herkäs-
sä kohteessa vaikutukset jossakin maisemarakenteen osa-alueessa heijastuvat 
herkästi muihin maiseman ominaisuuksiin, esimerkiksi muutokset vesiolosuhteissa 
heijastuvat kasvillisuuteen.
Vaikutusalueella on rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuuksia, jotka muodos-
tavat ajallisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia. 
Vaikutusalueella on perinnemaisemia.
Vaikutusalueella sijaitsee arkeologisia arvoja.
Alueeseen liittyy kansallinen virkistyskäyttöarvo.

9.3 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

9 Maisema ja kulttuuriperintö



103Valtatien 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala, YVA-selostus |

++ Erittäin suuri tai suuri myönteinen vaikutus

Arvot: Linjaus tukee maisema-alueiden tai rakennetun 
kulttuuriympäristön arvojen ja ominaispiirteiden säilymistä ja 
parantaa myös arvoalueisiin rajautuvien alueiden laatutasoa. 

Maisemarakenne ja maisemakuva: Linjaus sijoittuu ympäristöön, 
jossa tierakentamisella on merkittävää potentiaalia parantaa 
nykyistä maisema-, taajama- ja kaupunkikuvaa esimerkiksi 
alueen jäsentymisen ja maisemarakenteeseen sopivan ja nykyisiä 
ympäristöhäiriöitä lieventävän ympäristörakentamisen avulla. 

+ Vähäinen tai kohtalainen myönteinen 
vaikutus

Arvot: Linjaus tukee maisema-alueiden tai rakennetun 
kulttuuriympäristön arvojen ja ominaispiirteiden säilymistä esimerkiksi 
ympäristön yleistä laatutasoa arvoihin soveltuvalla tavalla.

Maisemarakenne ja maisemakuva: Linjaus sijoittuu ympäristöön, 
jossa tierakentaminen tukee nykyisiä maisemarakenteen tai 
maisema-, taajama- tai kaupunkikuvan ominaisuuksia. 

0 Neutraali muutos tai ei vaikutusta

Arvot: Maisema-alueiden tai rakennetun kulttuuriympäristön arvot 
ja ominaisuudet eivät heikkene tai vahvistu suorien tai visuaalisten 
vaikutusten seurauksena. Arvoalueiden ympäristöjen laatutaso ja 
ominaisuudet säilyvät ennallaan. 

Maisemarakenne ja maisemakuva: Maisemarakenteen tai maisema-, 
taajama- tai kaupunkikuvan ominaisuudet tai laatutaso eivät muutu. 

- Vähäinen tai kohtalainen kielteinen vaikutus

Arvot: Valtakunnallisten tai maakunnallisten maisema-arvojen 
ominaispiirteet heikentyvät ja niiden visuaalinen hahmottaminen 
vaikeutuu. Rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteen liittyminen 
ympäristöön häiriintyy tai sen ominaispiirteiden eheys ja yhtenäisyys 
heikkenevät. 

Maisemarakenne ja maisemakuva: Linjaus edellyttää ympäröivän 
maankäytön kanssa samankaltaisia pysyviä muutoksia 
maisemarakenteen ja maisema-, taajama tai kaupunkikuvan 
ominaispiirteisiin. 

-- Erittäin suuri tai suuri kielteinen vaikutus

Arvot: Valtakunnallisten tai maakunnallisten maisema-arvojen 
ominaispiirteitä katoaa tai ne eivät ole enää hahmotettavissa osana 
kaupunki- ja maisemakuvaa. Rakennetun kulttuuriympäristön 
valtakunnallinen, maakunnallinen tai paikallinen kohde tuhoutuu tai 
sen ominaispiirteitä katoaa. 

Maisemarakenne ja maisemakuva: Linjaus edellyttää muusta 
maankäytöstä tai lähtötilasta poikkeavia, pysyviä muutoksia 
maisemarakenteen ja maisemakuvan ominaispiirteisiin (esimerkiksi 
maisemakuvan luonne muuttuu, rakentaminen edellyttää 
merkittäviä täyttöjä, maaston ja kallioalueiden leikkaustarpeita, 
pienvesistöjen johtamista avouomista suljettuun järjestelmään tai 
maisemakuvallisesti merkittävien alueiden poistamista.) 

Taulukko 26. Vaikutuksen merkittävyyden arviointikriteerit suhteessa maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin.

9.4 Vertailuvaihtoehto 0

On selvää, että vertailuvaihtoehto ei vaikuta suoraan mai-
seman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin, kun 
mitään ei tehdä. Hankkeen toteuttamatta jättämisestä ei 
automaattisesti seuraa ympäristön laadun kohentumista 
– esimerkiksi ajan kuluessa tapahtuvan maisemoitumi-
sen kuten puuston kasvun myötä. Päinvastoin arvioidaan, 
että meluntorjunnan jäädessä kauttaaltaan toteutumatta 
saattaa joidenkin alueiden viihtyisyys heikentyä liikenne-
määrien ja melun kasvaessa. Pahimmillaan tämä alkaa 
heijastua alueen arvostukseen ja sitä kautta ympäristös-
tä huolehtimiseen, kaupunkikuvan laatuun ja rakennetun 
kulttuuriympäristön säilymiseen. Tämä on huomioitava eri-
tyisesti Sääksjärven arvoalueiden tulevaisuutta ja säilymi-
sedellytyksiä ennakoitaessa.

9.5 Hankevaihtoehtojen vaikutukset

Yleinen kuvaus meluntorjunnan vaikutuksista
Meluntorjuntarakenteet ovat nykyisinkin merkittävä osa 
valtatien tiemaisemaa. Niillä on myös suuri vaikutus tietä 
ympäröivien alueiden maisema- ja kaupunkikuvaan. Me-
luntorjuntarakenteista aiheutuviin vaikutuksiin kytkeytyy 
myös mahdolliset tielinjauksen leventämisen tilavaraukset. 

Nykyisten meluntorjuntarakenteiden materiaalit, muotokieli 
ja korkeudet vaihtelevat suuresti, eivätkä ne muodosta val-
tatielle 3 erityistä tunnistettavuutta tai yhtenäistä tieympä-
ristöä. Meluntorjuntarakenteet korostavat tien maisemaa 
pirstovaa vaikutusta, sillä fyysisen estevaikutuksen lisäksi 
korkeat valli- ja seinärakenteet katkaisevat näkymiä maise-
mallisten kokonaisuuksien välillä ja sisällä. Meluntorjunnan 
toteuttaminen kasvattaa osaltaan valtatien parantamisen 
edellyttämää tilatarvetta. Meluntorjuntarakenteet estävät 
myös visuaalisten vaikutusten laajuutta, rajaamalla autot, 
asfaltoidut pinnat ja tiemerkit ympäröivien alueiden näky-
mistä pois. Toisaalta meluntorjuntarakenteet kuitenkin voi-
mistavat tiemaisemasta seuraavien vaikutusten suuruutta. 
Ne voimistavat visuaalista estevaikutusta, katkaisevat mai-
sematiloja, pirstovat yhtenäisiä alueita ja vaikuttavat tiealu-
eeseen rajautuvien ympäröivien alueiden kaupunkikuvaan. 
Suoralinjaiset ja suurimittakaavaista tiegeometriaa noudat-
tavat rakenteet ovat lisäksi useimmiten ristiriidassa ympä-
röivien alueiden pienipiirteisten ominaispiirteiden kanssa.  

Vertailtavat vaihtoehdot poikkeavat toisistaan jonkin ver-
ran meluntorjunnan ratkaisujen ja niistä seuraavien vai-
kutusten suhteen. Vaihtoehtojen arvioinnissa on keskityt-
ty vaihtoehtojen välisiin selviin eroavuuksiin ja alueisiin, 
joissa eroilla on merkitystä rakennetun kulttuuriympäristön 
tai maiseman kannalta. Meluntorjunnasta maisemaan ja 
rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutus-
ten kannalta huomionarvoisimmiksi alueiksi on tunnistettu 
Puskiaistentien lähistö, Sääksjärven keskustan lähialueet, 
Pirkkalan Partolan laaksotila, Sorkkala ja Keskisenjärven 
lähistö. Näitä yhdistää meluntorjuntatarpeen lisäksi jokin 
ympäristön muutosherkkyyttä kasvattava ominaisuus, ku-
ten maisematilan avoimuus, rakennetun kulttuuriympäris-
tön arvot tai ympäristön pienipiirteisyys. 

Sääksjärvellä kaikissa meluntorjuntaa sisältävissä vaih-
toehdoissa meluntorjunnan vaikutus on paikallinen ja se 
kohdistuu pääasiallisesti meluntorjuntarakenteeseen ra-
jautuviin kiinteistöihin. Etäämmällä valtatiestä sijaitsevat 
kohteet, kuten Sääksjärven rautatieasema (RKY 2009) 
ja Sääksjärven – Kuljun VPK:n rakennus ovat kaikissa 
vaihtoehdoissa välittömän vaikutusalueen ulkopuolella, 
eikä vaikutusten arvioida ulottuvan näihin saakka. Tam-
pereentien ja valtatien 3 välisellä tiiviisti rakennetulla alu-
eella rakennuskantaan kuuluu kulttuuriympäristöohjelman 
mukaisia rakennuksia ja runsaasti ennen vuotta 1950 ra-
kennettuja rakennuksia. Tontit rajautuvat takaosistaan ti-
heään suojaviheralueeseen, jonka takana valtatie 3 välittö-
mästi sijaitsee. Suojaviheralue on varsin kapea ja valtatie 
näkyy nykyisin paikoitellen puuston katveesta. Puustolla 
ei useimmissa kohdissa ole erityistä maisemahistoriaan, 
maisemarakenteeseen tai pihapiirien puutarhakasvillisuu-
teen liittyvää arvoa, vaan sen nykyinen merkitys liittyy suo-
jaavaan vaikutukseen ja ympäristön vehreyden ja viihtyi-
syyden lisäämiseen. Mikäli melurakenteen tieltä joudutaan 
kaatamaan puustoa yhtenäisinä alueina, muuttuu tonttien 
liittymistapa ympäristöönsä ja ympäristön vehreys vähe-
nee ja kaupunkikuvan laatu heikkenee. Mikäli meluraken-
ne sovitetaan taajamamaisemaan ja rakennusten pienipiir-
teisyyteen, voidaan sen avulla rauhoittaa Tampereentien 
varressa sijaitsevien rakennusten pihapiirejä valtatien häi-
riöiltä. Sääksjärven koulun pohjoispuolella, Välimäentien 
päätteessä on esimerkki 1950-luvun edustavasta raken-
nuksesta ja pihapiiristä, jossa kookasta pihapuustoa kas-
vava piha rajautuu suoraan viereiseen meluvalliin ja sei-
nämään. Tämän kaltaisissa kohteissa siirtymät meluvallin 
sijainnissa kohti rakennusta aiheuttavat suoria haitallisia 
vaikutuksia pihapiiriin. 
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Vaihtoehtoa 0+ koskeva ko-
konaisarvio teemoittain

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys

Maisemarakenne Kohtalainen Kohtalainen Kohtalaisen kielteinen
Maisema- ja taajamakuva, 
tiemaisema

Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Rakennettu kulttuuriympä-
ristö

Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Muinaisjäännökset
Mj-tunnus 1000032217, Han-
nunsuon rajapyykki

Suuri Ei vaikutusta Ei vaikutusta

Taulukko 27. Vaihtoehto 0+, vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön.

9.5.1 Vaihtoehto 0+

Vaihtoehdossa 0+ meluntorjunnan suunnitteluista toimen-
piteistä kohdistuu jonkin verran vaikutuksia tiealueille ja nii-
den lähiympäristöön. Vaikutukset kohdistuvat Sääksjärven 
eritasoliittymän pohjoispuoleisille asuinalueille ja Partolan 
avoimeen laaksotilaan. Sääksjärvellä meluntorjuntaa to-
teutetaan eritasoliittymän pohjoispuolella viidestä kahteen 
metriä korkeilla melurakenteilla. Tiealue levenee hieman 
nykyisestä tiealueesta, mikä saattaa edellyttää jonkin ver-
ran nykyisen puuston poistoa. Tällöin mahdolliset vaikutuk-
set kohdistuvat tonttien vehreyteen, eivät rakennetun kult-
tuuriympäristön arvoihin. Melun väheneminen kasvattaa 
alueen viihtyisyyttä merkittävästi, minkä voidaan arvioida 
lisäävän rakennetun ympäristön arvostusta kyseisillä alu-
eilla. Sääksjärvellä valtatien 3 itäpuolella sijaitsee Uusi-Eu-
roopan eheäksi arvotettu pientaloalue, jota rajaa nykyisin 
valtatien 3 suuntaan joko meluvalli ja -seinä tai havupuu-
valtainen suojapuusto. Alueen arvot eivät kytkeydy valta-
tiehen. Meluntorjunnassa vaihtoehdossa 0+ esitetyt muu-
tokset eivät kasvata valtatiestä seuraavia suoria haitallisia 
vaikutuksia, mutta Sääksjärven ja Uusi-Euroopan välisen 
maisemallisen yhteyden jo aiemmin tapahtunut katkeami-
nen korostuu. Sääksjärven koulun ja sen lähistöllä ei ole 
vaihtoehdossa 0+ meluntorjuntaa, eikä siitä seuraavia vai-
kutuksia.  Kokonaisvaikutus on Sääksjärvellä Tampereen-
tien ja valtatien 3 läheisillä alueilla korkeintaan vähäisen 
haitallinen. 

Puskiaistentien kohdalla ei ole meluntorjuntaa, eikä siitä 
seuraavia vaikutuksia. 2-kehä ei kuulu vaihtoehtoon 0+, 
joten Pirkkalan rakennettuun kulttuuriympäristöön ei koh-
distu vaikutuksia.

Puskiaisten, Särkijärven, Lakalaivan ja Sarankulman eri-
tasoliittymien parantaminen ei vaikuta merkittävästi ym-
päröivien alueiden maisemarakenteeseen, maisema- tai 
taajamakuvaan tai mahdollisiin rakennettuun kulttuuriym-
päristöön liittyviin arvoihin. Eritasoliittymien parantaminen 
ei merkittävästi muuta tiealueen laajuutta, eivätkä muu-
tokset kohdistu suoraan tai välillisesti uusille maiseman 
tai rakennetun kulttuuriympäristön alueille. Marjamäen ja 
Sääksjärven välille toteutettava valaistus voimistaa valta-
tiestä seuraavia maisemallisia haitallisia vaikutuksia erityi-
sesti Puskiaistentien asuinympäristöjen lähellä. Vaikutus 
on vähäisen haitallinen. 

Osuudella Lakalaiva-Linnakallio nykyinen tielinjaus on 
asettunut maisemarakenteeseen ja tiemaisemasta tarjou-
tuu mahdollisuuksia hahmottaa ympäröivää maisemati-
laa ja maisemarakennetta. Partolassa meluntorjuntaa on 
suunniteltu tien pohjoispuolelle kahden metrin korkuisena 
melukaiteena. Maiseman mittakaava kestää uusia tiera-
kenteita melko hyvin, mutta mahdollisesta pitkien laakso-
tilan ylittävien näkymien estymisestä seuraa kohtalainen 
haitallinen vaikutus.

Uusien sekoittumiskaistojen ja melukaiteiden toteuttami-
nen rajoittaa tieltä ympäröiville alueille avautuvia näkymiä, 
mikä heikentää Pyhäjärven laaksotilan, sitä rajaavien se-
lännealueiden ja Tampereen kaupunkiseudulle tyypillisen 
maisemarakenteen visuaalista hahmotettavuutta. Maise-
marakenteen hahmottumiseen kohdistuvan vaikutuksen 
arvioidaan olevan kohtalaisen haitallinen.

9.5.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie)

Osuuteen ei liity valtakunnallisia tai maakunnallisia maise-
man tai rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Puskiais-
tentien varren eheäksi arvotettu asuinympäristö sijoittuu 
aivan valtatien 3 lähialueelle. Valtatien 3 parantaminen ja 
siihen liittyvät meluntorjuntarakenteet eivät vaikuta heiken-
tävästi Mäkelän talon pihapiirin ja siihen rajautuvan avoi-
men maisematilan arvoihin. Puskiaistentien ylikulkusillan 
kohdalla valtatien leventäminen 3-kaistaiseksi leventää tie-
aluetta ja siirtää tiealueita ja meluntorjuntarakenteita kohti 
pihapiirejä, jopa niitä pienentäen. Pihapiirit ja niille johtava 
tie on hyvin pienipiirteistä.  Näillä kohdin vaikutukset ovat 
kohtalaisen haitallisia.

Osuus Puskiainen-Rajajärvi - Linnakallio (uusi 
tielinjaus)

Tielinjaus erkanee nykyiseltä valtatieltä 3 voimajohtolinjan 
kohdalla uudelle tielinjaukselle. Liittymäalue sijoittuu Ahos-
tenjärven pohjoispuoleisen selänteen reunalle ja tieosuu-
den	suunta	myötäilee	mäen	topografiaa.	Valtaosa	tieosuu-
desta sijoittuu rakentamattomalle kallio- ja selännealueelle, 
jossa tielinjan perustaminen edellyttää koko tiealueen le-
veydeltä puuston poistoa ja maarakennustöitä valtatielle 
sopivan pituuspoikkileikkauksen saavuttamiseksi ja tien 
rakennekerrosten rakentamiseksi. Selännemaisemassa 
on	kallioperän	 topografiasta,	 soista	 ja	metsäjärvistä	 joh-
tuvaa pienipiirteisyyttä, mihin moottoriteissä käytettävällä 
mitoituksella ei tietä pystytä täysin sovittamaan. Selänne-
alueen maisemarakenteeseen, metsäiseen ja luontoval-
taiseen maisemakuvaan ja sen yhtenäisyyteen kohdistuu 
vaihtoehdosta 1 kohtalainen haitallinen maisemavaikutus. 

Puskiaisten liittymäalueen tuntumassa sijaitsee Ahonpe-
rän ja Kukonkorven asuinalueet, joiden rakennuskannas-
sa on myös ennen vuotta 1950 rakennettuja rakennuksia. 
Puskiaisissa liittymän ja moottoritien sovittamisen vaiku-
tuksia pienipiirteisen asuinalueen mittakaavaan lieventää 
sen sijoittuminen nykyiseen voimalinjan maastokäytävään. 
Asuinalueen, nykyisen valtatien ja voimajohtolinjan välille 
on jo nykyisin tavoiteltu suojapuustoa ja toteutettu melu-
valli, joten maisemavaikutuksen luonne ei täysin poikkea 
maankäytöstä jo aiheutuneista vaikutuksista. Rakenne-

tussa kulttuuriympäristössä, mukaan lukien selvitysvai-
heessa kartoitetut rakennuskohteet ei ole sellaisia arvoja, 
jotka heikentyisivät merkittävästi uuden tieosuuden raken-
tamisesta vaihtoehdon VE 1 mukaisesti. Tielinjaus ylit-
tää kiinteän muinaisjäännöksen (Lempäälä, Maariansuo, 
1000035432), joka on vanhan rautatielinjan varrelle raken-
nettu useita satoja metrejä pitkä kivistä ladottu kiviaidanne. 
Tielinjaus ylittää vanhan ratapohjan ja sen varren kipinäai-
dat pituussuunnassa poikittain. Muinaisjäännös säilyy suu-
relta osin, mutta muinaisjäännökseen kohdistuvat vaiku-
tukset ovat peruuttamattomat ja voimakkuudeltaan suuret.

Rajajärven eritasoliittymä sijaitsee Pulkajärven, Pirkka-
lan ja Lempäälän Kaitajärvien, Matojärven, Rajajärven ja 
Pikku-Rajajärven väliin jäävällä kalliomäkien ja suopainan-
teiden kirjomalla alueella. Tielinjan ja liittymäramppien ra-
kentaminen pirstoo luontovaltaisen järviylängön yhtenäis-
tä maisemakuvaa ja heikentää alueen virkistyskäyttöarvoa 
merkittävästi. Vaihtoehdosta VE 1 seuraa kohtalaisia hai-
tallisia vaikutuksia järviylängön maisemarakenteeseen ja 
maisemakuvaan.

Linnakallion eritasoliittymässä Pirkkalassa maisemalli-
set vaikutukset ulottuvat Vähä Naistenjärveä reunustavil-
le metsäalueille (ns. Pirkkalan haarauma). Liittymät siir-
tävät metsään kohdistuvaa reunavaikutusta noin sadalla 
metrillä kohti pohjoista ja Pirkkalan Vähäjärven ja Kurikan 
asuinalueita. Maisemallisen muutoksen vaikutukset eivät 
ole laajuudeltaan tai suuruudeltaan merkittäviä, koska 
vaikutukset kohdistuvat nykyisen Pyhäjärventien maasto-
käytävän reunalle ja ne ovat luonteeltaan yhtäläisiä sen 
nykyisen vaikutuksen kanssa. Alueella on kuitenkin virkis-
tysarvoa läheisistä asuinalueista ja kuntoradasta johtuen, 
mikä on huomioitava vaikutuksen merkittävyydessä. Liit-
tymäramppien ja lisäkaistojen vaikutusalueella sijaitsee 
Kullaan talo, joka on vaikutusarvioinnin yhteydessä tar-
kistettu vuotta 1950 aiemmin rakennettu rakennuskohde. 
Maastokatselmuksen perusteella rakennusta ja sen piha-
piiriä ympäröi suojaa antavaa puustoa, eikä pihapiiri ei liity 
avoimiin viljelymaisemiin. Tiealueen leventäminen ja siihen 
liittyvä meluntorjunta siirtää moottoritien reunavaikutusta 
ja visuaalista häiriötä lähemmäksi pihapiiriä, mikä saattaa 
heikentää vähäisesti pihapiirin vehreyttä ja viihtyisyyttä. 
Rakentaminen ei varsinaisesti kuitenkaan vaikuta kohteen 
arvoihin. Linnakallion eritasoliittymän maisemavaikutukset 
arvioidaan vaihtoehdossa VE 1 vähäisen haitallisiksi.
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Vaihtoehdon 1 maisemavaikutuksia lieventää se, että lin-
jauksen vaikutusalueella ei ole valtakunnallisia tai maa-
kunnallisia maisemallisia arvoja. Lisäksi vaihtoehdosta 1 
seuraavat vaikutukset kohdistuvat suhteellisen suppealle 
alueelle, eivätkä ne heijastu tai linkity maisemallisesti mer-
kittäviin näkymiin, laajoihin avoimiin maisematiloihin, kau-
komaisemiin tai muihin maisemakokonaisuuksiin.  

Vaikutuksien merkittävyyden arvioinnissa on huomioitava, 
että tieosuudesta seuraavien maisemallisten vaikutusten 
luonne muuttuu, kun huomioidaan myös vaihtoehtoon 1 
liittyvä maankäytön kehittämisen potentiaali. Laajamittai-
nen alueiden rakentaminen tieosuuden ympäristössä vä-
hentää selännealueen luontovaltaisuutta kokonaisvaltai-
sesti ja tierakentamisesta seuraavien vaikutusten osuus 
luontovaltaisuuteen kohdistuvassa kokonaisvaikutukses-
sa vähenee. Uusi tielinjaus on pohjois-eteläsuuntainen ja 
tielinjaan tulevaisuudessa tukeutuva maankäyttö suuntau-
tuu samoin jättäen itäpuolelle maakuntakaavan virkistys-
aluevarauksen ja länsipuolelle ekosysteemipalveluiden 
kannalta merkittävän maa- ja metsätalousvaltaisen alueen. 
Tien estevaikutus on kuitenkin muita maankäyttömuotoja 
voimakkaampi ja siksi tien vaikuttaa esimerkiksi järvien vä-
lille itä- länsi -suunnassa kehitettävien virkistysyhteyksien 
määrään ja laatuun muuta rakentamista enemmän.

Osuus Linnakallio-Pirkkala (nykyinen valtatie)

Linnakallion ja Pirkkalan välisellä osuudella ei ole erityisiä 
maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Mah-
dolliset maisemalliset vaikutukset kohdistuvat tiealuee-
seen rajautuvien asuinalueiden rajapintoihin, joissa melun-
torjunnasta seuraavat visuaaliset vaikutukset voimistuvat. 
Alueiden maisemakuva ei ole erityisen pienipiirteistä eikä 
se sisällä vanhan kulttuurimaiseman piirteitä, kuten iäkäs-
tä pihapuustoa tai kulttuurivaikutteisuutta. Suojapuuston 
mahdollinen väheneminen ja melurakenteiden varjostava 
vaikutus saattavat kuitenkin laskea Takamaan alueella val-
tatiehen rajautuvien asuinympäristöjen viihtyisyyttä.  Vaih-
toehdosta 1 seuraa korkeintaan vähäisiä haitallisia maise-
mavaikutuksia. 

Nykyisen valtatien muut pienemmät 
parantamistoimenpiteet 
Sääksjärven eritasoliittymän pohjoispuolella vaihtoehdon 
1 meluntorjunnan toimenpiteistä aiheutuvat vaikutukset 
vastaavat vaihtoehdosta 0+ aiheutuvia vaikutuksia. Erita-
soliittymän eteläpuolelle, Sääksjärven koulun lähistölle on 
suunniteltu viisi metriä korkea meluntorjuntarakenne. Kou-
lun pohjoispuolella, Välimäentien päätteessä on esimerk-
ki 1950-luvun edustavasta rakennuksesta ja pihapiiristä, 
jossa kookasta pihapuustoa kasvava piha rajautuu suo-
raan viereiseen meluvalliin ja seinämään. Tässä ja muissa 
vastaavissa kohteissa siirtymät meluvallin sijainnissa kohti 
rakennusta aiheuttavat suoria haitallisia vaikutuksia piha-
piiriin. Kokonaisvaikutus on Sääksjärven taajaman kohdal-
la Tampereentien ja valtatien lähistöllä kohtalaisen haital-
linen.

Lakalaivan sekoittumiskaistat eivät vaikuta avoimessa 
maisematilassa haitallisesti maiseman tai rakennetun kult-
tuuriympäristön ominaisuuksiin. Maisemallisesti herkin 
tilanne on rautatien ylityksen itäpuolella, jossa tielinja si-
joittuu Rukkamäen maisemallisesti merkittävän selänteen 
reunavyöhykkeeseen. Alustavien suunnitelmien ja tilavara-
usten perusteella on arvioitu, että lisäkaista ei vaikuta rin-
teen	topografiaan	uusin	leikkauksin	tai	sen	maisemallisesti	
merkittävään puustoon.  Särkijärvelle suunniteltu kaistan 
jatkaminen ei vaikuta Särkijärveen rajautuvan metsäalu-
een maisema-arvoihin.

Vaihtoehtoa 1 koskeva ko-
konaisarvio teemoittain

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys

Maisemarakenne Kohtalainen Kohtalainen Kohtalaisen kielteinen
Maisema- ja taajamakuva, 
tiemaisema

Kohtalainen Kohtalainen Kohtalaisen kielteinen

Rakennettu kulttuuriympä-
ristö

Kohtalainen Vähäinen Kohtalaisen kielteinen

Muinaisjäännökset
Mj-tunnus 1000035432,  
kipinäaidat

Suuri Suuri Suuresti kielteinen

Taulukko 28. Vaihtoehto 1, vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön.

9.5.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Vaihtoehto kaksi perustuu nykyisen valtatien parantami-
seen lisäämällä ajokaistat sekä etelään että pohjoiseen 
johtaville suunnille. Lisäkaistojen tilavaraus aiheuttaa vai-
kutuksia joko moottoritien keskiviherkaistalle tai mootto-
ritien pientareille ja sen välittömään ympäristöön. Tiealu-
een laajentamisesta seuraa mahdollisia pengerrystarpeita, 
kallioleikkauksia, pienvesistöjen muutostarpeita, puuston 
poistoja ja kasvillisuusalueiden muutoksia. Tiealue leve-
nee vaihtoehdossa 2 jonkin verran enemmän kuin vaihto-
ehdossa 1. Meluntorjunnan toteuttaminen kasvattaa osal-
taan valtatien parantamisen edellyttämää tilatarvetta. 

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie)

Marjamäen ja Puskiaisten välillä tien leventämiselle herk-
kiä alueita ovat Palomäen, Moisionjokilaakson ja Puski-
aistentien seudut. Näillä kohdin tiealueen levenemisestä 
seuraa voimakkaimmillaan kohtalaisia haitallisia vaikutuk-
sia. Puskiaistentien ylikulkusillan kohdalla valtatien leven-
täminen 3-kaistaiseksi leventää tiealuetta ja siirtää tiealu-
eita ja meluntorjuntarakenteita kohti pihapiirejä, jopa niitä 
pienentäen. Valtatien parantaminen ja siihen liittyvät me-
luntorjuntarakenteet eivät kuitenkaan vaikuta heikentävästi 
eheimmäksi osa-alueeksi arvotettuihin alueisiin, Mäkelän 
talon pihapiirin ja siihen rajautuvan avoimen maisematilan 
arvoihin. Näillä kohdin vaikutukset ovat kohtalaisen haital-
lisia. Vaikutuksen suuruus on sama kuin vaihtoehdossa 1.

Osuus Puskiainen-Lakalaiva (nykyisen valtatie)

Puskiaisten ja Lakalaivan välillä tien leventämiselle ja me-
luntorjunnan haitallisille vaikutuksille herkkiä alueita ovat 
Sääksjärven koulun eteläpuolella sijaitsevan 1970-luvun 
kerrostaloalueiden muodostama kokonaisuus, taajaman 
keskustan ympäristö ja Tampereentien ja valtatien varres-
sa ja välissä sijaitsevat alueet. 

Vaihtoehdossa 2 meluntorjuntaa toteutetaan myös Sääks-
järven eritasoliittymän eteläpuolelle. Koulun eteläpuolella 
sijaitsevan Höytämön 1960-luvun kerrostalokokonaisuu-
den maisemakuvan kannalta on oleellista rakennusten 
taustaa idässä rajaavan puuston säilyminen ja meluval-
lin liittyminen osaksi tonttien taustalla sijaitsevaa puustoa. 
Suunnitelmien perusteella arvioidaan, että puustoa on 
mahdollista säilyttää ja ympäristön vehreys ei merkittäväs-
ti muutu. Tässä tapauksessa kerrostalokokonaisuuteen ja 
sen taajamakuvaan kohdistuvat haitalliset vaikutukset jää-
vät vähäiseksi. Sääksjärven koulun ja koulun kentän koh-
dalla valtatien korkea meluvalli rajaa kentän ja koulunpihan 
suhteellisen avointa taajamamaisemaa. Meluvallin rintees-
sä kasvava puusto liittyy nykyisin näkymissä moottoritien 
itäpuoleisten selännemetsien silhuettiin ja on siksi tärkeä 
osa taajamamaisemaa. Vaikutukset taajamaisemaan ovat 
koulun ympäristössä vähäisesti haitallisia, mikäli meluval-
lin puustoisuus saadaan säilytettyä.  Iso-Kyynärön ran-
nalla sijaitseviin arvokkaisiin rakennettuihin ympäristöihin 
ei kohdistu vaihtoehdon 2 mukaisista toimenpiteistä vai-
kutuksia, sillä alueet sijoittuvat Höytämötien itäpuolelle 
ja rajautuvat siten, että valtatien parantamistoimenpiteis-
tä ei arvioida seuraavan näihin kohdistuvia vaikutuksia. 
Sääksjärven järvialtaan eteläpäässä kaupunkirakenne on 
puristuksissa järven, rautatien, Tampereentien ja valtatien 
välissä. Sääksjärven rautatieasema (RKY 2009) on paran-
tamistoimenpiteiden vaikutusalueen ulkopuolella. 

Sääksjärven eritasoliittymän pohjoispuolella valtatien le-
ventämisen ja meluntorjunnan vaikutuksen luonne on vas-
taava kuin vaihtoehdoissa 0+ ja vaihtoehdossa 1. Haital-
listen vaikutusten voimakkuus on vaihtoehdossa 2 hieman 
muita vaihtoehtoja suurempi, sillä valtatien parantamisen 
ja meluntorjuntarakenteiden tilantarve on hieman suurem-
pi kuin muissa vaihtoehdoissa.  Tampereentien ja valtatien 
välisellä alueella sijaitseva asutusvyöhyke on muutosherk-
kyydeltään suurta, minkä vuoksi vähäisetkin erot tien pa-
rannustoimenpiteiden laajuudessa saattavat heijastua lä-

9 Maisema ja kulttuuriperintö



106 | Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vaihtoehto 2 koskeva koko-
naisarvio teemoittain

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys

Maisemarakenne Vähäinen Vähäinen Vähäinen
Maisema- ja taajamakuva, 
tiemaisema

Kohtalainen Kohtalainen Kohtalaisen kielteinen

Rakennettu kulttuuriympä-
ristö

Kohtalainen Kohtalainen Kohtalaisen kielteinen

Muinaisjäännökset
Mj-tunnus 1000032217, 
Hannunsuon rajapyykki

Suuri Ei vaikutusta Ei vaikutusta

Pohjoinen linjaus Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys
Maisemarakenne Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen
Maisema- ja taajamakuva, 
tiemaisema

Kohtalainen Kohtalainen Kohtalaisen kielteinen

Rakennettu kulttuuriympä-
ristö

Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Taulukko 29. Vaihtoehto 2, vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön.

Taulukko 30. 2-kehän pohjoinen linjaus, vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön.

hiympäristöön kohdistuvien vaikutusten ilmenemisessä. 
Vaikutusten voimakkuudessa ei kuitenkaan ole niin suurta 
eroa, että merkittävyys ylittäisi vaihtoehdossa 2 kohtalai-
sen vaikutuksen voimakkuutta. Kokonaisvaikutus on Tam-
pereentien ja valtatien välisillä alueilla kohtalaisen haitalli-
nen.  

Sääksjärven ja Lakalaivan välisellä osuudella Multisillas-
sa ja Lahdesjärvellä valtatien parantamisen toimenpiteille 
on maiseman ja rakennetun ympäristön suhteen tilaa, eikä 
maisema ole yhtä muutosherkkää. Näille osuuksille ei arvi-
oida syntyvän merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

Valtatien itäpuolella Kukkolanvuoren kallioleikkauksia on 
todennäköisesti tarpeen laajentaa, mutta vaikutus ei ole 
maisemallisesti merkittävä. Vuoresvuoren näkyminen kau-
komaisemassa säilyy ennallaan, eikä siihen kohdistu vai-
kutuksia.

Osuus Lakalaiva-Pirkkala (nykyinen valtatie)

Lakalaivan ja Pirkkalan välille toteutetaan lisäkaistoja ja 
meluntorjuntaa. Tien levenemisen vaikutuksille herkkiä 
alueita ja kokonaisuuksia ovat Pyhäjärven laaksoon liit-
tyvä avoin maisematila, maisematilojen rajapinnat, joissa 
tielinjaus siirtyy avoimesta laaksotilasta selänteille sekä 
Kullaan talon ja Takamaan asuinalueen ja ulkoilumetsien 
ympäristöt. Maisematilan mittakaava on tiealueelta havain-
noituna suuripiirteistä ja se kestää tiealueen levenemisen 
ilman, että maiseman tilallisuus tai maisemakuva häiriinty-
vät. Avoimeen maisematilaan kohdistuu kohtalainen hai-
tallinen maisemavaikutus siinä tapauksessa, että melun-
torjuntaratkaisut estävät laaksotilan itäiseltä ja läntiseltä 
reunalta yli laaksotilan avautuvat näkymät. Lakalaivan liit-
tymäalueen lähistöllä sijaitsevan Rukkamäen rinnepuusto 
on maisemallisesti tärkeää. Valtatien parantamisesta seu-
raavat puuston poistot ja maaston leikkaukset aiheuttavat 
vähäisen haitallisen maisemavaikutuksen.

Toivion länsipuolella sijaitsee Hannunsuon historialli-
nen rajamerkki, joka on kiinteä muinaisjäännös (tunnus 
1000032217). Kivinen rajapyykki sijaitsee lähes sadan 
metrin etäisyydellä parannettavan tielinjan keskilinjasta, 
joten siihen ei arvioida kohdistuvan haitallisia vaikutuksia.

9.5.4 2-kehä

Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi 

2-kehä liittyy valtatiehen nykyisen Sääksjärventien päät-
teen kautta. Sääksjärventien ympäristön taajamakuvassa 
korostuvat pienteollisuus- ja yritysrakennukset, ratasilta 
ja suojaviheralueet. Sääksjärven rantoihin kytkeytyvät ra-
kennetun kulttuuriympäristön arvoalueet ja arviointiselos-
tuksen selvityksen yhteydessä tarkistetut, ennen vuotta 
1950 rakennetut kohteet sijaitsevat Sääksjärventien ja sen 
jatkeeksi tulevan 2-kehän pohjoispuolella, vähintään noin 
100 – 200 metrin etäisyydellä tielinjasta. Arvoalueiden ja 
2-kehän väliin jää Tervahaudanmäen havupuustoa. Myös 
kipinäaidat (mj 1000035432) sijaitsevat riittävän suojaetäi-
syyden päässä muutoksista. 2-kehätien rakentaminen ei 
vaikuta Sääksjärven rakennetun kulttuuriympäristön koh-
teisiin. Tielinjaus kiertää Tervahaudanmäen laen ja mä-
enkumpareen puustoa voidaan säilyttää. 2-kehän raken-
taminen heikentää Sääksjärven länsipuoleisten metsien 
virkistysarvoa ja vähentää virkistysarvon kannalta merki-
tyksellistä maisemakuvan luontovaltaisuutta.

Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki pohjoinen linjaus

Pohjoisen linjauksen maisemalliset vaikutukset kohdistu-
vat pääasiassa Kaitajärven, Pulkajärven ja Rajajärven vä-
lisille metsäisille selännealueille. Osuuden pohjoisimpien 
osien lähellä, Keskisenjärven pohjoispuolella sijaitsevan 
golfkentän maisemakuva on voimakkaasti hoidettua nur-
mialuetta.  2-kehän rakentaminen heikentää Pulkajärven 
pohjoispuolella sijaitsevien metsien virkistysarvoa, jossa 
se vähentää virkistysarvon kannalta merkityksellistä mai-
semakuvan luontovaltaisuutta. Kulttuurivaikutteista mai-
semakuvaa edustaa Keskisenjärveen liittyvät pienialai-
set kulttuurimaisemat, missä peltokuviot ja niiden laidalla 
sijaitsevat rakennuskohteet muodostavat pienipiirteisen 
metsämaiden ympäröimän kulttuurimaisema-alueen. Mai-
semassa on umpeen kasvamisen merkkejä, eikä raken-
nuksilta ole näkymää Keskisenjärvelle. Tielinja sijoittuu 
pihapiirien edustalla ja sivulla olevan pienialaisen pelto-
kuvion järven puoleiselle laidalle. 2-kehän linjan etäisyys 
pihapiireihin ja rakennuksiin on riittävä eikä niihin kohdis-
tu suoria merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Vaihtoehtoon 
2 liittyvät meluntorjuntarakenteet pirstovat maisematilaa ja 
katkaisevat maisemallisen yhteyden kulttuurimaiseman ja 
rantavyöhykkeen välillä. Kulttuurimaiseman eheyteen koh-
distuu kohtalaisia haitallisia vaikutuksia, koska tielinjaus ja 

meluntorjunta pirstovat viljelyalueita osiin, tiemaisema mo-
dernisoi näkymiä ja muuttaa maisematilaa rajaavaa reuna-
vyöhykettä.  

Pohjoinen linjaus ei tukeudu maakuntakaavassa suunni-
teltuihin rakentamisalueisiin, vaan se sijoittuu Rajajärven 
liittymän länsipuolella alueille, jotka ovat maakuntakaa-
van mukaan jäämässä muutoin rakentamattomaksi. Toisin 
sanoen, mikäli pohjoista linjausta ei rakennettaisi, säilyi-
si Pulkajärven pohjoispuoleisilla alueilla suhteellisen laaja 
metsäinen alue rakentamattomana. Pohjoisen linjauksen 
pirstova vaikutus on tästä syystä kohtalaisen haitallinen. 
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Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki eteläinen linjaus

Lempäälän Kaitajärvenojan rajamerkki on historiallisen 
ajan rajamerkki ja kiinteä muinaisjäännös (uusi kohde, jolla 
ei vielä tunnusta). Se on huomioitu linjauksen jatkosuunnit-
telussa, eikä kyseiseen kohteeseen kohdistu vaikutuksia.

Rajajärven ja Tarrunmäen välinen osuus on linjauksen 
itäisten osien tavoin maisemakuvaltaan metsävaltainen. 
Pienten järvien runsaus ja läheisyys rikastuttavat maise-
makuvaa. Keskinenjärven ja Ylinenjärven rannoilla sijait-
see runsaasti vapaa-ajan asutusta, mikä oletettavasti li-
sää näiden läheisten metsäalueiden virkistyskäyttöarvoa. 
2-kehän eteläisen linjauksen rakentaminen heikentää Pul-
kajärven, Keskisenjärven, Keskinenjärven ja Ylinenjärven 
välissä sijaitsevien metsien virkistysarvoa ja yhtenäisyyttä 
ja vähentää virkistysarvon kannalta merkityksellistä maise-
makuvan luontovaltaisuutta.

Eteläinen linjaus tukeutuu kuitenkin maakuntakaavan 
muihin maankäyttövarauksiin, mikä on huomioitava vai-
kutusarvioinnissa.  Eteläisen linjauksen vaikutukset ovat 
luonteeltaan yhdenmukaiset maakuntakaavan maankäyt-
tövarausten kanssa, eikä linjaus juurikaan suurenna met-
säalueita pirstovan vaikutuksen laajuutta. Huomioitaessa 
maankäytön vaikutukset, aiheutuu eteläisestä linjauksesta 
vähäinen haitallinen vaikutus metsäalueiden yhtenäisyy-
teen, luontovaltaisuuteen ja virkistyskäyttöön.

Eteläinen linjaus Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys
Maisemarakenne Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen
Maisema- ja taajamakuva, 
tiemaisema

Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Rakennettu kulttuuriympä-
ristö

Suuri ei vaikutusta Ei vaikutusta

Muinaisjäännökset
Mj-tunnus 1000034338, 
Koivisto rajamerkki. Uusi mj 
Kaitajärvenojan rajamerkki

Suuri Ei vaikutusta Ei vaikutusta

Osuutta koskeva yhteisar-
vio teemoittain

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys

Maisemarakenne Kohtalainen Vähäinen Vähäinen
Maisema- ja taajamakuva, 
tiemaisema

Kohtalainen Kohtalainen Kohtalaisen kielteinen

Rakennettu kulttuuriympä-
ristö

Suuri Kohtalainen Kohtalaisen kielteinen

Muinaisjäännökset
Mj-tunnus 1000034338, 
Koivisto rajamerkki. Uusi mj 
Kaitajärvenojan rajamerkki

Suuri Ei vaikutusta Ei vaikutusta

Taulukko 31. 2-kehän eteläinen linjaus, vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön.

Taulukko 32. 2-kehän osuus Tarrunmäki-lentokenttä, vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön.

Osuus Tarrunmäki-lentokenttä

Tarrunmäen ja lentokentän välillä tielinja saavuttaa Py-
häjärven rantoihin yhteydessä olevien kulttuurimaisemi-
en reuna-alueet. Tielinjauksen vaikutusalueella sijaitsevat 
selvitystyön yhteydessä maastokatselmuksella tarkastetut 
kohteet 21-24 Mattila, Mäkelä ja Sikala. Mäki-Mäkelän ja 
Sikalan pihapiirien pohjoissivut rajautuu kookasta havu-
puustoa kasvavaan metsikköön, jonka pohjoispuolelle 
suunniteltu 2-kehän linjaus sijoittuu noin 50 – 100 metrin 
päähän pihapiireistä. Tielinjan Lentoasemantielle johtava 
pääte hyödyntää olemassa olevaa avointa johtokäytävää, 
josta tielinjaus irtautuu erilliseksi Sikojoen laaksotilassa. 
Mahdollisessa voimalinjan siirrossa on huomioitava Sork-
kalan rakennusryhmiä pohjoisesta suojaavan metsikön 
maisemallinen arvo. Metsän säilymisellä on suuri merki-
tys vaikutusten voimakkuuden suhteen. Maisemakuva 
on rakennusryhmien lähistöllä pienipiirteistä ja sitä rikas-
tuttavat notkossa virtaavan Sikojoen uoma ja sen varren 
kasvillisuus, laidunmaiset avoimet peltokuviot, ajourat ja 
monipuolinen reunavyöhykkeen kasvillisuus. Hongiston-
vuori kohoaa pitkänomaisena selänteenä Sikojoen uoman 
itäpuolella. Avoimet viljelymaisemat sijaitsevat rakennus-
ryhmien eteläpuolella ja ovat osa kulttuurimaiseman ar-
voja. 2-kehän linjaus ei suoraan vaikuta rakennusryhmi-
en kulttuurihistoriallisiin arvoihin, eikä se sijoitu keskeisille 
avoimille viljelyalueille. Tielinjaus on kuitenkin ristiriidassa 
rakennusryhmiä ympäröivien alueiden pienipiirteisen mit-
takaavan kanssa ja se pirstoo jonkin verran ympäristön 
eheyttä ja ymmärrettävyyttä. Meluntorjuntarakenteet voi-
mistavat haitallisia vaikutuksia. Tielinjaus ja siihen liittyvän 
mahdollinen maankäyttö modernisoivat maisemakuvan tä-
hän saakka suhteellisen eheää ajallista ilmettä.  2-kehän 
linjauksella on kohtalainen haitallinen vaikutus rakennus-

ryhmien liittymiseen ympäristöönsä ja maisemakuvan ko-
konaiseheyteen.

Arkeologisen inventoinnin (Mikroliitti 2019) yhteydessä 
löytynyt Pirkkalan Koiviston rajamerkki on kiinteä muinais-
jäännös. (Mjtunnus 1000034338) Kohde sijaitsee lähellä 
2-kehän ja Lentoasemantien risteysaluetta. 2-kehän linja-
uksesta on noin 100 metrin suojavyöhyke muinaisjäännök-
seen, mistä johtuen arvioidaan, ettei muinaisjäännökseen 
kohdistu vaikutuksia.

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

Sekä pohjoisesta että eteläisestä linjauksesta seuraa 
metsävaltaisten alueiden luontovaltaisuuteen ja met-
sien virkistysarvoon kohdistuvia kohtalaisia haitallisia 
vaikutuksia. Mikäli ei huomioida muita maankäytön 
muutoksia on eteläisen linjauksen metsiin ja virkistys-
käyttöarvoon kohdistuva vaikutus pohjoisen linjauksen 
vaikutuksia voimakkaampi, koska eteläinen linjaus si-
joittuu maisemallisesti herkemmälle ja loma-asutuksen 
vaikutuspiirissä olevalle järvien väliselle alueelle. Poh-
joisesta linjauksesta seuraa lisäksi kohtalaisia haitalli-
sia vaikutuksia Keskistenjärven viljelysmaisemiin. 

Mikäli maakuntakaavan ja muiden maankäyttö-
hankkeiden vaikutukset huomioidaan osana ko-
konaisvaikutuksia, muuttuu pohjoisen ja eteläisen 
linjauksen keskinäinen arviointi. Pohjoinen linjaus 
ei tukeudu muihin suunniteltuihin rakentamisaluei-
siin, vaan se sijoittuu Rajajärven liittymän länsi-
puolella joka tapauksessa rakentamattomaksi jää-
ville alueille. Ero on merkittävä siihen verrattuna, 
että mikäli Keskinenjärven rannoille ja Lempäälän 
pohjoisosiin kaavaillut maankäyttöhankkeet ovat 
joka tapauksessa toteutumassa ja 2-kehän eteläi-
nen linjaus voi sijoittua näihin maankäytön muu-
tosalueisiin tukeutuen. Tällöin eteläisen 2-kehän 
vaikutukset rajautuvat Pulkajärven eteläpuolelle 
kohdistuviin vaikutuksiin. 
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9.6 Vaihtoehtojen vertailu ja 
johtopäätökset

Kokonaisvaikutukset hankevaihtoehdoissa

Vaihtoehto 0+
Vaihtoehdon 0+ suurimmat haitalliset vaikutukset ovat 
seurausta meluntorjunnasta. Sääksjärven meluntorjunnan 
parantamisesta seuraa kohtalaisia haitallisia vaikutuksia 
välittömästi valtatiehen rajautuville asuinympäristöille. Vai-
kutukset kohdistuvat erityisesti asuinalueen vehreyteen, 
eivätkä suoraan rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin. 
Melun väheneminen kasvattaa alueen viihtyisyyttä mer-
kittävästi, minkä voidaan arvioida lisäävän rakennetun 
ympäristön arvostusta kyseisillä alueilla. Maisema- ja taa-
jamakuvaan kohdistuvia vaikutuksia seuraa tieosuuden 
valaisemisesta välillä Kulju – Puskiainen, jossa valaistus 
korostaa valtatiestä seuraavia visuaalisia ja maisemara-
kennetta pirstovia vaikutuksia Puskiastentiehen ja Moi-
sionjokilaaksoon tukeutuvissa asuinympäristöissä. Näihin 
kohdistuu vähäinen haitallinen vaikutus. Lakalaiva – Linna-
kallio osuuden maisemavaikutukset ovat seurausta melun-
torjuntarakenteista ja ne kohdistuvat maisemarakenteen 
hahmottumiseen ja ovat vähäisen haitallisia.

Erkanemis- ja liittymäkaistojen parantamisesta ei seuraa 
merkittäviä maisemaan tai rakennettuun kulttuuriympäris-
töön kohdistuvia vaikutuksia.

Vaihtoehto 1 (valtatie 3 uusi tielinjaus ja 2-kehä)
Merkittävimmät haitalliset vaikutukset ovat seurausta uu-
desta tielinjauksesta ja sen liittymäalueista välillä Puski-
ainen – Linnakallio, jossa pinta-alallisesti laaja haitallinen 
vaikutus kohdistuu kallioselänteiden luontovaltaiseen mai-
semakuvaan ja metsäalueiden yhtenäisyyteen. Kalliose-
lännettä pirstova ja maisemakuvan luonnetta muuttava 
vaikutus vahvistuu 2-kehän seurauksena.

Valtatien parantamistoimenpiteistä seuraa lisäksi kohtalai-
nen haitallinen vaikutus Puskiaistenhen ja Moisalanjoki-
laaksoon tukeutuvien asuinympäristöjen maisemakuvaan. 
Vaikutukset eivät kuitenkaan kohdistu rakennetun kult-
tuuriympäristön eheimpään osuuteen. Lisäksi vaikutuk-
sia kohdistuu Sääksjärven eritasoliittymän pohjoispuolella 
Tampereentien varren asuinympäristöihin.

Lakalaiva – Linnakallio osuuden maisemavaikutukset ovat 
seurausta meluntorjuntarakenteista ja ne kohdistuvat mai-
semarakenteen hahmottumiseen ja ovat vähäisen haital-
lisia.

Vaihtoehdon 1 vaikutuksiin kuuluvat myös 2-kehän vai-
kutukset. Kallio- ja moreeniselänteelle ja järviylängön 
maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan kohdistuvat 
vaikutukset ovatkin pinta-alallisesti suurimmillaan vaihto-
ehdossa 1, johon kuuluvat sekä 2-kehä että pohjois-etelä 
-suuntainen uusi tielinja. Suunnittelussa on kuitenkin pyrit-
ty huomioimaan herkimmät alueet, joiden ulkopuolelle jää-
vistä metsäalueista on todettava, että ne ovat tavanomai-
sia metsätalousmetsiä, joilla ei ole erityisiä maisemallisia 
arvoja.  2-kehä heikentää itäosissa järviylängön metsien 
virkistysarvoa katkaisemalla pohjois-eteläsuunnassa maa-
kuntakaavan virkistysalueen. 2-kehä vähentää osaltaan 
maisemakuvan luontovaltaisuutta ja lisää vaihtoehdosta 1 
aiheutuvaa metsä- ja virkistysalueita pirstovaa vaikutusta. 
2-kehän toteuttamisen vaikutuksissa on eroja sen mukaan, 
että toteutuuko siitä eteläinen vai pohjoinen vaihtoehto. 
Tämän mukaan 2-kehästä aiheutuu vähäisen – kohtalai-
sen haitallinen vaikutus.

Vaihtoehto 2 (valtatie 3 nykyisellä paikalla ja 2-kehä)
Vaihtoehdon voimakkaimmat haitalliset vaikutukset koh-
distuvat Puskiaistentiehen ja Moisionjokilaaksoon tukeu-
tuvien asuinympäristöjen maisemakuvaan ja rakennettuun 
kulttuuriympäristöön, jossa ei juuri ole tilaa tiealueen leve-
nemiselle, ilman ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Vai-
kutus on suuruudeltaan kohtalaisen haitallinen.

Sääksjärven kohdalla lisäkaistojen toteuttamisesta ja me-
luntorjunnan parantamisesta seuraa kohtalaisia haitallisia 
vaikutuksia välittömästi valtatiehen rajautuville asuinym-
päristöille. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti asuinalueen 
vehreyteen, eivät rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin. 
Melun väheneminen kasvattaa alueen viihtyisyyttä merkit-
tävästi, minkä voidaan arvioida lisäävän rakennetun ympä-
ristön arvostusta kyseisillä alueilla. Sääksjärven koululla, 
sen eteläpuoleisella kenttäalueella ja Höytämön 1960-lu-
vun kerrostaloalueella meluntorjunnan ja tilavarausten vai-
kutukset ovat vähäisesti haitallisia, sikäli kun melutorjun-
tavallien kasvillisuuspeitteisyys saadaan säilytettyä osana 
taajamamaisemaa.

Lakalaivan ja Pirkkalan välillä avoimen laaksotilan ylitse 
aukeavien näkymien sulkeutuminen aiheuttaa kohtalaiset 
haitalliset maisemavaikutukset. Rukkavuoren puustoon ja 
maaperään tehtävät muutokset ovat muita vaihtoehtoja 
suurempia, mutta silti pienialaisia ja siksi vähäisen haital-
lisia. 

Hankevaihtoehtojen erot

Kokonaisuudessaan lievimmät vaikutukset ovat vaihto-
ehdolla VE 0+, jossa vaikutukset rajautuvat ainoastaan 
valtatien varressa tapahtuviin muutoksiin.  

Vaihtoehtojen 1 ja 2 välisessä vertailussa vähäisimmät 
kokonaisvaikutukset arvioidaan aiheutuvan vaihtoeh-
dosta 1, johon liittyy 2-kehän eteläinen linjaus. Vaihto-
ehtojen 1 ja 2 keskinäinen vertailu on kuitenkin erittäin 
haastavaa, sillä vaikutusten luonne poikkeaa toisistaan 
suuresti. Vaihtoehdossa 2 vaikutukset kohdistuvat eri-
tyisesti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja 
tielinjaan rajautuvien alueiden taajamakuvaan ja sen 
arvoihin.  Vaihtoehdossa 1 vaikutukset kohdistuvat 
puolestaan hyvin laaja-alaisesti selänne- ja metsäalu-
een luontovaltaiseen maisemakuvaan ja sen yhtenäi-
syyteen. Yksittäisenä merkittävänä kielteisenä vaiku-
tuksena on tunnistettava, että vaihtoehdon 1 linjaus 
uhkaa osittain muinaisjäännös kipinäaidan säilymistä.  

Kallio- ja moreeniselänteelle ja järviylängön maisema-
rakenteeseen ja maisemakuvaan kohdistuvat vaiku-
tukset ovat pinta-alallisesti laajimmillaan vaihtoehdos-
sa 1, johon kuuluvat sekä pohjois-etelä -suuntainen 
uusi tielinja että 2-kehä. Vaihtoehdossa 2 järviylängöl-
le tierakentamisesta kohdistuvat vaikutukset rajautuvat 
ainoastaan 2-kehän rakentamisesta seuraaviin vaiku-
tuksiin. Metsäalueilla haitalliset vaikutukset kohdistu-
vat virkistysarvoihin ja luontovaltaisen alueen pirstou-
tumiseen, eivät erityisiin maisema-arvoihin.

Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvat haital-
liset vaikutukset ovat laajimmillaan vaihtoehdossa 2, 

jossa tien leventämisen ja meluntorjunnan toimen-
piteet on sovitettava olemassa olevaan taajamara-
kenteeseen.  Lisäksi vaihtoehdossa 2 on suurim-
mat riskit liittyen Pyhäjärven laaksotilan ylittävien 
näkymien estymiseen. Toisaalta vaihtoehdossa 1 
tuhoutuu osittain kipinäaidaksi nimetty muinais-
jäännös, mikä on vaikutuksena pienialainen mutta 
merkittävyydeltään suuri. 

2-kehän eteläisen linjauksen vaikutukset ovat poh-
joista linjausta pienemmät, mikäli maakuntakaavan 
mukainen maankäyttö huomioidaan arvioinnissa. 
Siinä tapauksessa 2-kehän vaikutukset asettuvat 
suurelta osin osaksi muusta maankäytöstä joka 
tapauksessa seuraavia vaikutuksia. Pohjoinen lin-
jaus ja sen meluntorjunta aiheuttavat lisäksi hai-
tallisia vaikutuksia Keskistenjärven pienialaisissa 
kulttuurimaisemissa.

Mikäli hanke ei toteudu vaihtoehtojen 1 ja 2 mukai-
sesti, säilyy ympäristön maisema- ja kaupunkikuva 
jossain määrin ennallaan. Toisaalta vertailuvaihto-
ehto 0 ei sisällä myöskään ympäristön laatutasoa 
kohentavia tai maisemoivia toimenpiteitä. Päin-
vastoin arvioidaan, että meluntorjunnan jäädessä 
kauttaaltaan toteutumatta saattaa joidenkin aluei-
den viihtyisyys heikentyä liikennemäärien ja melun 
kasvaessa. 

Multisillan ja Lahdesjärven ympäristöön ei kohdistu merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia.

Vaihtoehdon 2 vaikutuksiin kuuluvat myös 2-kehän vaiku-
tukset. 2-kehä heikentää itäosissa järviylängön metsien 
virkistysarvoa katkaisemalla pohjois-eteläsuunnassa maa-
kuntakaavan virkistysalueen. 2-kehän toteuttamisesta ai-
heutuvien vaikutusten laajuudessa on eroja sen mukaan, 
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että toteutuuko eteläinen vai pohjoinen vaihtoehto. Tämän 
mukaan 2-kehästä aiheutuu vähäinen – kohtalainen hai-
tallinen vaikutus. Vaihtoehdossa 2 järviylängölle tieraken-
tamisesta kohdistuvat vaikutukset rajautuvat ainoastaan 
2-kehän rakentamisesta seuraaviin vaikutuksiin.

9.7 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Muinaisjäännöskohteen (Mj-tunnus 1000035432, kipinä-
aidat) osittainenkin tuhoutuminen edellyttää neuvottelut 
Museoviraston kanssa. Mikäli muinaisjäännökseen ei saa 
kajota, vaihtoehtoa 1 ei voida toteuttaa suunnitelman mu-
kaisesti.

Uusilla tieosuuksilla haitallisimmat vaikutukset kohdis-
tuvat toisaalta ympäröivien alueiden maisemakuvaan ja 
toisaalta maiseman fyysisiin ominaisuuksiin kuten maas-
tonmuotoihin. Maisemaan kohdistuvia haitallisia vaikutuk-
sia voidaan lieventää huomioimalla tiealuetta ympäröivät 
olosuhteet esimerkiksi tiealueen vihersuunnittelussa ja 
kallioleikkausten toteutustavassa. Käytännössä tämä tar-
koittaa ympäristöön soveltuvia kasvivalintoja, tieluiskien 
huolellista muotoilua ja suurimpien kallioleikkausten näyt-
tävyyden korostamista esimerkiksi erikoisvalaistuksen 
avulla. Niillä osuuksilla, joissa uusi tielinja sijoittuu suunnit-
teilla olevan taajamarakenteen sisälle, voidaan väylämäi-
syydestä seuraavia haitallisia vaikutuksia lieventää pyrki-
mällä mahdollisimman korkealaatuiseen ja ympäröivään 
yhdyskuntarakenteeseen sopivaan toteutukseen siltojen, 
melurakenteiden ja muiden kaupunkikuvaan vaikuttavien 
rakenteiden osalta.  

Uusien tielinjausten suunnittelussa tulee huomioida nykyi-
sen infran siirtotarpeet ja tilavaraukset. Sorkkalassa 2-ke-
hän linjauksen haitalliset vaikutukset voivat merkittävästi 
kasvaa, mikäli nykyistä voimalinjaa joudutaan siirtämään 
lähemmäksi Sorkkalan rakennusryhmiä ja niitä suojaavaa 
puustoa joudutaan kaatamaan.

Meluntorjunnasta seuraavat haitalliset vaikutukset liittyvät 
näkymien peittymiseen, meluntorjuntarakenteiden kau-
punkikuvaa heikentäviin vaikutuksiin ja rakenteiden tila-
tarpeisiin. Kaupunkikuvaan ja maisemaan kohdistuvia vai-
kutuksia on mahdollista lieventää ympäristöönsä sopivilla 

materiaalivalinnoilla ja rakenteen muilla, esimerkiksi ym-
päristön mittakaavaan sopivilla yksityiskohdilla. Kohdissa, 
joissa meluntorjunta edellyttää kaupunkikuvan kannalta 
tärkeän kasvillisuuden poistoa, voidaan vaikutuksia lieven-
tää istuttamalla uutta kasvillisuutta tai hyödyntämällä köyn-
nöksiä osana melurakenteen julkisivujäsentelyä. Mah-
dollisuuksien mukaan tulisi tutkia, onko maisemallisesti 
merkittävillä kohdilla, kuten Lakalaiva-Linnakallio osuudel-
la mahdollista käyttää osin läpinäkyviä melurakenteita.
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10  LUONNON MONIMUOTOISUUS

KESKEISET LÄHTÖTIEDOT

Lempäälän kunta:

• Sääksjärven OYK luontoselvitykset (FCG 2018)
• Lempäälän arvokkaat luontokohteet aineisto 

(2014)

Pirkkalan kunta:

• Toivion luontoarvoalueet ja lepakkoalueet 
(2016)

Tampereen kaupunki:

• Arvokkaat lajihavainnot (2020)
• Liito-oravan elinympäristöt (2019)
• Luonnonsuojeluohjelman kohteet ja perintömet-

sä (2012-2020)
• Arvokkaat kasvialueet ja avainbiotoopit (2020)
• Arvokkaat hyönteisalueet (2020)
• Arvokkaat lintualueet (2020)
• Arvokkaat lepakkoalueet (2020)
• Luonnonkolot, pöntöt ja risupesät (2020)

ELY-keskus:

• Hertta-aineiston uhanalaisten lajien havainnot 
(2019)

Suomen lajitietokeskus (Laji.fi):

• Lajihavainnot aineistopyynnöllä (toimitettu 
28.1.2021)

10.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Lähtötietoja on saatu Lempäälän, Pirkkalan ja Tampereen 
kunnilta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lisäksi rengas-
tus ja petopesärekisterin tiedot saatiin luonnontieteellisel-
tä keskusmuseolta ja Pulkajärven Natura-alueen kuviotie-
dot Metsähallitukselta. Lisäksi lintuaineistoa täydennettiin 
Birdlifen Tiira-havainnoilla. Lähtötietoina käytettiin myös 
Suomen ympäristökeskuksen avoimia paikkatietoaineisto-
ja, sekä Pirkanmaan maakuntakaavaa ja Tampereen kau-
punkiseudun metsäekologista verkostoa 2018.

Vaikutustenarvioinnissa on huomioitu ELY-keskuksen 
vuonna 2019 toimittamat uhanalaisten lajien havainnot. 
ELY-Y:n pyynnöstä ajankohtaisemmat lajihavainnot tarkis-
tettiin vielä tammikuussa 2021 Suomen lajitietokeskuksen 
aineistopyynnön kautta. Suomen lajitietokeskuksen toimit-
tamista havainnoista ei noussut esiin uusia rauhoitettujen  
tai luonnonsuojelulain nojalla suojeltujen lajien havaintoja, 
joihin tällä hankkeella olisi vaikutusta.

Lähtötietojen ja karttatarkastelun lisäksi suunnittelualueelle 
tehtiin täydentäviä luontoselvityksiä kesällä 2019 ja 2020. 
Kesällä 2019 tarkistettiin liito-oravan esiintymistä suun-
nittelualueelle sijoittuvilta liito-oravalle soveltuviksi arvioi-
duilta alueilta (2.-3.5.2019). Suunnittelualueelta selvitettiin 
myös hyvin yleispiirteisesti huomionarvoisia kasvilajeja ja 
luontotyyppejä, sekä EU:n luontodirektiivissä mainittujen 
sudenkorentojen esiintymistä (12. ja 25.7.2019). Lisäk-
si tarkistettiin sääksien pesinnän tilanne tiedossa olevilta 
pesäpaikoilta. Vuonna 2020 luontoselvityksiä täydennettiin 
tiedossa olevien, nykyisen valtatien kupeeseen sijoittuvi-
en, liito-oravan elinympäristöjen tarkistuskäynneillä (12.-
13.5.2020). Tarkistuskäynneillä selvitettiin liito-oravan 
esiintymistä Peltolammilla ja Multisillassa, sekä vuonna 
2019 tarkistetuilta liito-oravalle soveltuviksi arvioiduilta 
alueilta. Lisäksi vuonna 2020 selvitysalueelle sijoittuvista 
lammista selvitettiin viitasammakon (6. ja 8.5.2020), sekä 
EU:n luontodirektiivissä mainittujen sudenkorentojen esiin-
tymistä (2.7.2020). 15.10.2020 käytiin tarkastamassa vie-
lä piilopuron sijoittumista Perimmäisen alueelle, sekä VE 
1 linjausvaihtoehdon varteen sijoittuvan Multivuoren suon 
nykytilaa. Selvitykset toteutti Ramboll Finland Oy.

10.2 Nykytilanne

Kasvimaantieteellisessä jaottelussa suunnittelualue sijoit-
tuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle, Lounaismaan ja Järvi-
Suomen alavyöhykkeiden rajamaille. Lounaismaan alue 
on maamme vanhinta ja vankinta viljelysseutua. Lounais-
maan saviseutuja luonnehtivat rehevät lehdot ja runsas-
ravinteiset järvet. Alavyöhykkeen keskiosissa yleisimpänä 
metsätyyppinä on lehtomaisen kankaan käenkaali-mus-
tikkatyyppi (OMT), toiseksi runsaimpana esiintyy tuoreen 
kankaan mustikkatyypin (MT) metsiä. Saarnen, pähkinä-
pensaan 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 kan-
kaiden lajit, kuten alueella suhteellisen yleisenä esiinty-
vä sinivuokko ja harvinaisempana esiintyvät keltavuokko, 
imikkä, mukulaleinikki, kevättähtimö ja jänönsalaatti. Järvi-
Suomen alavyöhyke käsittää suurimman osan maamme 
eteläboreaalisesta vyöhykkeestä. Tätä laajaa ja yhtenäis-
tä aluetta voidaankin pitää valtakunnan eteläosan keski-
vertona ja alue on kasvillisuudeltaan eräänlaista Suomen 
perustyyppiä. Yleisimpänä metsätyyppinä esiintyy mus-
tikkatyypin (MT) tuoreita kankaita, myös kuivan kankaan 
puolukkatyypin (VT) metsät ovat yleisiä. Lehtoja ja lehto-
maisia metsiä on verrattain vähän. Pienipiirteinen korkeus-
erojen vaihtelu on alueelle tyypillistä, laajoja tasankoja tai 
lakeuksia ei alueella juurikaan esiinny. Soiden määrä on 
vähäinen (< 20 % maa-alasta) ja ne ovat usein pienialaisia. 
(Kalliola 1973)

10.2.1 Luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueet

Seuraavat yksityismaiden luonnonsuojelualueet sijait-
sevat suunnittelualueen läheisyydessä: Pentin met-
sä (YSA204308), Pulkajärven luonnonsuojelualue 
(YSA045368) ja Leppäperkon luonnonsuojelualue 
(YSA045398) Pirkkalassa, sekä Peltolammin-Pärrinkos-
ken luonnonsuojelualue (YSA043142) laajennuksineen 
(YSA236535) Tampereella (Kuva 10.1.). Pentin metsä ja 
Pulkajärven luonnonsuojelualue sijoittuvat suunnitellun 
2-kehän vaihtoehtoisten tielinjausten väliin. Leppäperkon 
luonnonsuojelualue sijaitsee hieman kauempana suunni-
telluista tielinjauksista Koivistonjärven itäpuolella suunni-
tellun 2-kehän ja nykyisen valtatien 3 välissä. Peltolam-
min-Pärrinkosken luonnonsuojelualue ja sen laajennus 

sijaitsevat rautatien varressa Särkijärven nykyisen erita-
soliittymän länsipuolella.

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat myös vanho-
jen metsien suojeluohjelmaan kuuluva Pulkajärven metsä 
(AMO040385) Pirkkalassa 2-kehän vaihtoehtoisten tielin-
jausten välissä, sekä nykyisen valtatien 3 itäpuolelle ELY-
keskuksen päätöksellä rajattu luontotyyppi, Rukkamäen 
jalopuumetsikkö (LTA205060) Tampereella nykyisen Särki-
järven eritasoliittymän länsipuolella. Lisäksi suunnittelualu-
een läheisyydessä sijaitsevat maakuntakaavan luonnon-
suojelualueet Sikojoen alue Pirkkalassa sekä Särkijärven 
ja Lahdenperän alue Tampereella. Lisäksi suunniteltujen 
linjausten läheisyyteen sijoittuu Metsähallituksen päätök-
sellä suojellut, suunnitellun 2-kehän eteläpuolelle sijoittuva 
Matalakorven alue sekä VE 1 linjauksen varrelle Lempää-
lään sijoittuva Perimmäisen alue. (Kuva 10.1.)

Pulkajärven Natura-alue FI0337002

Pulkajärven Natura-alue sijaitsee Pirkkalassa. Se sijoit-
tuu suunnitellun 2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjaus-
vaihtoehdon 3 väliin (Kuva 10.2.). Alue on kooltaan 49 
hehtaaria. Pulkajärven Natura-alue on EU:n luontodirek-
tiivin mukainen erityisen suojelutoiminnan alue (SAC) ja 
sen toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Pulkajärven 
Natura-alueesta suurin osa, 41,7 hehtaaria, on boreaa-
lisia luonnonmetsiä (9010) (Kuva 10.3.). Lisäksi alueella 
on 1,3 hehtaaria fennoskandian metsäluhtia (9080) ja 5 
hehtaaria puustoisia soita (91D0). Pulkajärven Natura-tie-
tolomakkeessa (2018) aluetta kuvaillaan näin: ”Pulkajär-
ven alueella on tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsiä, 
joissa on myös pieniä korpilaikkuja. Puusto on kuusival-
taista ja varttunutta, sekapuina kasvaa mäntyä ja koivua. 
Alueella on havaittavissa vanhan metsäpalon jälkiä. Pulka-
järvi on maakunnallisesti arvokas pienvesialue. Se on lä-
hes luonnontilainen, karu ja kirkasvetinen erämainen järvi. 
Pulkajärvi ja sitä ympäröivät vanhat metsät muodostavat 
erämaisen kokonaisuuden, jonka arvoa heikentävät muu-
tamat mökit. Järvi on arvokas linnustollisesti, samoin van-
hassa metsässä asuu luontotyypille ominaisia lintulajeja. 
Alueen halki on suunniteltu moottoriliikennetie.”

Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella tavataan ilves-
tä. Lintudirektiivin liitteen I lintuja alueella ovat helmipöllö, 
huuhkaja, kaakkuri, kuikka, metso, palokärki, pohjantikka 
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ja yksi salattu uhanalainen laji. Lisäksi alueella tavataan 
lintudirektiivin liitteessä I mainitsematonta säännöllisesti 
esiintyvää muuttolintua tuulihaukkaa. Muita alueella tavat-
tavia lintulajeja ovat muun muassa: hippiäinen, idänuuni-
lintu, peukaloinen, puukiipijä ja tiltaltti.

10.2.2 Muut huomionarvoiset luontokohteet

Suunnitellun 2-kehän tielinjauksen läheisyyteen Lempää-
län puolelle sijoittuu kolme metsälain erityisen tärkeää 
elinympäristökuviota; kaksi erillistä louhikkoa/kivikkoa ja 
lampi. Uuden valtatien 3 tielinjauksen (VE 1) ja Isonaisten-
järven väliin sijoittuu lisäksi vähäpuustoinen suo.

Kuva 10.2. Pulkajärven Natura 2000 -alue ja sen yhteyteen 
sijoittuvat luonnonsuojelualueet, sekä vanhojen metsien 
luonnonsuojeluohjelman rajaus.

Kuva 10.1. Luonnonsuojelu- ja Natura 2000 alueet.

Lempäälässä 2-kehän eteläisen tielinjauksen varteen si-
joittuu seudullisesti arvokkaaksi luontokohteeksi luokiteltu 
Kaitajärven alue, joka sisältää kaksi paikallisesti arvok-
kaaksi arvioitua järveä ja pienvesiä, sekä metsäaluetta. 
Sääksjärven osayleiskaavan luontoselvityksessä (FCG 
2018) metsäalueiden kerrotaan koostuvan vaihtelevan 
ikäisestä ja vanhasta metsästä, joka täydentää alueen 
ekologista jatkumoa tarjoten alueen eliöstölle laajemman 
elinympäristökokonaisuuden. Metsäalueelle sijoittuu laho-
puustoisia kuvioita sekä pieniä korpivaikutteisia painan-
teita. Alueen arvolajistoa ovat palokärki, pohjantikka, var-
puspöllö ja metso. Matojärvi lukeutuu vesilain mukaiseksi 
suojeltavaksi vesiluontotyypiksi (alle hehtaarin laajuinen 
luonnontilainen lampi). Kaitajärvenoja on mahdollinen ve-
silain mukainen puro. Matojärven sekä Kaitajärvenojan vä-

Kuva 10.3. Pulkajärven Natura 2000 -alueen suojelun perus-
teena olevien luontotyyppien sijoittuminen alueelle.
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Kuva 10.4. Kaitajärvi ja Kaitajärvenojan varren kasvillisuutta.

Pirkkalan puolelle sijoittuvalta suunnittelualueelta ei ole 
lähtöaineiston mukaan arvokkaita luontokohteita, johtuen 
suurilta osin siitä, että alue on pääosin kaavoittamatonta, 
eikä luontoselvityksiä alueelle ole siten tehty.

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa erittäin uhanalaista 
(EN) lahokaviosammalen esiintymisalueita. Alueelle ei kui-
tenkaan ole tehty lahokaviosammalselvityksiä, jolloin lajin 
esiintymistä alueella ei voida poissulkea. Lahokaviosam-
malta voi esiintyä alueen kuusivaltaisissa luonnontilaisen 
kaltaisissa vanhoissa metsissä, joissa on runsaasti laho-
puuta. Tällaisia elinympäristöjä on esimerkiksi Pulkajärven 
Natura-alueella, Kaitajärven alueella ja Perimmäisessä. 
Suurin osa vanhoista luonnontilaisen kaltaisista kuusimet-
sistä sijoittuu luonnonsuojelualueille. Lajin mahdollinen 
esiintyminen alueella selvitetään tarvittaessa myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa.

Suunniteltujen uusien linjausten, VE 1:n ja 2-kehän pohjoi-
sen linjauksen, sekä nykyisen valtatien 3 läheisyydessä on 
havaittu vaarantunutta (VU) virnasinisiipeä. Kaikissa esite-
tyissä virnasinisiiven havaintopisteissä ei lajia kuitenkaan 
ole Ely-keskuksen tietojen mukaan havaittu, vaan pisteissä 
on mukana myös tarkastettuja lajille soveltuvia elinympä-
ristöjä. Tässä vaikutustenarviossa kaikki pisteet kuitenkin 
huomioidaan varovaisuusperiaatetta noudattaen siten, että 
lajia esiintyisi myös näillä soveltuvilla elinympäristölaikuilla.

Huomionarvoisten lajien esiintyminen ja muut huomionar-
voiset luontokohteet on esitetty olevassa kartassa (Kuva 

littömät lähiympäristöt ovat mahdollisesti metsälain 10 § 
tarkoittamia elinympäristöjä. (Kuva 10.4.)

Toinen seudullisesti arvokkaaksi luontokohteeksi arvioi-
tu Perimmäisen luonnonarvokokonaisuus sijoittuu uuden 
valtatien 3 linjauksen (VE 1) varrelle Lempäälään. Sääks-
järven osayleiskaavan luontoselvityksessä (FCG 2018) 
Perimmäisen luonnonarvokokonaisuuden kerrotaan sisäl-
tävän useita erityyppisiä arvokkaita elinympäristöjä. Alu-
eella on monimuotoista, luonnontilaltaan hyvää vanhaa 
kuusivaltaista lehtomaista ja tuoretta kangasmetsää erin-
omaisine lahopuujatkumoineen, luonnontilaltaan hyvää 
vanhaa kalliomännikköä, piilopurona virtaava luonnontilai-
nen ja luonnontilaisen kaltainen noro sekä noroa reunusta-
vaa aitokorpea. Pieniä korpipainanteita on lisäksi useassa 
paikassa kangasmetsissä. Alueen lehtomaisten osien lajis-
toa ovat valtapuun kuusen ohella metsälehmus, tervalep-
pä ja haapa. Pensaskerroksessa kasvaa lehtokuusamaa, 
taikinamarjaa, koiranheittä ja kenttäkerroksessa imikkää, 
lehto-orvokkia, kevätlinnunhernettä, mustakonnanmarjaa, 
harajuurta ja hentosaraa. Alueella esiintyy myös raidan-
keuhkojäkälää (Laamanen & Soininen 2014).

Tampereen arvokkaista kasvialueista (Korte & Kosonen 
2003) suunnittelualueen lähelle sijoittuvat Peltolammi-Pär-
rinkosken luonnonsuojelualue, Sarankulman Saukonoja 
(Kaislasaran ja hetekaalin kasvupaikka), Multisillan Multi-
puro (hajuheinän kasvupaikka), Särkijärven Leppänen ja 
Särkijärven länsipään nuori sukkessiovaiheen lehtometsä. 

Kuva 10.5. Luontoarvojen sijoittuminen alueelle.
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Kuva 10.6. Vasemmalla Sikojärven ruovikkoa ja oikealla Pirkkalan Keskisenjärvi.

Keväällä 2020 viitasammakon kutuaikaan tarkistettiin 
myös muut hankkeen vaikutusalueelle sijoittuvat viitasam-
makolle potentiaaliset vesistöt; Keskinenjärvi, Ylinenjärvi, 
Lempäälän Kaitajärvi, Matojärvi, Rajajärvi, Pikku Rajajär-
vi, Kortejärvi, Pirkkalan Kaitajärvi, Iso Naistenjärvi ja Pikku 
Naistenjärvi. Näistä ei kuitenkaan havaittu viitasammakoi-
ta.

Sudenkorennot
Ramboll Finland Oy teki täydentäviä sudenkorentoselvi-
tyksiä hankealueelle kesällä 2019 ja 2020. Luontodirek-
tiivissä mainittuja sudenkorentoja havaittiin hankkeen lä-
heisyydestä yhteensä viidestä vesistöstä: Kortejärvestä, 
Keskisenjärvestä, Lempäälän Kaitajärvestä, Matojärvestä 
ja Pikku Rajajärvestä. Kortejärvi on lummelampi- ja siro-
lampikorennon elinympäristöä. Lisäksi lummelampikoren-
toa esiintyy Keskisenjärvessä ja Lempäälän Kaitajärvessä. 
Sirolampikorentoa esiintyy Kortejärven lisäksi Matojärves-
sä ja Pikku Rajajärvessä. (Kuva 10.7.)

Sikojärvessä, Keskinenjärvessä, Ylinenjärvessä, Rajajär-
vessä, Pirkkalan Kaitajärvessä, Iso- ja Pikku Naistenjär-
vessä ei havaittu EU:n luontodirektiivissä mainittuja suden-
korentolajeja.

Linnusto
Suunnittelualueen linnusto koostuu pääsääntöisesti ta-
vanomaisesta metsälajistosta. Erittäin uhanalaisiksi luo-
kitelluista (EN) lintulajeista (Hyvärinen ym. 2019) selvi-

tysalueen läheisyydessä on tavattu ainakin viherpeippo, 
varpunen, törmäpääsky, tundrametsähanhi, tukkasotka, 
tervapääsky, selkälokki, räystäspääsky, nokikana, musta-
kurkku-uikku, mehiläishaukka, lapinkirvinen, hömötiainen 
ja huuhkaja. Lisäksi selvitysalueen läheisyydessä on ha-
vaittu useita lintudirektiivin liitteen I lintulajeja. Sääksjär-
ven alueelle on tehty Sääksjärven osayleiskaavaan liittyen 
linnustoselvitys (FCG 2020). Selvityksen (FCG 2020) mu-
kaisista linnuston kannalta tärkeistä alueista sääksen pe-
säpuun ympärille rajattu varoalue yksi jää valtatien uuden 
linjauksen (VE 1) alle, Pulkajärven läheisyydessä. Lisäksi 
2-kehän eteläinen tielinjausvaihtoehto halkoo Kaitajärven 
ympäristöön rajattua linnuston kannalta tärkeää aluetta.

Valtatien 3 uuden tielinjauksen (VE 1) itäpuolelle sijoittuva 
sääksen pesäpuu todettiin vuoden 2019 tarkastuskäynnil-
lä asumattomaksi. Puun latvaan ei kyseisenä vuonna ollut 
rakennettu ollenkaan pesää.  Sääksi on pesinyt paikalla 
viimeksi kesällä 2018, jolloin pesässä on ollut rengastusi-
käisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei ole tietoa. 
Vuosina 2016 ja 2017 pesä on ollut asumaton. Tämän pe-
sän lisäksi linjausten läheisyyteen sijoittuu kaksi tunnettua 
sääksen pesää. Sääksenpesien sijoittuminen ja lajiin liitty-
vä vaikutusten arviointi on esitetty vain viranomaiskäyttöön 
tarkoitetussa erillisessä dokumentissa.

Toinen valtatien uuden linjauksen VE 1 läheisyyteen sijoit-
tuva sääksen pesäpuu sijoittuu linjauksen länsipuolelle. 
Se on todettu vuoden 2020 ja 2019 maastotarkistuksilla 

10.5.). Sääksen pesäpuiden sijoittuminen on esitetty erilli-
sessä vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liitteessä.

10.2.3 Eläimistö

Liito-orava
Liito-oravan esiintymistä suunnittelualueen läheisyydessä 
on aiemmin selvitetty pääosin Tampereella ja Lempääläs-
sä. Etenkin Tampereen liito-oravaesiintymät, potentiaali-
set elinympäristöt ja kulkureitit on hyvin tiedossa (Ramboll 
Finland Oy 2016). Tampereella nykyisen valtatien 3 lähei-
syyteen sijoittuvia liito-oravan elinympäristöjä on ainakin 
Särkijärven länsipuolella ja Lakalaivassa. Lempäälässä 
liito-oravaa esiintyy Sääksjärven eteläpuolella uuden val-
tatien 3 pohjoispuolella. Lisäksi Ramboll Finland Oy teki 
täydentäviä liito-oravaselvityksiä keväällä 2019 ja 2020 
arvioitavien vaihtoehtojen läheisyydestä. Selvitysten yh-
teydessä ei havaittu merkkejä lajin esiintymisestä. Liito-
oravalle soveltuvia elinympäristöjä tunnistettiin Pirkkalan 
puolella suunnitellun 2-kehän, uuden valtatien 3 VE 1 tie-
linjauksen, sekä nykyisen valtatien 3 läheisyydestä. Lisäk-
si 2-kehän pohjoisen linjauksen läheisyydestä havaittiin 
liito-oravalle soveltuvia kolopuita soveltuvalta elinympäris-
tökuviolta.

Lepakot
Nykyisen valtatien itäpuolella, valtatien ja Särkijärven vä-
lisellä metsäalueella on lepakoille arvokkaaksi arvioituja 
luokan II ja III ruokailualueita. Alueilla on tavattu siippoja, 
pohjanlepakkoa ja korvayökköä. Särkijärven ranta toimii li-
säksi lepakoiden kulkureittinä. Lähin alue sijoittuu noin 15 
metriä nykyisen valtatiealueen reunasta itään. Suunnitte-
lualueelle ei ole tehty tämän hankkeen yhteydessä lepak-
koselvityksiä.

Viitasammakko
Ramboll Finland Oy teki täydentävän viitasammakkosel-
vityksen suunnittelualueelle keväällä 2020 viitasammakon 
kutuaikaan. Selvityksen yhteydessä viitasammakkoa ha-
vaittiin esiintyvän Pirkkalan Keskisenjärvessä, sekä Siko-
järvessä. Molemmat todetut viitasammakon elinympäristöt 
sijoittuvat suunnitellun 2-kehän pohjoisen linjauksen etelä-
puolelle, noin 200 metrin päähän tien keskilinjasta. (Kuva 
10.6.)

asutuksi, mutta pesimätuloksesta ei ole tarkempia tietoja. 
Vuonna 2018 pesä on ollut asumaton ja vuonna 2017 pe-
sään on varmasti munittu, mutta pesä on tuhoutunut mu-
navaiheessa, eikä poikasia siten ollut syntynyt.

Kolmas sääksen pesäpuu sijaitsee 2-kehän eteläisen ja 
pohjoisen linjausvaihtoehdon välisellä alueella. Pesä to-
dettiin vuoden 2019 tarkistuskäynnillä puuttuvan puun lat-
vasta. Pesä on ollut asumaton vuosina 2014-2018. Vuo-
sina 2011 ja 2013 pesä on rakennettu keväällä valmiiksi, 
mutta pesään ei ollut kuitenkaan munittu. Vuonna 2012 
pesästä on kasvanut varmasti ainakin yksi lentopoikanen.

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

10.2.4 Viherverkosto

Suunnitellut uudet tielinjaukset halkovat Pirkanmaan eko-
logisessa verkostossa määritettyä luonnon ydinaluetta (Pir-
kanmaan liitto 2014). Lisäksi suunnitellut tielinjausten yli 
on merkitty ydinalueiden välinen ekologinen yhteys 2-ke-
hälle Pirkkalaan lentokentän läheisyyteen, Tampereelle 
nykyisen valtatielle 3 Särkijärven länsipuolelle, sekä Lem-
päälään Ruotasjärven kohdalle. Suunnitellut tielinjaukset 
risteävät myös Tampereen kaupunkiseudun seudullisen 
viherverkon ekologisten yhteyksien kanssa (Tampereen 
kaupunkiseutu & Pirkanmaan ELY-keskus 2018). Määri-
tellyt ekologiset yhteydet ovat nykytilassa heikentyneet ja 
maata pitkin liikkuvien eliöiden osalta lähes poikkeuksetta 
katkenneet nykyisen maankäytön seurauksena. Nykyinen 
valtatie, Pirkkalan taajama ja Pyhäjärvi katkaisevat etelä-
pohjoissuuntaiset yhteydet, kun taas itä-länsisuuntaiset 
yhteydet katkeavat nykyisen valtatien sekä Tampereen ja 
Lempäälän taajamien myötä. (Kuva 10.8.)
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Kuva 10.7. Kuvat ylhäältä alas: Lummelampikorento koiras 
Lempäälän Kaitajärvellä, lummelampikorento naaras Keski-
senjärvellä ja sirolampikorento Kortejärvellä.

Linjausvaihtoehtojen yhteyteen on osoitettu linjausvaihto-
ehtojen toteutuessa turvattavat poikittaiset viher- ja virkis-
tysyhteystarpeet. Yhteystarpeet turvaavat viherverkoston 
jatkuvuuden tien rakentamisesta huolimatta. Uusien teiden 
rakentaminen ei näin ollen katkaise viherverkoston yhte-
yksiä teiden läpi. VE 0+ vaihtoehdossa yhteystarpeita ei 
toteuteta.

Kuva 10.8 Viherverkosto.

10.2.5 Ympäristön nykytila osuuksittain

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie VE 
0+, VE 1, VE 2)

Valtatien länsipuoli on pääosin rakennettua aluetta. Itäpuo-
lelle sijoittuu pelto – ja metsäalueita. Osuus ylittää Ruo-
tasjärveltä laskevan uoman. Ruotasjärvi jää osuuden itä-
puolelle. Paikallisesti arvokas lehtokorpi jää Puskiaisen 
liittymäalueen alle Mäkiniityn pohjoispuolella. Lehtokorpi 
on pienialainen luonnontilaltaan hyvä saniaistyypin kuvio, 
joka on erittäin uhanalainen luontotyyppi. Korpikuvion poh-
jakerroksessa on kohtalaisen hyvä mätäspinta-välipintave-
sipintavaihtelu. Kohde on mahdollinen metsälain 10 § mu-
kainen kohde. 

Valtatien itäpuolelle, noin 20 metrin päähän tien keskilin-
jasta, Ruotasjärven pohjoispuolelle sijoittuu paikallisesti 
arvokkaat Mäkiniityn-Mäkelän lehtometsät, joiden luonto-
tyyppejä ovat vaarantuneet uhanalaiset tuoreet lehdot ja 
erittäin uhanalaiset kuivat lehdot. Mosaiikkimaisesti vaih-
televia lehtokuvioita reunustavat keski-ikäiset ja vanhat se-
kapuustoiset lehtomaiset kankaan, joilla kasvaa lehtolajien 
ohella mustikkaa puolukkaa. Lehdot ovat mahdollisia met-
sälain 10 § mukaisia kohteita. 

Mäkiniityn-Mäkelän alueella on myös useita pienialaisia 
liito-oravan elinympäristöjä. Liito-oravan elinalueina toimi-
vien metsäkuvioiden pinta-alat vaihtelevat 0,3 hehtaarista 
0,7 hehtaariin. Eteläiseltä metsäkuviolta ei löydetty pesä-
puita. Muilla kolmella metsäkuviolla havaittiin sekä papa-
na- että pesäpuita. Kaikki havaitut pesäpuut olivat vanhoja 
järeitä kolohaapoja. 
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Kuva 10.9. Osuudelle Marjamäki-Puskiainen sijoittuvat luon-
tokohteet.

Kuva 10.10. Osuudelle Puskiainen-Lakalaiva sijoittuvat luon-
tokohteet.

Paikallisesti arvokas ruohokorpi sijaitsee noin 140 metrin 
päässä valtatiestä Puskiaisen liittymäalueen itäpuolella. 
Kuvio on kosteapohjaista ruohokorpea, joka on erittäin 
uhanalainen luontotyyppi ja mahdollinen metsälain 10 § 
mukainen kohde.

Ruotasjärven kohdalle sijoittuu maakuntakaavassa ja Tam-
pereen kaupunkiseudun metsäekologisessa verkostossa 
huomioitu viheryhteys. Toinen Tampereen kaupunkiseu-
dun metsäekologisen verkoston yhteys ylittää valtatien 
Puskiaisten liittymän kohdalla. (Kuva 10.9.)

Osuus Puskiainen-Lakalaiva (nykyisen valtatie VE 
0+, VE 2) 

Valtatien lähiympäristö on pääasiassa rakennettua. Osuu-
den itäpuolelle sijoittuu Sääksjärven metsäalue ja Vuores-
vuori, sekä Särkijärvi ja sen rantametsät. Sääksjärvelle, 
valtatien länsipuolelle sijoittuu liito-oravan elinympäristö. 
Liito-oravan elinympäristöjä sijoittuu myös Multisiltaan, val-
tatien itä- ja länsipuolille. 

Särkijärven rantaan sijoittuu lisäksi Tampereen luon-
nonsuojeluohjelman kohde Särkijärvi, Lahdenperä (27/
LSO2013), joka on myös maakuntakaavan luonnonsuo-
jelualue. Multisillassa valtatien itäpuolella on myös le-
pakoiden ja kasvillisuuden kannalta arvokkaita alueita. 

Kuva 10.11. Osuudelle Lakalaiva-Linnakallio-Pirkkala sijoittuvat luontokohteet.

Sääksjärvellä tienpientareella tien itäpuolella on havaittu 
vaarantunutta (VU) virnasinisiipeä. 

Valtatien ylittävät/alittavat viheryhteydet on osoitettu maa-
kuntakaavassa ja Tampereen kaupunkiseudun metsäeko-
logisessa verkostossa Sääksjärvelle ja Multisiltaan. (Kuva 
10.10.)

Osuus Lakalaiva-Linnakallio-Pirkkala (nykyinen 
valtatie VE 0+, VE 1, VE 2)

Tällä osuudella valtatie kulkee pääasiassa rakennetussa 
ympäristössä. Toivion ja Takamaan metsäalueita lukuun  
ottamatta. Lakalaivassa valtatien kupeeseen sijoittuu liito-
oravan elinympäristöt, tien pohjois- ja eteläpuolille. Myös 
Toivion metsäalueilla, valtatien eteläpuolella on muutama 

liito-oravalle potentiaalinen metsä (merkitty karttaan huo-
mionarvoisina luontokohteina). Lisäksi liito-oravalle sovel-
tuvaa aluetta sijoittuu tien pohjoispuolelle Takamaan alu-
eelle. 

Valtatien eteläpuolelle, Vähä-Vaitin alueelle sijoittuva Jas-
perinoja on metsälain 10§ mukainen kohde. Maakuntakaa-
van ja Tampereen kaupunkiseudun metsäekologisen ver-
koston viheryhteydet ylittävät/alittavat valtatien Toiviossa, 
sekä Kullaan alueella. (Kuva 10.11.)

Osuus Puskiainen-Rajajärvi (uusi tielinjaus VE 1)

Valtatien uusi linjaus sijoittuu aiemmin rakentamattomalle 
metsäalueelle. Puskiaisten päässä tielinjaus kulkee osit-
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Kuva 10.12. Osuudelle Puskiainen-Rajajärvi sijoittuvat luontokohteet.

Kuva 10.13.  Osuudelle Rajajärvi-Linnakallio sijoittuvat luon-
tokohteet.

tain voimajohtoaukealla, jolla on tavattu vaarantuneeksi 
arvioitua (VU) virnasinisiipeä. 

Tielinjauksen pohjoispuolelle sijoittuu Perimmäisen luon-
toarvokokonaisuus, josta osa on Metsähallituksen pää-
töksellä suojeltua aluetta. Sääksjärven osayleiskaavan 
luontoselvityksessä (FCG 2018) Perimmäisen luonnon-
arvokokonaisuuden kerrotaan sisältävän useita erityyppi-
siä arvokkaita elinympäristöjä. Alueella on monimuotoista, 
luonnontilaltaan hyvää vanhaa kuusivaltaista lehtomaista 
ja tuoretta kangasmetsää erinomaisine lahopuujatkumoi-
neen, luonnontilaltaan hyvää vanhaa kalliomännikköä, pii-
lopurona virtaava luonnontilainen ja luonnontilaisen kaltai-
nen noro sekä noroa reunustavaa aitokorpea. Puro sijoittuu 
kokonaisuuden pohjoisosaan, noin 400 metrin etäisyydelle 
suunnitellusta linjauksesta. Puro virtaa pohjoiseen. Pieniä 
korpipainanteita on lisäksi usealla sijainnilla kangasmet-
sissä. Alueen lehtomaisten osien lajistoa ovat valtapuun 
kuusen ohella metsälehmus, tervaleppä ja haapa. Pen-
saskerroksessa kasvaa lehtokuusamaa, taikinamarjaa, 
koiranheittä ja kenttäkerroksessa imikkää, lehto-orvokkia, 
kevätlinnunhernettä, mustakonnanmarjaa, harajuurta ja 
hentosaraa. Alueella esiintyy myös raidankeuhkojäkälää 
(Laamanen & Soininen 2014). Alueella elää liito-orava. 

Rajajärven eteläpuolelle tielinjauksen molemmin puolin si-
joittuvat sääksen pesäpuut. Paikallisesti arvokas Rajajär-
ven alue jää valtatien uuden linjauksen alle lähellä Raja-
järven liittymäaluetta. Rajajärvellä on tavattu Kaakkuria ja 
se on tärkeä virkistyskohde. Rajajärven liittymäalueella on 
liito-oravalle soveltuvaa kuusivaltaista metsikköä, joka jää 
liittymäalueen alle. 

Linjauksen länsipuolelle sijoittuvasta Matojärvestä on ha-
vaittu sirolampikorentoa. Matojärvi lukeutuu vesilain mu-
kaiseksi suojeltavaksi vesiluontotyypiksi (alle hehtaarin 
laajuinen luonnontilainen lampi). Matojärven välittömät lä-
hiympäristöt lukeutuvat mahdolliseksi metsälain 10 § mu-
kaisiksi elinympäristöiksi. Rantojen luontotyyppi on tuore 
mustikkatyypin havupuukangas, joka on osittain räme- ja 
osittain korpivaikutteista.

Matojärven eteläpuolella, tielinjauksen länsipuolella, on 
paikallisesti arvokas Multivuoren itäpuolinen pieni ojittama-
ton suo, joka jää avohakkukuvion keskelle.  Suon itäpää 
on vetistä ja länsipää hieman kuivempaa ruohokorpea. 

Suo on kuivunut ja menettänyt luonnontilaisuutensa ym-
päröivien metsänhakkuiden seurauksena. Puusto on mät-
täillä kitukasvuista tervaleppää, koivua, kuusta ja mäntyä. 
Muuta lajistoa ovat korpipaatsama, kurjenjalka, raate, met-
säalvejuuri ja riidenlieko. Kohde täyttää metsälain 10 §:ssä 
määritellyn kohteen ominaispiirteet. Alue ei ole kuitenkaan 
metsäkeskuksen rajaama metsälain 10 §:n kohde.

Seudullisesti arvokas Kaitajärven alue sijoittuu tielinjauk-
sen länsipuolelle. Kaitajärven-Multivuoren luonnonarvo-
kokonaisuus sisältää kaksi järveä, pienvesiä sekä met-
säaluetta. Kaitajärvi on virkistystoimintoja ja niihin liittyviä 
rakenteita (pieni laituri, kota, nuotiopaikka) lukuun ottamat-
ta rakentamaton järvi, jolla on merkittäviä virkistysarvoja. 
Kaitajärven alue liittyy Pirkkalan puolella Pulkajärven Natu-
ra-alueen ja luonnonsuojelualueen metsäalueisiin. Alueella 
on todennäköisesti arvoa vanhojen metsien linnustolle, ku-

ten metsolle ja pöllöille, joista alueella pesii ainakin varpus-
pöllö.  Rajajärven, Matojärven ja Kaitajärven ulkopuolinen 
kohderajaus sisältää vaihtelevan ikäistä, vanhaakin met-
sää ja siten täydentää alueen ekologista jatkumoa tarjoten 
alueen eliöstölle laajemman elinympäristökokonaisuuden. 
Metsäalueelle sijoittuu lahopuustoisia kuvioita sekä pieniä 
korpivaikutteisia painanteita. Alueen arvolajistoa ovat palo-
kärki, pohjantikka, varpuspöllö ja metso.

Kaitajärvenoja on mahdollinen vesilain mukainen puro, 
jonka luonnontilan muuttaminen vaati vesilain mukaisen 
luvan. Matojärven sekä Kaitajärvenojan välittömät lähiym-
päristöt lukeutuvat mahdolliseksi metsälain 10 § mukaisek-
si elinympäristöksi. Kohteen itä- ja kaakkoisosissa on tehty 
hakkuita, mikä on supistanut vanhojen metsien alaa. Alu-
eella on huomattavaa virkistyksellistä merkitystä; alueelle 
sijoittuu Birgitan polun reitistöä sekä kota ja nuotiopaikka. 

Maakuntakaavan ja Tampereen kaupunkiseudun metsä-
ekologisen verkoston viheryhteys on osoitettu kulkemaan 
tien yli/ali Perimmäisen metsäalueen tuntumasta. (Kuva 
10.12.) 
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Kuva 10.14. Osuudelle Sääksjärvi-Rajajärvi sijoittuvat luontokohteet. Kuva 10.15. Osuudelle Rajajärvi-Lentoasema sijoittuvat luontokohteet.

Osuus Rajajärvi-Linnakallio (uusi tielinjaus VE 1)

Valtatien uusi linjaus sijoittuu tällä osuudella metsämaise-
maan. Rajajärven liittymäalueella on liito-oravalle soveltu-
vaa kuusivaltaista metsikköä, joka jää liittymäalueen alle. 

Myös Linnakallion liittymän tuntumassa on muutama liito-
oravalle soveltuva metsäkuvio, jotka jäävät osittain tielinja-
uksen alle. Iso Naistenjärven rannan tuntumaan, tielinjan 
itäpuolelle, sijoittuu metsälain 10§ mukainen suoalue, joka 
on merkitty myös maakuntakaavaan merkinnällä SL. Maa-
kuntakaavan ja Tampereen kaupunkiseudun metsäekolo-
gisen verkoston viheryhteys on osoitettu kulkemaan tien 
yli/ali Kurikkakallion eteläpuolelta. (Kuva 10.13.)

Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi (uusi tielinjaus 2-kehä)

Osuus sijoittuu metsäiselle alueelle. Tielinja halkoo pai-
kallisesti arvokasta Kortejärven suoaluetta. Itse Kortejärvi 
sijoittuu tielinjan eteläpuolelle. Kapea rämerantainen Kor-
tejärvi ja sen molemmissa päissä olevat laajemmat suo-
alueet muodostavat maisemallisesti kauniin Lempäälässä 
harvinaisen suoluontokohteen. Järven rannat ovat raken-
tamattomat. Järven molemmissa päissä on suurehko alue 
isovarpurämettä. Järveä sivuaa Birgitan polun retkeily-
reitistö ja alueella on merkitystä virkistyskäytön kannalta. 
Kortejärvestä on havaittu lumme- ja sirolampikorentoja. 

Myös Rajajärven liittymän tuntumaan, tielinjan pohjois-
puolelle sijoittuvasta Pikku Rajajärvestä on havaittu siro-
lampikorentoa. Pikku Rajajärvi on noin puolen hehtaarin 
lampi, jota ympäröi ojitettu hakkuualue. Lammen laidoilla 

on leveät nevalaiteet. Pikku Rajajärvi on vesilailla (2 luku 
11 §) suojeltu vesiluontotyyppi eli alle hehtaarin kokoinen 
luonnontilainen lampi. Kohteeseen sisältyy järven pohjois-
koillispuolinen louhikkoinen metsäkaistale, jolle sijoittuu 
metsälain 10 § mukaisia kohteita. Kortejärvi ja Rajajärvi on 
arvioitu linnuston kannalta tärkeiksi alueiksi. 

Maakuntakaavan ja Tampereen kaupunkiseudun metsä-
ekologisen verkoston viheryhteys on osoitettu kulkemaan 
tien yli/ali Rajajärven itäpuolelta Palomäen tuntumasta, se-
kä Kortejärveltä. (Kuva 10.14.)

Osuus Rajajärvi-Lentoasema (uudet tielinjaukset 
2-kehä)

Osuudet kulkevat pääosin metsämaisemassa. Pohjoi-
nen linjausvaihtoehto ylittää lisäksi Keskisen peltoalu-
eet. Pulkajärven Natura-alue (FI0337002), Pulkajärven 
metsä (AMO040385), Pulkajärven luonnonsuojelualue 
(YSA045368), sekä Pentin metsä (YSA204308) sijoittuvat 
vaihtoehtoisten tielinjausten väliselle alueelle Pulkajärven 
ympäristöön.

Leppäperkon luonnonsuojelualue (YSA045398) sijoittuu 
pohjoisen linjauksen pohjoispuolelle. Rajajärven ja lento-
aseman liittymäalueiden tuntumassa molemmat linjaus-
vaihtoehdot kulkevat liito-oravalle soveltuvien alueiden 
läpi. Lisäksi liito-oravalle soveltuvaa aluetta sijoittuu poh-
joisen linjauksen keskivaiheille Keskisen peltojen väliseen 
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++ Erittäin suuri tai suuri myönteinen vaikutus
Hankkeella on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia huomionarvoisiin 
luontoarvoihin ja hankkeen yhteydessä luodaan uusia 
elinympäristöjä.

+ Vähäinen tai kohtalainen myönteinen 
vaikutus

Hankkeella vähäisiä myönteisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat 
yleisiin ja tavanomaisiin lajeihin. Hankkeen yhteydessä ei hävitetä 
huomionarvoisia luontokohteita.

0 Neutraali muutos tai ei vaikutusta Ei muutosta luonnonympäristöön.

- Vähäinen tai kohtalainen kielteinen vaikutus

Hankkeen kielteiset vaikutukset kohdistuvat tavanomaisiin kasvi- 
tai eläinlajeihin tai niiden elinympäristöihin. Elinympäristöjen 
yhtenäisyyteen ja pirstoutumista aiheuttava vaikutus on pieni. 
Vähäisiä vaikutuksia suojelualueisiin tai suojelualueilla sijaitseviin 
elinympäristöihin. Vaikutuksen kesto on lyhytaikainen ja vaikutukset 
ovat palautuvia.

-- Erittäin suuri tai suuri kielteinen vaikutus

Hanke aiheuttaa suuria kielteisiä vaikutuksia huomionarvoisiin 
luonnonarvoihin. Hanke aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 
uhanalaisiin ja/tai suojeltuihin luontotyyppeihin, kasvillisuuteen tai 
eläimistöön. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen ja pirstoutumiseen 
kohdistuva vaikutus on merkittävä. Vaikutuksen kesto on kuukausia 
tai pysyvä ja suurin osa vaikutuksista on palautumattomia.

Taulukko 33. Vaikutuksen merkittävyyden arviointikriteerit suhteessa luonnon monimuotoisuuteen.

sälain 10 § mukaisiksi elinympäristöiksi. Kaitajärvenoja on 
mahdollinen vesilain mukainen puro. 

Pohjoisen linjauksen eteläpuolelle sijoittuvasta Keskisen-
järvestä on havaittu viitasammakkoa ja lummelampikoren-
toa. Lisäksi pohjoisen linjauksen kupeesta, läheltä Pulka-
järven Natura-aluetta on havaittu virnasinisiipeä. 

Linjaukset ohittavat lentoaseman läheisyydessä Sikojoen 
maakuntakaavan suojelualueen ja ylittää Sikojoen. Maa-
kuntakaavan ja Tampereen kaupunkiseudun metsäekolo-
gisen verkoston viheryhteys on osoitettu kulkemaan tien 
yli/ali Natura-alueen läpi etelään ja pohjoiseen. Lisäksi Pir-
kanmaan ekologisen verkoston yhteys sijoittuu Sikojoen 
uomaan, jonka tielinjaukset ylittävät Lentoaseman tuntu-
massa. (Kuva 10.15.)

10.3 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

Välittömien vaikutusten vaikutusalueeksi on rajattu suunni-
tellut tielinjaukset noin 40 metrin leveydeltä. Välillisten vai-
kutusten vaikutusaluetta on tarkasteltu kohdekohtaisesti 
ympäristön olosuhteiden ja vaikutusmekanismin mukaan. 
Esimerkiksi meluvaikutusten osalta tarkastelu on tehty 
mallinnuksen tulosten perusteella.

metsikköön, josta havaittiin myös liito-oravalle soveltuvia 
kolopuita ja potentiaalinen risupesä. Linjaus kulkee tämän 
soveltuvan alueen läpi. 

Myös eteläisen linjauksen eteläpuolelle sijoittuu muuta-
mia liito-oravalle soveltuvia järeää kuusta kasvavia metsiä. 
Eteläinen linjaus halkoo lisäksi Kaitajärven seudullisesti 
arvokasta aluetta, joka on myös linnuston kannalta arvo-
kas. Kaitajärvestä on havaittu lummelampikorentoa ja su-
vantonäkinsammalta (NT). Kaitajärven alue sisältää kaksi 
paikallisesti arvokkaaksi arvioitua järveä ja pienvesiä, sekä 
metsäaluetta. 

Sääksjärven osayleiskaavan luontoselvityksessä (FCG 
2018) metsäalueiden kerrotaan koostuvan vaihtelevan 
ikäisestä ja vanhasta metsästä, joka täydentää alueen 
ekologista jatkumoa tarjoten alueen eliöstölle laajemman 
elinympäristökokonaisuuden. Metsäalueelle sijoittuu laho-
puustoisia kuvioita sekä pieniä korpivaikutteisia painantei-
ta. Alueen arvolajistoa ovat palokärki, pohjantikka, varpus-
pöllö ja metso. 

Eteläisen linjauksen eteläpuolelle sijoittuvan Kaitajärve-
nojan alajuoksulla, Kauppilan peltojen kupeessa, on Met-
säkeskuksen rajaama metsälain 10§ mukainen erityisen 
tärkeä elinympäristö. Kaitajärvenojan kupeesta on havait-
tu hajuheinää. Myös Kaitajärvenojan yläjuoksulle sijoittu-
vat välittömät lähiympäristöt lukeutuvat mahdolliseksi met-

Uuteen maastokäytävään rakennettavan tien välitön vai-
kutus on luonnonympäristön häviäminen maastokäytäväl-
tä. Lisäksi uusi maastokäytävä pirstoo metsäisiä alueko-
konaisuuksia. Pirstoutuminen heikentää metsäalueiden 
arvoa ekologisen verkoston osana sekä heikentää alueen 
arvoa monien eläinlajien elinympäristönä. Lisäksi uusi 
maastokäytävä aiheuttaa reunavaikutuksen lisääntymis-
tä ja sitä kautta muutoksia muun muassa valaistusolois-
sa, pienilmastossa ja eliölajistossa. Reunavaikutuksella 
tarkoitetaan sitä, että ekosysteemien raja-alueella laji- ja 
yksilömäärä on runsaampi kuin kummankaan ekosystee-
min sisällä. Reunavaikutuksella on toisaalta kielteisiä ja 
toisaalta myönteisiä vaikutuksia riippuen tarkasteltavasta 
kohteesta. Reunavaikutus lisää usein lajiston kokonais-
määrää, mutta lajisto muuttuu osin erilaiseksi.

Olennainen haitallinen muutos reunavaikutuksesta aiheu-
tuu, mikäli metsäalueesta suurin osa on reunavaikutuk-
sen alaisena. Sulkeutuneen metsäalueen ydinosan lajis-
to taantuu tai on vaarassa hävitä. Erityisesti tämä koskee 
elinympäristöltään vaateliaita lajeja, kuten liito-oravaa.

Tiehankkeen tyypillinen välillinen vaikutus on estevaiku-
tuksen lisääntyminen. Valtatie vaikeuttaa monien eläinten 
liikkumista ja voi jopa katkaista niiden kulkuyhteyden ko-
konaan.

Muita mahdollisia välillisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi 
muutokset tiealueen lähellä sijaitsevien kohteiden hydro-
logisissa oloissa. Rakentaminen saattaa esimerkiksi aihe-
uttaa joihinkin lajeihin tai luontotyyppeihin haitallisesti vai-
kuttavaa veden samentumista. Tämä vaikutus on kuitenkin 
yleensä lyhytaikaista ja nykyisillä työtavoilla ja suojauksilla 
samentuminen jää yleensä vähäiseksi. Lisäksi tien raken-
taminen voi aiheuttaa muutoksia lähivaluma-alueissa, alu-
eet voivat joko kuivua tai muuttua kosteammiksi.

Eläimistöön kohdistuvia välillisiä vaikutuksia ovat lisäksi 
elinalueiden mahdollinen laadullinen heikkeneminen tien 
läheisyydessä liikenteen aiheuttaman häiriön ja melun 
vuoksi, ja liikennekuolemat. Linnustoon kohdistuu elin-
ympäristöjen häviämisen lisäksi haitallista meluhäiriötä. 
Tutkimukset liikenteen meluvaikutuksista linnustoon ovat 
kohdistuneet lähinnä kosteikkojen lintulajeihin, joille pesi-
mätiheyttä alentavan äänenvoimakkuuden keskiäänitason 
rajaksi on määritelty 43 - 60 dB, lajista riippuen (Reijnen 
ym. 1995). Rautatiemelua käsittelevässä hollantilaisessa 

tutkimuksessa on selvitetty melun vaikutusta niittyjen lin-
tulajeihin (Waterman 2004). Tutkimuksessa havaittiin 1 % 
linnuista hävinneen 44 dB melutasolla.

Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit on esitetty alla 
olevassa taulukossa 33.

10.4 Vertailuvaihtoehto 0

Kun hanketta ei toteuteta, luonnonympäristö pysyy en-
nallaan. Vertailuvaihtoehdolla ei ole suoraa vaikutusta 
luonnonympäristön nykytilaan tai sen muutokseen. Ilman 
hanketta ympäristö kehittyy nykyisen maankäytön mukai-
sesti. Metsäiset alueet ovat arvokohteita lukuunottamatta 
metsätalouskäytössä, joten niitä hakataan säännöllisesti. 
Maakuntakaavan aluevarausten toteutuessa metsäaluetta 
menetetään runsaasti.

10.5 Hankevaihtoehtojen vaikutukset

10.5.1 Yleiset vaikutukset luontoarvotyypeittäin

Luonnonsuojelualueet
Hankkeen vaihtoehtojen ei arvioida aiheuttavan merkittä-
viä vaikutuksia nykyisiin luonnonsuojelualueisiin. Perim-
mäisen metsähallituksen omalla päätöksellä suojellusta 
alueesta saattaa hävitä pieni osa hankevaihtoehdon VE1 
toteutuessa. Vaikutukset kohteeseen voi jäädä hyvin vä-
häisiksi tai merkityksettömiksi, mikäli tien rakentamistoimet 
pystytään jatkosuunnitteluvaiheissa rajaamaan alueen ul-
kopuolelle. Vaikutusten arviointi Pulkajärven Natura-aluee-
seen on käsitelty luvussa 10.6.

Kasvillisuus ja luontotyypit
Lähtökohtaisesti luonnonympäristö häviää uuden tielinja-
uksen alta linjauksen sijoittuessa aiemmin rakentamatto-
malle alueelle. Luonnonympäristöä menetetään myös ny-
kyisen tien leventyessä. Tässä hankkeessa elinympäristön 
muuttuminen kohdistuu pääasiassa yleisiin ja luontoarvoil-
taan tavanomaisiin ympäristöihin. Vaihtoehdossa 1 valta-
tien uuden linjauksen toteuttamisen yhteydessä paikalli-
sesti arvokkaita kohteita häviää Puskiaisen liittymäalueen 
läheisyydessä ja Rajajärven alueella. Näiden lisäksi kas-
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 Kohde Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys
Mäkiniityn lehtokorpi Kohtalainen Suuri Suuresti kielteinen
Mäkiniityn-Mäkelän lehto-
metsät

Kohtalainen Suuri Suuresti kielteinen

Mäkiniityn-Mäkelän liito-ora-
van elinympäristöt

Kohtalainen Suuri Kohtalaisen kielteinen

Ekologiset yhteydet Kohtalainen Pieni Vähäisen kielteinen
Tavanomainen metsämaa vähäinen suuri Kohtalaisen kielteinen

Taulukko 34. Kohdekohtaiset vaikutukset osuudella Marjamäki-Puskiainen.

 Kohde Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys
Virnasinisiipi Suuri Ei vaikutusta Ei vaikutusta
Perimmäisen luontokokonai-
suus

Suuri Vähäinen Kohtalaisen kielteinen

Rajajärven paikallisesti arvo-
kas kohde

Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Matojärvi, vesilaki 11 §. 
Luontodirektiivin liitteen IV laji

Suuri Kohtalainen Suuresti kielteinen

Rajajärven liito-oravalle so-
veltuvat alueet

Vähäinen Kohtalainen Vähäisen kielteinen

Tavanomainen metsämaa vähäinen suuri Kohtalaisen kielteinen

Taulukko 35. Kohdekohtaiset vaikutukset VE 1 osuudella Puskiainen-Rajajärvi.

villisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuu välillisiä vaiku-
tuksia vesitalouden muutosten ja reunavaikutuksen lisään-
tymisen kautta. Kaitajärvenojan kupeeseen sijoittuvaan 
hajuheinäesiintymään ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia.

Viherverkosto ja ekologiset yhteydet
Uusien tielinjausten toteuttaminen heikentää tunnistettu-
ja ekologisia yhteyksiä. Ekologiset yhteydet on kuitenkin 
huomioitu suunnittelussa, ja uudet tiet eivät katkaise yh-
teyksiä kokonaan eikä estä tältä osin maakuntakaavan vi-
heryhteyksien toteutumista. Ekologiset yhteydet heikenty-
vät uuden valtatielinjauksen ja nykyisen valtatien väliselle 
alueelle hankevaihtoehdon VE 1 toteutuessa. Alue, johon 
heikentyminen kohdistuu, on ekologisessa maisematason 
tarkastelussa pinta-alaltaan suhteellisen pieni ja alueen 
yhteydet ovat nykytilassa hyvin heikot pohjois-etelä- ja 
itä-länsisuunnissa johtuen nykyisestä valtatiestä, radasta, 
kaupunkirakenteesta ja muusta ihmistoiminnasta aiheutu-
neesta estevaikutuksesta ja häiriöstä. Kehätien toteuttami-
sen 2-kaistaisena väylänä ja ilman riista-aitaa ei nähdä ai-
heuttavan juurikaan estevaikutusta ekologisille yhteyksille.

Linnusto
Uusien tielinjausten liikenne lisää lintujen törmäysriskiä au-
toihin. Lisäksi uuden valtatien toteuttaminen hävittää lin-
tujen elinympäristöjä. Hankkeen yhteydessä tehdyn melu-
mallinnuksen perusteella linnuille oleellisen 45 dB ylittävät 
melutasot ulottuvat enimmillään 500-800 metrin etäisyy-
delle. 2-Kehän uusien linjauksien alueella tämä vyöhyke 
on huomattavasti kapeampi, enimmillään noin 400 met-
riä. Yli 45 dB melun on havaittu heikentävän lintujen pe-
simämenestystä ja pienentävän lajitiheyksiä. Vaihtoehdon 
1 kohdalla vaikutus ulottuu suurelle alueelle, mutta koh-
distuu pääasiassa tavanomaiseen metsämaahan ja lajien 
pesimäympäristöön, joten vaikutus arvioidaan merkittä-
vyydeltään vähäiseksi, varsinkin kun huomioidaan alueen 
nykyinen äänimaisema. Hankevaihtoehtojen vaikutusten 
arvio alueella pesivään sääkseen on esitetty erillisessä 
vain viranomaiskäyttöön toimitetussa liitteessä.

Muu eläimistö
Hankkeen yksikään vaihtoehto ei hävitä luontodirektiivin 
liitteen IV lajien todettuja elinympäristöjä. Sirolampikoren-
non esiintymisalueelle Matojärveen voi kohdistua välillisiä 

merkittäviä haitallisia vaikutuksia vaihtoehdon 1 toteutta-
misesta ilman lieventämistoimia. Liito-oravalle soveltuvia 
metsäkuvioita häviää. Vaihtoehdon 2 toteuttaminen aihe-
uttaa lisääntynyttä häiriötä aiemmin tunnistettuihin lepa-
koiden luokan II ja III ruokailualueisiin nykyisen valtatien 
ja Särkijärven välisellä alueella. Häiriön lisääntyminen ar-
vioidaan kuitenkin kokonaisuudessaan merkittävyydeltään 
vähäiseksi. Yleisen ja tavanomaisten elinympäristöjen hä-
viämisen lisäksi eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat 
välillisiä ja merkittävyydeltään vähäisiä. 

10.5.2 Vaihtoehto 0+

Vaihtoehto sisältää hankkeen mittakaavassa pieniä toi-
menpiteitä nykyisellä valtatiellä. Vaihtoehdon toteuttami-
nen ei aiheuta vaikutuksia tunnistettuihin luontoarvoihin. 
Vaikutus luonnonympäristöön on merkityksetön.

10.5.3 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Vaihtoehdon 1 mukainen valtatien uusi tielinjaus sijoittuu 
osuuksilta Marjamäki-Puskiainen ja Linnakallio-Pirkka-
la nykyiselle valtatielle. Osuudet Puskiainen-Rajajärvi ja 
Rajajärvi-Linnakallio sijoittuvat metsämaisemaan uuteen 
maastokäytävään. Uuteen maastokäytävään sijoittuvan 
osuuden pituus on noin 9 kilometriä. Kasvillisuus häviää 
uusilta tiealueilta ja linjauksen toteuttamien pirstoo nykyään 
yhtenäistä metsäaluetta. Kaakosta luoteeseen suuntautu-
va linjaus sijoittuu vasten tunnistettuja itä-länsisuuntaisia 
ekologia yhteyksiä. Yhteydet on huomioitu suunnittelussa 
ja linjaukset eivät katkaise yhteyksiä, joskin niiden laatu 
heikkenee verrattuna nykytilaan.  Toisin sanoen ekologiset 
yhteydet uuden tielinjauksen ja nykyisen valtatien väliselle 
alueelle heikentyvät. Alue johon heikentyminen kohdistuu, 
on kuitenkin ekologisessa maisematason tarkastelussa 
pinta-alaltaan suhteellisen pieni, noin 10 km². Kyseiseltä 
alueelta viheryhteydet ovat nykytilassa hyvin heikot itään 
johtuen nykyisestä valtatiestä, radasta, kaupunkiraken-
teesta ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuneesta este-
vaikutuksesta ja häiriöstä. Sama pätee myös alueelta 
pohjoiseen, jossa esteenä vaikuttavat nykyinen valtatie, 
Pirkkalan taajamarakenne ja Pyhäjärvi. Vaihtoehdon vai-
kutukset on arvioitu seuraavassa tarkemmin osuuksittain. 

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie)

Mäkiniityn pohjoispuolelle sijoittuva paikallisesti arvokas 
lehtokorpi jää Puskiaisen laajenevan liittymäalueen alle 
ja häviää. Lisäksi tien itäpuolelle (noin 20 metriä keskilin-
jasta) sijoittuvat paikallisesti arvokkaat Mäkiniityn-Mäkelän 
lehtometsät todennäköisesti jäävät laajenevan valtatien al-
le ja häviävät tai niiden arvo heikentyy merkittävästi. Koh-
teet ovat herkkyydeltään kohtalaisia. Vaikutus kohteisiin on 
erittäin suuri ja kokonaismerkittävyys suuresti kielteinen.

Mäkiniityn-Mäkelän alueella on myös useita pienialaisia 
liito-oravan elinympäristöjä. Liito-oravan elinalueina toimi-
vien metsäkuvioiden pinta-alat vaihtelevat 0,3 hehtaarista 
0,7 hehtaariin. Valtatietä lähimmältä, eteläiseltä metsäku-
violta ei ole löydetty pesäpuita. Muilla kolmella metsäkuvi-
olla havaittiin sekä papana- että pesäpuita. Kaikki havaitut 
pesäpuut olivat vanhoja järeitä kolohaapoja. Lähin metsä-
kuvio luultavasti häviää tai sen arvo heikentyy tien rakenta-
misen myötä. Kohteen herkkyys on kohtalainen ja vaikutus 
suuri, joten vaikutuksen merkittävyys arvioidaan kohtalai-
sen kielteiseksi.

Lisäksi laajeneva valtatie leikkaa Ruotasjärven läheisyy-
dessä maakuntakaavan ja Tampereen kaupunkiseudun 
metsäekologisen verkoston itä-länsisuuntaisen viheryhtey-
den ja toisen kaupunkiseudun metsäekologisen yhteyden 
Puskiaisten liittymän läheisyydessä. Laajeneva tielinjaus 
heikentää jo valmiiksi heikkoja yhteyksiä. Näin ollen eko-
logisiin yhteyksiin kohdistuvat haitalliset vaikutukset arvioi-
daan vähäisen haitallisiksi. (Taulukko 34.)

Osuus Puskiainen-Rajajärvi (uusi tielinjaus)

Osuuden eteläosassa tielinjaus sijoittuu voimajohtoaukean 
yhteyteen, jossa on havaittu vaarantuneeksi luokiteltua vir-
nasinisiipeä. Linjauksen toteuttamisella ei arvioida olevan 
merkitystä virmasinisiiven esiintymiseen alueella, joten vai-
kutus lajiin arvioidaan merkityksettömäksi.

Puskiaisen läheisyydessä linjauksen pohjoispuolelle si-
joittuu Perimmäisen huomionarvoinen luontokokonaisuus. 
Linjauksen toteuttamisen seurauksena osa kokonaisuu-
desta häviää ja sen eteläosaan kohdistuu reunavaikutusta, 
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 Kohde Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys
Rajajärven liito-oravalle so-
veltuva metsikkö 

Vähäinen Suuri Vähäisen kielteinen

Linnakallio liito-oravalle so-
veltuva metsikkö

Vähäinen Suuri Vähäisen kielteinen

Iso-Naistenjärven Metsälain 
10 §:n mukainen - ja maa-
kuntakaavan SL-merkinnällä 
merkitty suoalue

Kohtalainen Ei vaikutusta/vähäinen Ei vaikutusta

Ekologiset yhteydet Kohtalainen Pieni Vähäisen kielteinen
Tavanomainen metsämaa Vähäinen Suuri Kohtalaisen kielteinen

Taulukko 36. Kohdekohtaiset vaikutukset VE 1 osuudella Rajajärvi-Linnakallio.

 Kohde Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys
Sääksjärven liito-oravan elin-
ympäristö

Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Vuoresvuoren liito-oravan 
elinympäristö

Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Nekalan liito-oravan elinym-
päristö

Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Kullaan Liito-oravalle soveltu-
va elinympäristö

Vähäinen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Lepakoiden ruokailualueet Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen
Ekologiset yhteydet Kohtalainen Ei vaikusta Ei vaikutusta
Tavanomainen metsämaa Vähäinen Pieni Vähäisen kielteinen

Taulukko 37. Kohdekohtaiset vaikutukset valtatie 3 vaihtoehdolla VE 2.

 Kohde Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys
Sääksjärven liito-oravan elin-
ympäristö

Kohtalainen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Kortejärven luontoarvokoko-
naisuus

Kohtalainen Kohtalainen Kohtalaisen kielteinen

Pikku Rajajärven luontoarvot Suuri Ei muutosta Ei vaikutusta
Ekologiset yhteydet Kohtalainen Ei vaikusta Ei vaikutusta
Tavanomainen metsämaa Vähäinen Kohtalainen Kohtalaisen tai vähäisen kiel-

teinen

Taulukko 38. Kohdekohtaiset vaikutukset 2-kehän osuudella Sääksjärvi-Rajajärvi.

 Kohde Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys
Keskisen liito-oravalle sovel-
tuva alue

Vähäinen Suuri Kohtalaisen kielteinen

Ekologiset yhteydet Kohtalainen Ei vaikutusta Ei vaikutusta
Tavanomainen metsämaa Vähäinen Kohtalainen Kohtalaisen tai vähäisen kiel-

teinen

Taulukko 39. Kohdekohtaiset vaikutukset 2-kehän osuudella Rajajärvi-Tarrunmäki, pohjoinen linjaus.

jonka seurauksena alueen eliöstö ja yleiskuva voi muuttua. 
Muutos kohdistuu vain pieneen osaan kokonaisuutta, joten 
kokonaisuuteen kohdistuva muutoksen suuruus arvioidaan 
vähäiseksi. Kohteen herkkyys on arvioitu suureksi. Näin 
ollen vaikutuksen merkittävyys arvioidaan kohtalaisen hai-
talliseksi.

Osuuden pohjoisosaan Rajajärven läheisyyteen sijoittuu 
kaksi lähtöaineiston mukaista sääksen pesää. Näistä val-
tatien välittömään läheisyyteen sijoittuvassa puussa ei ha-
vaittu pesää vuosina 2019 ja 2020. Pesäpuu on vanha ja 
sen ei arvioitu olevan enää soveltuva sääksen pesäpuuk-
si. Luonnontieteellisen museon (Jari Valkama) valokuvien 
perusteella tekemän arvion perusteella puu näyttää siltä, 
että sääkset eivät pysty puuhun enää kunnollista pesää 
rakentamaan. Sääksenpesien tarkempi sijoittuminen ja la-
jiin liittyvä vaikutusten arviointi on esitetty vain viranomais-
käyttöön tarkoitetussa liitteessä. 

Pieni osa paikallisesti arvokkaasta Rajajärven alueesta jää 
uuden valtatielinjauksen alle lähellä Rajajärven liittymäalu-
etta ja häviää. Muutos kokonaisuuteen arvioidaan kuiten-
kin vähäiseksi.  Lisäksi Rajajärven liittymäalueella on liito-
oravalle soveltuvaa kuusivaltaista metsikköä, joka jää osin 
liittymäalueen alle ja häviää. Linjauksen länsipuolelle si-
joittuvasta Matojärvestä on havaittu EU:n luontodirektiivin 
liitteen IV-lajeihin kuuluvaa sirolampikorentoa. Matojärvi 
lukeutuu vesilain mukaiseksi suojeltavaksi vesiluontotyy-
piksi (alle hehtaarin laajuinen luonnontilainen lampi). Ma-
tojärven välittömät lähiympäristöt lukeutuvat mahdolliseksi 
metsälain 10 § mukaisiksi elinympäristöiksi. Rakentamisen 
aikana Matojärveen voi päätyä sameita vesiä, mutta vaiku-

tus on ohimenevä. Tien käytön aikainen hulevesikuormitus 
voi tulevaisuudessa kasvaa Matojärvessä, sillä läpäisemä-
tön pinta-ala järven lähivaluma-alueella kasvaa nykyisestä. 
Matojärven pienen tilavuuden, sijainnin ja luonnontilaisuu-
den vuoksi muutosten suuruus arvioidaan kokonaisuudes-
saan kohtalaiseksi ja vaikutusten merkittävyys suuresti 
kielteiseksi ilman lieventämistoimenpiteitä. (Taulukko 35.)

Osuus Rajajärvi-Linnakallio (uusi tielinjaus)

Osuus sijoittuu metsämaisemaan. Rajajärven liittymäalu-
eella on liito-oravalle soveltuvaa kuusivaltaista metsikköä, 
joka jää liittymäalueen alle. Myös Linnakallion liittymän 
tuntumassa on muutama liito-oravalle soveltuva metsä-
kuvio, jotka jäävät osittain tielinjauksen alle. Iso Naisten-
järven rannan tuntumaan, tielinjan itäpuolelle, sijoittuu 
metsälain 10 § mukainen suoalue, joka on merkitty myös 
maakuntakaavaan merkinnällä SL. Kohteeseen voi koh-
distua vähäisiä kielteisiä pintavesivaikutuksia. Vaikutusten 
suuruus riippuu etenkin rakentamisen ja käytön aikaisten 
vesien ohjaamisesta. Kuivatus suunnitellaan vasta yleis- ja 
tiesuunnitelmissa, siksi vaikutusta ei voida vielä tarkasti ar-
vioida. Kielteisen vaikutuksen todennäköisyys arvioidaan 
tässä tapauksessa pieneksi.  

Maakuntakaavan ja Tampereen kaupunkiseudun metsä-
ekologisen verkoston viheryhteys on osoitettu kulkemaan 
tien yli/ali Kurikkakallion eteläpuolelta. Viheryhteys on huo-
mioitu suunnitelmissa ja tienlinjaus ei katkaise yhteyksiä. 
Viheryhteys heikentyy ja siihen kohdistuvat haitallisten 
vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. (Taulukko 
36.)

Osuus Linnakallio-Pirkkala (nykyinen valtatie)

Osuuden toimenpiteiden toteuttamisesta ei tunnistettu vai-
kutuksia huomionarvoisten luontokohteiden tai viheryh-
teyksien nykytilaan.

Nykyisen valtatien muut pienemmät parantamistoimenpi-
teet 

Tällä osuudella ei ole tunnistettavissa huomionarvoisia vai-
kutuksia, sillä luontoarvojen näkökulmasta pienet toimen-
piteet kohdistuvat nykyiselle valtatiealueelle (meluntorjun-
ta, sekoittumiskaistat ja Särkijärven kaistan jatkaminen). 
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 Kohde Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys
Kaitajärven liito-oravalle so-
veltuva alue

Vähäinen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Järvenpään liito-oravalle so-
veltuva alue

Vähäinen Vähäinen Vähäisen kielteinen

Kaitajärven seudullisesti ar-
vokas alue

Kohtalainen Kohtalainen Kohtalaisen kielteinen 

Kaitajärvenojan hajuheinä-
esiintymä

Suuri Ei vaikutusta Ei vaikutusta

Ekologiset yhteydet Kohtalainen Ei vaikutusta Ei vaikutusta
Tavanomainen metsämaa vähäinen Kohtalainen Kohtalaisen tai vähäisen kiel-

teinen

 Kohde Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten merkittävyys
Ekologiset yhteydet Kohtalainen Ei vaikutusta Ei vaikutusta
Sikojoen maakuntakaavan 
suojelualue

Vähäinen Vähäinen Kohtalaisen kielteinen

Sikojoen liito-oravalle sovel-
tuva alue

Vähäinen Suuri Vähäisen kielteinen

Tavanomainen metsämaa vähäinen Kohtalainen Kohtalaisen tai vähäisen kiel-
teinen

Taulukko 40. Kohdekohtaiset vaikutukset 2-kehän osuudella Rajajärvi-Tarrunmäki, eteläinen linjaus.

Taulukko 41. Kohdekohtaiset vaikutukset 2-kehän osuudella Tarrunmäki-lentokenttä.

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

Eteläinen linjaus ohittaa Pulkajärven kokonaisuuden 
sen eteläpuolelta ja siihen ei arvioida kohdistuvan hai-
tallisia vaikutuksia. Linjauksen eteläpuolelle sijoittuu 
Kaitajärven ja Järvenpään liito-oravalle soveltuvia jä-
reää kuusta kasvavia metsiä, joihin kohdistuu vähäisiä 
kielteisiä vaikutuksia. Lisäksi eteläinen linjaus halkoo 
Kaitajärven seudullisesti arvokasta aluetta, joka on 
myös linnuston kannalta arvokas. Vaikutukset aluee-
seen katsotaan kohtalaisen kielteisiksi.

Pohjoinen linjaus ohittaa Pulkajärven kokonaisuuden 
pohjoispuolelta ja eteläisen linjauksen tavoin kokonai-
suuteen ei arvioida kohdistuvan haitallisia vaikutuksia. 
Lisäksi linjaus sijoittuu Keskisen peltojen läheisyydes-

sä liito-oravalle soveltuvaan elinympäristöön, joka hä-
viää vaihtoehdon toteuttamisen yhteydessä. Vaikutus 
arvioidaan kohtalaisen kielteiseksi.

Molemmat linjausvaihtoehdot aiheuttavat luonnonym-
päristöön vähäisiä tai kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia. 
Pohjoisessa linjausvaihtoehdossa menetetään hieman 
vähemmän luontoarvoja sisältäviä alueita, mutta erot 
vaihtoehtojen välillä ovat kokonaismerkittävyyden kan-
nalta olemattomia.

Linjausvaihtoehtojen ei katsota vaikuttavan juurikaan 
Natura-alueelle johtaviin etelä-pohjoissuuntaisiin eko-
logisiin yhteyksiin, sillä kehätie toteutetaan suhteellisen 
kapeana kaksikaistaisena väylänä, ilman riista-aitaa.

10.5.4 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Tässä hankevaihtoehdossa nykyisen valtatien tiealue le-
venee rakentamisalueet huomioiden noin 10 metriä, jon-
ka alueelle vaihtoehdon välittömät vaikutukset rajoittuvat. 
Välittömien vaikutusten alueelle sijoittuu kolme liito-oravan 
elinympäristöä ja yksi liito-oravalle soveltuva alue. Tien le-
ventyessä nykyisen tien reunaan rajatut liito-oravan elin-
ympäristöt pienenevät mahdollisesti hieman. Pienentymi-
nen on kuitenkin kaikkien elinympäristöjen osalta vähäistä, 
eikä elinympäristöstä poistuville alueille sijoitu pesäpuita. 
Valtatien itäpuolelle sijoittuville lepakoiden ruokailualueil-
le kohdistuu valtatien levenemisen myötä hieman nykyistä 
enemmän häiriötä. Lisääntyvän häiriön katsotaan kuiten-
kin olevan merkittävyydeltään vähäistä. Valtatien ylittävi-
en/alittavien ekologisten yhteyksien osalta tien estevaiku-
tus lisääntyy hieman ajoväylän leventyessä ja liikenteen 
lisääntyessä. Vaikutus yhteyksiin arvioidaan kuitenkin 
merkityksettömäksi. Hankevaihtoehtoon sisältyy 2-kehän 
toteuttaminen, jonka vaikutuksia on käsitelty erikseen seu-
raavissa luvuissa. (Taulukko 37.)

10.5.5 2-kehä

2-kehätie on 9 kilometriä pitkä uusi tielinjaus, joka sijoit-
tuu pääasiassa metsäiselle alueelle. 2-kaistainen väylä on 
melko kapea luontovaikutusten näkökulmasta (poikkileik-
kaus on 9,0/7,0 ja ajokaistan leveys 3,5 metriä). 2-kehä-
tien pohjoinen linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen 
pohjoispuolella ja 2-kehätien eteläinen linjaus Pulkajärven 
Natura-alueen eteläpuolella. 

Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi

Osuus sijoittuu metsäiselle alueelle. Tielinjaus halkoo pai-
kallisesti arvokasta Kortejärven suoaluetta ja osa koko-
naisuudesta häviää rakentamisen seurauksena. Itse Kor-
tejärvi sijoittuu tielinjan eteläpuolelle ja siihen ei arvioida 
kohdistuvan haitallisia vaikutuksia. Linjauksen pohjoispuo-
lelle sijoittuvaan Pikku-Rajajärveen ei myöskään arvioida 
kohdistuvan vaikutuksia. Maakuntakaavan ja Tampereen 
kaupunkiseudun metsäekologisen verkoston viheryhteys 
on osoitettu kulkemaan tien yli/ali Rajajärven itäpuolelta 
Palomäen tuntumasta, sekä Kortejärveltä. Viheryhteys on 
huomioitu suunnitelmissa, eikä tielinjaus siten katkaise yh-
teyksiä. Lisäksi kehätien toteuttaminen 2-kaistaisena väy-

länä ilman riista-aitaa ei aiheuta juurikaan estevaikutusta 
ekologisille yhteyksille. Vaikutus yhteyksiin arvioidaan näin 
ollen merkityksettömäksi. (Taulukko 38.)

Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki eteläinen linjaus

Linjaus ohittaa Pulkajärven kokonaisuuden eteläpuolella. 
Kokonaisuuteen ei arvioida kohdistuvan haitallisia vaiku-
tuksia. Linjauksen eteläpuolelle sijoittuu Kaitajärven ja Jär-
venpään liito-oravalle soveltuvia järeää kuusta kasvavia 
metsiä. Ympäristöihin kohdistuu vähäisiä kielteisiä vaiku-
tuksia. Eteläinen linjaus halkoo lisäksi Kaitajärven seudul-
lisesti arvokasta aluetta, joka on myös linnuston kannalta 
arvokas. Lisäksi Kaitajärvenojalta on havaittu hajuheinää, 
joka on EU:n luontodirektiivin liitteen IV laji ja koko maassa 
rauhoitettu. Hajuheinäesiintymä sijoittuu noin 250 metrin 
päähän tielinjauksesta. Kaitajärvenojaan voi kohdistua vä-
häisiä tai kohtalaisia laadullisia ja hydrologiasia muutok-
sia (ilman lieventämistoimenpiteitä, ks. luku 10.5.4).  Ra-
kentamisen aikaiset muutokset ovat kuitenkin ohimeneviä. 
Käytön aikaiset vaikutukset ovat pidempiaikaisia, mutta ar-
violta ajoittaisia, kun kyseessä on virtavesikohde. Veden-
laadun muutoksista merkittävin lienee kiintoaine- ja hu-
muskuormituksen kasvu ja valumavesien samentuminen, 
jolla ei ole vaikutusta uoman läheisyydessä kasvavaan ha-
juheinäesiintymään. (Taulukko 40.)

Osuus Tarrunmäki-Lentokenttä

Linjaus ohittaa lentoaseman läheisyydessä Sikojoen maa-
kuntakaavan suojelualueen ja ylittää Sikojoen. Maakunta-
kaavan suojelukohteeseen voi aiheutua rakentamisen ai-
kaista vähäistä haitallista vaikutusta ja osa kohteesta voi 
hävitä, mikäli tien rakentamisalue ulottuu suojelualueelle.  
Lisäksi Sikojoen läheisyyteen sijoittuu liito-oravalle sovel-
tuvaa elinympäristöä, joka häviää rakentamisen seurauk-
sena.

Pirkanmaan ekologisen verkoston yhteys sijoittuu Sikojoen 
uomaan, jonka tielinjaukset ylittävät Lentoaseman tuntu-
massa. Viheryhteyteen ei arvioida kohdistuvan haitallisia 
vaikutuksia. (Taulukko 41.)

10 Luonnon monimuotoisuus



122 | Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Koodi Luontotyyppi Pinta-ala (ha) (%-osuus) Edustavuus
9010* Boreaaliset luonnonmetsät 41,7 (85,1%) Merkittävä (C)
9080* Fennoskandian metsäluhdat 1,3 (2,7%) Merkittävä (C)
91D0 Puustoiset suot 5 (10,2%) Hyvä (B)

Taulukko 42. Natura 2000 -tietolomakkeen (2018) mukaiset alueella esiintyvät luontotyypit.

* Erityisen tärkeä luontotyyppi

10.6 Pulkajärvi (FI0337002), Natura-
arvioinnin tarpeen harkinta 

10.6.1 Tausta

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan hankkeen tai suun-
nitelman vaikutuksista Natura-alueelle on tehtävä asian-
mukainen arviointi, mikäli hanke tai suunnitelma yksin tai 
yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa to-
dennäköisesti merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on liitetty Natura 2000 -verkos-
toon.

Ottaen huomioon arvioitavan hankkeen todennäköiset vai-
kutustyypit ja arvioitavien tielinjausten sijainnit Pulkajär-
veen nähden, arvioitiin, että Natura-alueeseen kohdistuvi-
en vaikutusten arvioimiseksi riittää arvioinnin tarveharkinta. 
Tarveharkinnassa selvitetään, kohdistuuko Natura-alueen 
suojeluperusteisiin todennäköisiä ja merkittäviä vaikutuk-
sia. Jos niiden ilmeneminen saadaan suljettua aukotto-
masti pois, varsinaisen luonnonsuojelulain 65 § mukaisen 
arvioinnin laatiminen ei ole tarpeellista. Tämä tarveharkinta 
on toteutettu Södermanin (2003) ohjeistusta sekä Natura-
alueisiin liittyvää oikeuskäytäntöä ja EU:n komission oh-
jeistusta noudattaen (Euroopan Komissio 2001).

Arvioinnin lähtökohtina on käytetty tässä selvityksessä esi-
tettyä hankkeen kuvausta sekä Natura-alueen (FI0337002) 
virallisessa tietolomakkeessa (Ympäristöministeriö 2018) 
esitettyjä tietoja. Tarveharkinnassa vaikutusten arvioin-
ti kohdistetaan niihin alueen tietolomakkeella mainittuihin 
suojeluperusteisiin, joiden nojalla alue on liitetty Natura 
2000 -verkostoon.

Maakuntakaavan 2040 Natura-arviointi
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 Natura-tarveharkin-
nassa Pulkajärveen kohdistuvassa arvioinnissa on arvioitu 
kaavan merkinnät: Kehä II, läntinen ratayhteys, sekä näi-
hin liittyvät työpaikka- ja kaupallisten palvelujen aluevara-
ukset. 

Arvioinnissa todetaan, että maakuntakaavan mukainen 
eteläinen linjausvaihtoehto tulee valtaosin tasaukseltaan 
ympäröivää maanpintaa korkeammalle, jolloin puustoisten 
soiden luontotyyppiin vaikuttavia kuivattavia vesitalous-
muutoksia Natura-alueen suuntaan ei synny. Pohjoisem-
pi linjaus sijoittuu lyhyen matkaa alueelle, jolta valumave-

Kuva 10.16. Natura luontotyyppien sijoittuminen Pulkajärven 
Natura 2000 -alueelle.

det luonnontilassa suuntautuvat Natura-alueen suuntaan. 
Kaavamerkinnän ja Natura-alueen väliin kuitenkin sijoittuu 
paikallistie, mikä on jo saattanut muuttaa vesien luontaisia 
valumasuuntia.

Arvioinnissa esitettyjen vaikutusten lievennystoimien mu-
kaan linjausten luontotyyppiä kuivattavia vaikutuksia voi-
daan välttää tielinjan tarkemmalla linjauksen ja tasauksen 

suunnittelulla. Arvioinnissa edelleen todetaan, että tien ja 
siihen liittyvien rakenteiden tarkemmassa suunnittelus-
sa on huolehdittava siitä, ettei Pulkajärven Natura-alueen 
luontotyyppeihin kohdistu haitallisia vesitalousvaikutuksia. 
Mahdollisia hulevesivaikutuksia voidaan lieventää maan-
rakennustöiden ajoituksella sekä suunnittelemalla tarvitta-
essa laskeutusaltaita tai muita veden viivytys- ja käsittely-
rakenteita.

Arvioinnin mukaan maakuntakaavaluonnoksessa osoi-
tetuilla toiminnoilla ei ole todennäköisesti merkittävästi 
heikentäviä vaikutuksia Pulkajärven Natura-alueen niihin 
luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
Natura 2000 -verkostoon. Haitattomuutta voidaan varmis-
taa 2-kehätien merkintää koskevalla erityismääräyksellä 
ja valitsemalla kehätielinjauksista maakuntakaavan vaih-
toehdoista eteläinen vaihtoehto. (Ramboll 2016). Laadi-
tun Natura-tarvearvioinnin jälkeen maakuntakaavoitus on 
edennyt ja Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on hyväk-
sytty. Hyväksytyssä maakuntakaavassa on vain eteläinen 
2-kehä. 

10.6.2 Pulkajärven natura-alueen kuvaus ja 
suojeluperusteet

49 hehtaarin kokoinen Pulkajärven Natura 2000 -alue on 
erityisten suojelutoimien alue (SAC-alue), jolla toteutetaan 
määriteltyjen luontotyyppien kannalta tärkeitä suojelutoi-
menpiteitä. Natura 2000 -alue on kokonaisuudessaan van-
hojen metsien suojeluohjelman kohdetta (AMO040385). 
Valtaosa Natura 2000 -alueesta on hankittu valtiolle luon-
nonsuojelutarkoituksiin. Natura 2000 -alueeseen sisältyy 
myös yksityismaalla sijaitseva Pulkajärven luonnonsuoje-
lualue (YSA045368). Kohteen suojelun toteutuskeinona on 
luonnonsuojelulaki.

Pulkajärven alueella on tuoreen ja lehtomaisen kankaan 
metsiä, joissa on myös pieniä korpilaikkuja. Puusto on kuu-
sivaltaista ja varttunutta, sekapuuna kasvaa mäntyä ja koi-
vua. Alueella on havaittavissa vanhan metsäpalon jälkiä. 
Pulkajärvi on maakunnallisesti arvokas pienvesialue, joka 
on lähes luonnontilainen, karu ja kirkasvetinen. Järvi ja sitä 
ympäröivät vanhan metsän alueet muodostavat erämaisen 
kokonaisuuden, jonka arvoa heikentävät muutamat mökit. 
Järvi on arvokas linnustollisesti, samoin vanhassa metsäs-
sä asuu sille ominaisia lintulajeja.

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa mainitut luontotyypit 
kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suo-
jelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säi-
lyttäminen osana Natura 2000 -verkostoa (Taulukko 14.). 
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan alueel-
la vallitsevien luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinym-
päristöjen tilan säilyttämistä turvaamalla luonnon omien 
prosessien mukainen kehitys. Natura -luontotyyppien si-
joittuminen Pulkajärven Natura 2000 -alueelle on esitetty 
kuvassa  10.16.

Boreaaliset luonnonmetsät (9010)

Noin 85 % Pulkajärven Natura-alueen pinta-alasta luokitel-
laan tähän luontotyyppiin. Luontotyyppiä tavataan laajasti 
koko Natura-alueella. Tyyppi sisältää vanhat luonnonmet-
sät sekä luonnontilaiset paloalat ja palon jälkeen luonnon-
tilaisina kehittyneet nuoret metsät. Vanhat luonnonmetsät 
ovat metsien kliimaksi- tai myöhäisiä sukkessiovaiheita, 
joihin ihmistoiminta on vaikuttanut vain vähän tai ei lain-
kaan. Nykyiset vanhat luonnonmetsät ovat vain pieniä 
jäänteitä Fennoskandian alkuperäisistä luonnonmetsistä. 
Voimaperäinen metsätalous, jota toteutetaan käytännöl-
lisesti katsoen kaikkialla Pohjoismaissa, on suurelta osin 
hävittänyt vanhojen luonnonmetsien olennaiset piirteet, joi-
ta ovat mm. kuolleen pystypuuston ja maapuuston runsa-
us, elävän puuston ikä-, koko- ja puulajivaihtelu, aikaisem-
man puustosukupolven puut sekä talousmetsiä tasaisempi 
pienilmasto. Luonnonmetsät ovat monien uhanalaisten 
lajien, erityisesti sienten, jäkälien, sammalien ja hyönteis-
ten (etenkin kovakuoriaisten) elinympäristöjä. Osassa ny-
kyisistä vanhoista luonnonmetsistä on nähtävissä ihmisen 
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vaikutusta (esim. poimintahakkuiden, karjan laidunnuk-
sen), mutta siitä huolimatta niissä on merkittävästi luon-
nonmetsien piirteitä. (Airaksinen & Karttunen 2001)

Fennoskandian metsäluhdat (9080)

Pulkajärven Natura-alueen pinta-alasta noin 3 % luokitel-
laan tähän luontotyyppiin. Luontotyyppiä esiintyy ainoas-
taan Natura-alueen pohjoisosassa. Metsäluhdat ovat py-
syvän pintaveden vaikutuksen alaisia ja jäävät yleensä 
vuosittain tulvien alle. Ne ovat kosteita tai märkiä puustoisia 
kosteikkoja, joissa muodostuu turvetta, vaikka turvekerros 
on usein ohut. Puusto on tyypillisesti lehtipuustovaltaista. 
Hemiboreaalisella vyöhykkeellä saarni (Fraxinus excelsior) 
ja tervaleppä (Alnus glutinosa) ovat keskiboreaaliselle vyö-
hykkeelle asti puustossa yleisiä. Muulla osalla boreaalista 
vyöhykettä, sekä karummilla paikoilla harmaaleppä (Alnus 

Kuva 10.17. Keskisenkulman vanhan kaatopaikan sijainti 
suhteessa Natura 2000-alueeseen.

incana), isot puumaiset pajut (Salix spp.) ja hieskoivu (Be-
tula pubescens) ovat vallitsevia. Puiden runkojen ympärillä 
on pieniä mättäitä, mutta muuten märät rimpi- ja välipinnat 
vallitsevat. (Airaksinen & Karttunen 2001)

Puustoiset suot (91D0) 

Noin 10 % Pulkajärven Natura-alueen pinta-alasta luoki-
tellaan tähän luontotyyppiin. Puustoiset suot sijoittuvat pit-
kin Natura-aluetta. Niihin luokitellaan kosteiden tai märkien 
turvemaiden havu- tai lehtipuumetsiä, joilla vedenpinta on 
pysyvästi korkealla ja jopa korkeammalla kuin ympäris-
tön vedenpinnantaso. Vesi on aina hyvin niukkaravinteista 
(ombro-mesotrofiset	suot,	raised	bogs,	acidic	fens).	Näis-
sä yhdyskunnissa puustokerroksessa vallitsevat yleensä 
hieskoivu (Betula pubescens), paatsama (Frangula alnus 
= Rhamnus frangula), mänty (Pinus sylvestris), Pinus ro-
tundata ja kuusi (Picea abies); kenttäkerroksessa soille 
tai yleisemmin niukkaravinteisille paikoille luonteenomai-
sia lajeja, kuten varpuja (Vaccinium spp.), rahkasamma-
lia (Sphagnum spp.) ja saroja (Carex spp.). Boreaalisella 
alueella tyyppiin luokitellaan myös kuusta kasvavat korvet, 
jotka	 ovat	minerotrofisia	 soita	 suoyhdistymien	 reunoilla,	
erillisinä juotteina laaksoissa tai painaumissa ja purojen 
varsilla. (Airaksinen & Karttunen 2001)

Muuta

Ympäristöhallinnon lajitietojen perusteella Pulkajärvessä 
tavataan	kuikkaa.	Lisäksi	Ympäristö.fi	-sivustolla	(päivitetty	
16.8.2013) luetellaan alueelta seuraavat luonto- ja lintudi-
rektiivin lajit: ilves, helmipöllö, huuhkaja, kaakkuri, kuikka, 
metso, palokärki, pohjantikka, tuulihaukka, sekä yksi salat-
tu uhanalainen laji.

10.6.3 Mahdolliset vaikutukset

Suunnitellut tielinjaukset ja niiden rakentamisen vaatimat 
työalueet eivät sijoitu Natura-alueelle tai sen välittömään 
läheisyyteen. Näin ollen Natura-alueeseen ei kohdistu 

suoria haitallisia vaikutuksia ja mahdolliset alueeseen koh-
distuvat vaikutukset ovat välillisiä. 

Mahdollisia välillisiä vaikutuksia ovat muutokset tien vaiku-
tusalueen vesitaloudessa. Tien yhteydessä tehtävät ojituk-
set ja tien rakenteet voivat kuivattaa ympäristöjä, muuttaa 
pintavalumavesien määrä, laatua ja valunnan suuntaa ja 
kohdistumista. Pintavalunta saattaa alueellisesti joko li-
sääntyä tai vähentyä. Lisäksi tien rakentaminen saattaa 
aiheuttaa pintavesien samentumista. Nykyisillä työtavoilla 
ja suojauksilla samentuminen jää yleensä vähäiseksi ja ly-
hytkestoiseksi (rakentamisaikainen vaikutus).

Natura-alueen pohjoispuolella sijaitseva Keskisenkulman 
vanha kaatopaikka-alue on mahdollinen haitta-aineiden 
lähde ja alue tulee ottaa huomioon pohjoisen tielinjauksen 
mahdollisten vesitaloudessa tapahtuvien muutosten näkö-
kulmasta (Kuva 10.17.)

Valtatien 3 uusi tielinjaus (VE 1)
Arvioitava linjaukseen liittyvät tiejärjestelyt sijoittuvat lä-
himmillään noin 700 metrin etäisyydelle Pulkajärven Na-
tura-alueesta. Suuren etäisyyden takia, linjauksen toteut-
tamisesta ei tunnistettu Natura-alueen suojeluperusteisiin 
kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

2-kehä pohjoinen linjaus
Tielinjaus sijoittuu lähimmillään noin 160 metrin etäisyy-
delle Natura-alueen pohjoispuolelle. Näin ollen tien raken-
tamisen työalue voi ulottua lähimmillään noin 110 metrin 
etäisyydelle Natura-alueen rajasta. Linjaus sijoittuu Natu-
ra-alueen läheisyydessä pääosin samalle 3.jakovaiheen 
valuma-alueelle. Pulkajärven länsipuolella linjaus sijoittuu 
Natura-alueen kanssa eri valuma-alueelle. 2-kehä pohjoi-
sen vaihtoehdon rakentamisen ei kuitenkaan arvioida ai-
heuttavan sellaisia vaikutuksia alueen vesiolosuhteisiin, 
että niistä aiheutuisi todennäköisesti merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia niihin luontoarvoihin, joiden perusteella Pulka-
järvi on sisällytetty Natura-verkostoon.

Keskisenkulman vanhan kaatopaikan alue tulee huomioi-
da mahdollisena haitta-aineiden lähteenä tien rakennus-
vaiheessa. Tien rakentaminen muuttaa maaperän olosuh-
teita ja saattaa aiheuttaa muutoksia tien vaikutusalueen 
vesitaloudessa, mikä saattaa aiheuttaa haitta-aineiden le-
viämistä vanhalta kaatopaikalta.

2-kehä eteläinen linjaus
Eteläinen linjaus sijoittuu lähimmillään noin 100 metrin 
etäisyydelle Natura-alueen eteläpuolelle. Näin ollen tien 
rakentamisen työalue voi ulottua lähimmillään noin 50 
metrin etäisyydelle Natura-alueen rajasta. Linjaus sijoittuu 
Natura-alueen läheisyydessä pääosin samalle 3. jakovai-
heen valuma-alueelle. 2-kehän eteläisen vaihtoehdon ra-
kentamisen ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan sellaisia 
vaikutuksia alueen vesiolosuhteisiin, että niistä aiheutuisi 
todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia niihin 
luontoarvoihin, joiden perusteella Pulkajärvi on sisällytetty 
Natura-verkostoon.

10.6.4 Vaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Pulkajärven Natura-alueen suojeluperusteisiin ei tunnistet-
tu kohdistuvan yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kans-
sa.

10.6.5 Yhteenveto vaikutuksista

Suunnitellut tielinjaukset ja niiden rakentamisen vaatimat 
työalueet eivät sijoitu Natura-alueelle tai sen välittömään 
läheisyyteen. Näin ollen Natura-alueeseen ei kohdistu 
suoria haitallisia vaikutuksia ja mahdolliset alueeseen koh-
distuvat vaikutukset ovat välillisiä. Mahdolliset välilliset vai-
kutukset kohdistuvat mahdollisten vesitalouden muutosten 
kautta. Hankkeen toteuttamisen ei kuitenkaan arvioida ai-
heuttavan sellaisia vaikutuksia alueen vesiolosuhteisiin, 
että niistä aiheutuisi todennäköisesti merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia niihin luontoarvoihin, joiden perusteella Pulka-
järvi on sisällytetty Natura-verkostoon. 

10.7 Vaihtoehtojen vertailu ja 
johtopäätökset

Kokonaisvaikutukset hankevaihtoehdoissa

Vaihtoehto 0+
Vaihtoehdossa 0+ toteutetaan pieniä toimenpiteitä nykyi-
sen voimakkaasti muokattuun valtatien ympäristöön. Vaih-
toehdon toteuttamisesta ei tunnistettu aiheutuvan merkittä-
viä haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöön. Mahdolliset 
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vähäiset tai merkityksettömät vaikutukset kohdistuvat ny-
kyisen valtatien yhteyteen ja tavanomaisiin ympäristöihin.

Vaihtoehto 1 (valtatie 3 uusi tielinjaus ja 2-kehä)
Vaihtoehdon toteuttaminen vaatii uusien tielinjausten osal-
ta uuden maastokäytävän, joten luonnonympäristö häviää 
niiden alueelta. Uusi yhtenäiselle metsäalueelle sijoittuva 
valtatielinjaus pirstoo metsäaluetta ja heikentää tunnistet-
tuja ekologisia yhteyksiä. Ekologiset yhteydet on kuitenkin 
huomioitu suunnittelussa ja linjaus ei katkaise yhteyksiä, 
joten kielteisen vaikutuksen kokonaismerkittävyys jää vä-
häiseksi. Toisin sanoen ekologiset yhteydet heikentyvät 
uuden valtatielinjauksen ja nykyisen valtatien väliselle alu-
eelle. Alue johon heikentyminen kohdistuu, on kuitenkin 
ekologisessa maisematason tarkastelussa pinta-alaltaan 
suhteellisen pieni, noin 10 km². Määritellyt ekologiset yh-
teydet ovat nykytilassa heikentyneet ja maata pitkin liik-
kuvien eliöiden osalta lähes poikkeuksetta katkenneet 
nykyisen maankäytön seurauksena. Nykyinen valtatie, 
Pirkkalan taajama ja Pyhäjärvi katkaisevat etelä-pohjois-
suuntaiset yhteydet, kun taas itä-länsisuuntaiset yhteydet 
katkeavat nykyisen valtatien sekä Tampereen ja Lempää-
län taajamien myötä. 

Elinympäristön muuttuminen kohdistuu pääasiassa yleisiin 
ja luontoarvoiltaan tavanomaisiin ympäristöihin. Uuden 
valtatielinjauksen toteuttamisen seurauksena paikallisesti 
arvokkaita kohteita häviää Puskiaisen liittymäalueen lä-
heisyydessä sekä liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä 
Rajajärven ja Linnakallion alueilla. Lisäksi Puskiaisen lä-
heisyydessä valtatien rakentamisen seurauksena saat-
taa hävitä pieni osa Metsähallituksen omalla päätöksellä 
suojeltua Perimmäisen luontokokonaisuutta. Vaikka mah-
dollinen vaikutus on paikallisesti suuri, se kohdistuu vain 
pieneen osaan aluetta, joten kielteinen vaikutus kokonai-
suuteen arvioidaan kohtuulliseksi. Vaikutus kohteeseen voi 
jäädä hyvin vähäisiksi tai merkityksettömiksi, mikäli tien ra-
kentamistoimet pystytään jatkosuunnitteluvaiheissa rajaa-
maan alueen ulkopuolelle.

2-kehän molemmat linjausvaihtoehdot aiheuttavat luon-
nonympäristöön paikallisia vähäisiä tai kohtalaisia kieltei-
siä vaikutuksia. Pohjoisessa linjausvaihtoehdossa mene-
tetään hieman vähemmän luontoarvoja sisältäviä alueita, 
mutta erot vaihtoehtojen välillä ovat kokonaismerkittävyy-
den kannalta olemattomia. 2-kehätien rakentamisen ei kat-
sota vaikuttavan juurikaan itä-länsisuuntaisiin ekologisiin 

Hankevaihtoehtojen erot

Luonnonympäristön kannalta paras hankevaihtoehto on vaihtoehto 0+. Sen toteuttamisen aiheuttamat luontovai-
kutukset arvioidaan vähäisiksi tai merkityksettömiksi, sillä vaihtoehdossa toteutetaan ainoastaan pieniä toimenpi-
teitä nykyiseen luonnontilaltaan muuttuneen valtatien läheisyyteen.

Vaihtoehtoon 0+ verrattuna hankkeen vaihtoehdoissa 1 ja 2 menetetään luonnonympäristö rakentamattomalle 
alueelle sijoittuvalta kehätien alueelta, vaihtoehdossa 1 uuden valtatielinjauksen osuudelta Puskiainen-Linna-
kallio, sekä olemassa olevan valtatien osuuksilta tien leventyessä. Lisäksi uusien tielinjausten rakentaminen luo 
välillisiä vaikutuksia linjausten läheisyyteen sijoittuville tunnistetuille luontoarvokohteille. Uudet yhtenäisille met-
säalueille rakentuvat tiet myös pirstovat metsäaluetta. 2-kehän rakentamisen ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan 
ekologisiin yhteyksiin juurikaan, sillä se toteutetaan suhteellisen kapeana kaksikaistaisena väylänä ilman riista-
aitoja.

Merkittävimmät vaikutukset syntyvät vaihtoehdon 1 mukaisen uuden valtatielinjauksen rakentamisesta ja kohdis-
tuvat erityisesti valtatien linjauksen osuudelle Puskiainen-Rajajärvi, sekä Puskiaisten liittymäalueelle. Puskiaisten 
liittymäalueen rakentamisen vaikutukset paikallisesti arvokkaisiin Mäkiniityn lehtokorpeen ja Mäkiniityn-Mäkelän 
lehtometsiin arvioidaan suuresti kielteisiksi. Lisäksi vaihtoehdon 1 osuudelle Puskiainen-Rajajärvi sijoittuvan Ma-
tojärveen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan suuriksi kielteisiksi. Vaikka vaihtoehdon 1 yhteydessä menetetään 
paikallisesti arvokkaita kohteita, hankevaihtoehdon kokonaisvaikutukset arvioitiin kohtalaisen kielteisiksi.

Uusiin tielinjauksiin kytkeytyvä maakuntakaavan mukainen maankäyttö muuttavat merkittävästi nykyisellään met-
säisen alueen luonnetta, erityisesti vaihtoehdossa 1. Luonnonympäristöä häviää ja/tai heikentyy laajoilta alueil-
ta. Ekologisella maisematasolla ympäristö pirstoutuu ja ekologiset yhteydet heikentyvät. Muiden hankkeiden ja 
maankäytön osalta ei vaikutuksia huomionarvoisiin kohteisiin voida yksilöidysti arvioida. Yhteisvaikutukset luon-
nonympäristöön voivat nousta merkittäviksi haitallisiksi, mikäli huomionarvoisia kohteita ja ekologisia yhteyksiä ei 
huomioida muiden hankkeiden yhteydessä ja maankäyttö toteutuu esitetysti.

yhteyksiin, sillä yhteydet huomioidaan suunnittelussa ja tie 
toteutetaan suhteellisen kapeana 2-kaistaisena väylänä il-
man riista-aitaa. 

Mikäli maantieratkaisuun liittyvä maankäyttö ja muut infra-
stuktuurihankkeet toteutuvat (luku 1.5) esitetysti, luonnon-
ympäristöä häviää ja/tai heikentyy laajoilta alueilta. Ekolo-
gisella maisematasolla ympäristö pirstoutuu ja ekologiset 
yhteydet heikentyvät. Muiden hankkeiden ja maankäytön 
osalta ei vaikutuksia huomionarvoisiin kohteisiin voida yk-
silöidysti arvioida. Yhteisvaikutukset luonnonympäristöön 
voivat nousta merkittäviksi haitallisiksi, mikäli huomionar-
voisia kohteita ja ekologisia yhteyksiä ei huomioida muiden 
hankkeiden yhteydessä ja maankäyttö toteutuu esitetysti.

Kokonaisuudessaan vaihtoehdon 1 haitalliset vaikutukset 
luonnonympäristöön arvioidaan kohtalaisiksi kielteisiksi. 
Suurin osa muutoksesta kohdistuu tavanomaisiin ja paikal-
lisesti yleisiin ympäristöihin. Vaihtoehto 1 ei katkaise tun-
nistettuja ekologisia yhteyksiä. Puskiaisen läheisyydessä 
häviää paikallisesti arvokkaita kohteita, mutta niiden mer-
kitys koko vaihtoehdon laajuudessa arvioidaan vähäiseksi. 

Vaihtoehto 2 (valtatie 3 nykyisellä paikalla ja 2-kehä)
Vaihtoehdon parannustoimenpiteet sijoittuvat nykyisen val-
tatien yhteyteen. Välittömien vaikutusten alueelle sijoittuu 
kolme liito-oravan elinympäristöä ja yksi liito-oravalle so-
veltuva alue. Kielteiset vaikutukset kohteisiin arvioidaan 
kuitenkin vähäisiksi. Valtatien ylittävien/alittavien ekologis-
ten yhteyksien osalta tien estevaikutus lisääntyy hieman 

ajoväylän leventyessä ja liikenteen lisääntyessä, mutta vai-
kutus yhteyksiin arvioidaan kuitenkin merkityksettömäksi.

2-kehän molemmat linjausvaihtoehdot aiheuttavat luon-
nonympäristöön vähäisiä tai kohtalaisia kielteisiä vaiku-
tuksia. Pohjoisessa linjausvaihtoehdossa menetetään hie-
man vähemmän luontoarvoja sisältäviä alueita, mutta erot 
vaihtoehtojen välillä ovat kokonaismerkittävyyden kannalta 
olemattomia. 2-kehätien rakentamisen ei katsota vaikutta-
van juurikaan itä-länsisuuntaisiin ekologisiin yhteyksiin, sil-
lä yhteydet huomioidaan suunnittelussa ja tie toteutetaan 
suhteellisen kapeana 2-kaistaisena väylänä ilman riista-
aitaa. Linjausvaihtoehtojen tarkempi vertailu on tehty lu-
vussa 10.5.5.

10.8 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää rajaamalla työ-
alueet mahdollisimman pieniksi ja välttämällä tarpeetonta 
pintamaan poistamista. Ekologisten yhteyksien suhteen 
vaihtoehto 1 suositellaan rakennettavan osuuksittain ja 
sen yhteydessä tehtävät valtatien ylittävät yhteydet suo-
sitellaan tehtävän rakentamisen alkuvaiheissa siten, että 
yhteydet eivät katkea rakentamisen aikana.

Linnustoon ja muuhun eläimistöön kohdistuvia rakennus-
aikaisia vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla raken-
taminen lintujen pesimäajan ulkopuolelle, syys- ja talvikau-
delle.

Välillisiä vesistövaikutuksia voidaan lieventää tai estää hu-
levesijärjestelyillä ja keskittämällä rakennustoimia huippu-
virtaama-ajan ulkopuolelle.

Muiden hankkeiden kanssa syntyviä yhteisvaikutuksia voi-
daan lieventää erityisesti ottamalla tunnistetut luontoarvot 
huomioon uusien tielinjauksien (2-kehä ja VE1 osuudella 
Puskiainen-Linnakallio) varren maankäytön kehittämisen 
suunnittelussa. Myös maakuntakaavassa osoitetut viher-
käytävät on turvattava riittävällä laajuudella.   

Jatkosuunnittelussa luontotietoja tulee täydentää ajankoh-
taisilla lajistoselvityksillä. Mikäli toteutettavaksi valitaan 
2-kehän pohjoinen linjaus, tulee vanhan kaatopaikan tila 
selvittää yksityiskohtaisesti, jotta mahdolliset haitalliset vai-
kutukset Pulkajärven Natura-alueelle voidaan estää.
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11  PINTAVEDET 
11.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Lähtötietoina vesistövaikutusten arvioinnissa on käytetty 
pintavesistä saatavilla olevia vedenlaatutietoja, jotka on 
haettu ympäristöhallinnon Avoimen tiedon Hertta-rekiste-
ristä. Nykytilan kuvauksessa ja vaikutusten arvioinnissa on 
käytetty myös ympäristöhallinnon Karpalo-karttapalvelua, 
vesien tilaa käsittelevää Vesikarttapalvelua sekä Maanmit-
tauslaitoksen paikkatietoportaalia, Value-valuma-alueiden 
rajaustyökalua, sekä Paikkatietoikkunaa. Lisäksi lähtötie-
toina on hyödynnetty muun muassa kohdekuntien kartta-
palveluita, alueen vesienhoitosuunnitelmia sekä alueellisia 
toimenpideohjelmia ja paikallisen vesiensuojeluyhdistyk-
sen laatimia tutkimusraportteja ja lausuntoja (Kokemäen-
joen vesistön vesiensuojeluyhdistys KVVY).

Suunnittelualueen kannalta merkittävimmät vesistökoh-
teet on tunnistettu olemassa olevan lähtöaineiston poh-
jalta. Niihin kuuluu vaikutusalueella sijaitsevat suojellut 
kohteet, luokitellut pintavedet (joet ja järvet), sekä luokit-
telemattomat pienvedet (lammet, purot, ojat), pienet järvet 
ja eliöstöltään arvokkaat kohteet (niiltä osin kuin tietoa on 
saatavilla). Viitasammakkoa ja luontotyyppejä käsitellään 
luonto-osuudessa, luvussa 10. 

Arvioitavat hankevaihtoehdot ylittävät useita ojia, puroja ja 
mahdollisia noroja, joihin voi aiheutua lyhytaikaisia vaiku-
tuksia ylityksen ja tielinjauksen rakentamisen aikana. Täl-
laiset kohteet on kuvattu lyhyesti nykytilassa, sillä kohteista 
ei välttämättä ole saatavilla lainkaan vedenlaatutietoa, tai 
muuta luontoselvityksissä esiin tullutta tietoa. Sama kos-
kee pieniä metsälampia/ järviä. Niiden virtavesien, joiden 

vesilain mukaisesta statuksesta ei ole saatavilla tietoa, sta-
tus selvitetään yleissuunnittelussa. Lähtökohtaisesti pienet 
uomat johdetaan tien alitse rummuissa. 

Pintavesien vaikutusarvio on asiantuntija-arvio, joka pe-
rustuu edellä esitettyihin lähtötietoihin sekä hankkeesta 
tehtyihin suunnitelmiin. Arvioinnissa tarkasteltiin hankkeen 
rakentamisen ja käytön aikaisia vaikutuksia alueen vesis-
töihin sekä hydrologisten olosuhteiden että vedenlaadun 
osalta. Selostusta täydennettäessä järvien herkkyys hule-
vesien mukana kulkeutuvan kloridin pitkäaikaisvaikutuk-
sille arvioitiin tarkemmin. Herkimmiksi kohteiksi tunnistet-
tiin Pulkajärvi, Lempäälän Kaitajärvi sekä Pikku-Rajajärvi, 
joiden osalta arvioitiin ja määritettiin yksityiskohtaisempia 
keinoja merkittävien vaikutusten estämiseen ja lieventämi-
seen.

11.2 Nykytilanne

Suunnittelualue sijoittuu Vanajaveden–Pyhäjärven vesistö-
alueelle (35.2). Alueella on runsaasti pienialaisia järviä ja 
muita pienvesiä, kuten ojia, puroja ja lampia. Alueelle tyy-
pillisiä ovat kallioisten mäkien erottamat suoalueet ja pie-
net järvet. Valuma-alueet ovat melko pieniä ja latvavedet 
saavat usein alkunsa ojitetuilta suo- ja metsäalueilta. Luo-
kitellut pintavedet sijoittuvat nykyisen valtatien 3 läheisyy-
teen. Kokonaisuutena tarkasteltuna luokiteltuja vesistöjä 
on suunnittelualueella melko vähän. 

Suunnittelualueelle sijoittuvat vesistöalueet ja niiden pe-
rustiedot on esitetty taulukossa 43. Suurelta osin suun-
nittelualue sijoittuu Härmälänojan valuma-alueelle. 
Suunnittelualueen eteläosa kuuluu Moisionjoen alaosan 
valuma-alueeseen, itäosa sijoittuu pieneltä osin Höytä-

Kuva 11.1. Alueen pintavedet ja niiden valuma-alueet sekä ekologinen luokitus.

Valuma-alue Tunnus Pinta-ala (km2) Järvisyys (%)

Moisionjoen alaosan va 35.241 87,4 1,37
Höytämönjärven va 35.242 37,7 15,30
Sikojoen va 35.217 31,3 2,14

Härmälänojan va 35.216 26,4 4,20

Pyhäjärven lähialueen va 35.211 17 073,1 28,77

Taulukko 43. Suunnittelualueelle sijoittuvat valuma-alueet ja niiden ominaisuudet.
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Kohde Koko Valuma-
alue

Maksimi-
syvyys 
(m)

Pintavesi-tyyppi Lisätieto Etäisyys 
tielinjauksesta/ylitys

Moisionjoki 12,7 km Pieni kangasmai-
den joki (Pka)

Ekologi-
nen tila 
hyvä

ylitetään sillalla/rum-
mulla

Ruodasjärvi 35,8 ha 4753 ha 5,5 ei luokiteltu ylitetään sillalla/
rummulla järven 
lounaspäässä

Ahostenjärvi 15,9 ha 890 ha 2,7 ei luokiteltu etäisyys n. 600 m 
nykyiseltä valtatieltä, 
yhteys uomien kautta

Kohteen mediaani 2010-2020 Happi % Happi mg/l Kok-N µg/l Kok-P µg/l Sähkönjohtokyky 
mS/m

Kloridi mg/l

Moisionjoki (N = 42) 77 8,7 629 30 12,7 --
Ruodasjärvi (N = 4) 85 9,9 655 27,5 9,3 7,5
Ahostenjärvi 1m (N = 7) 50 6,4 830 29 13 11

Taulukko 45. Osuuden Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie VE 0+, VE 1, VE 2) vesistöt ja niiden vedenlaatu.

Taulukko 44. Keskeiset tiedot hankkeen vaikutusalueella sijaitsevista järvistä valuma-alueittain. Valuma-alueen pinta-ala: Va-
lue- 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 Pik-
ku-Kyynärö Ympäristötietorekisteri Hertassa olevien vedenlaatutietojen perusteella. Herkkyys kuormitukselle: vihreä ei herkkä, 
keltainen kohtalaisen herkkä, oranssi herkkä tai erittäin herkkä.

mönjärven valuma-alueelle ja länsiosa Sikojoen valuma-
alueelle. Pirkkalan puolella tielinjaus kulkee noin 1,5 km 
matkalla Pyhäjärven lähialueen valuma-alueella.

Suunnittelualueelle sijoittuvien järvien ominaistiedot on ku-
vattu taulukossa 44 valuma-alueittain. 

Valuma-alue,
järvi

Pinta-
ala

Keski-
syvyys

Maksimi-
syvyys

Tilavuus Lähtö-
virtaama

Viipymä Valuma-
alue

Herkkyys 
kuormitukselle

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 (Lempäälä) 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

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

* Vähä-Naistenjärven kokonaisvaltainen herkkyysarvio on kohtalainen, sillä lammen valuma-aluetta 
halkoo nykyinen valtatie 3 (Pyhäjärventie), järvessä on havaittavissa tiesuolauksen aiheuttamasta 
kloridikuormituksesta todennäköisesti aiheutunutta kohonnutta sähkönjohtokykyä ja sen 
virkistyskäyttöarvo on vain tyydyttävä.

** Matojärven kokonaisvaltainen herkkyysarvio on suuri, sillä kohde on tunnistettu 
luontoselvityksessä vesilain mukaiseksi luontotyypiksi.

Suunnittelualueella sijaitsevien järvien herkkyys huleve-
sien mukana tulevan kloridin pitkäaikaisvaikutuksille 
arvioitiin ja määritettiin järvien pinta-alan, tilavuuden ja 
viipymän, keski- ja maksimisyvyyden ja valuma-alueen 
laajuuden perusteella. Pitkä viipymä ja kerrostumisen 
mahdollistava suuri syvyys altistavat järven haitta-aineiden 

pitkäaikaiskertymiselle, mutta suurissa järvissä laimenemi-
nen on tehokasta. Lyhyt viipymä jatkuvasti sekoittuvissa 
läpivirtausjärvissä suojaa järveä haitta-aineiden kertymi-
seltä. Tämän jälkeen arvioitiin erityisen herkkien kohteiden 
osalta yksityiskohtaisempia keinoja merkittävien vaikutus-
ten estämiseen ja lieventämiseen.

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie VE 
0+, VE 1, VE 2) 

Osuuden vesistöt sijoittuvat Moisionjoen alaosan valuma-
alueelle. Osuudella Marjamäki-Puskiainen sijaitsee Ruo-
dasjärven läpi virtaava Moisionjoki, jonka nykyinen valtatie 
3 ylittää vesistösillalla. Moisionjoen ekologinen tila on hy-
vä, samoin kuin joen fysikaalis-kemiallinen tila. Moisionjo-
en hydrologis-morfologinen tila on määritetty hyväksi. 

Moisionjoella on toteutettu koekalastuksia ainakin vuon-
na 2014. Moisionjokeen nousee tiettävästi alapuolisesta 
Kuokkalankoskesta luontaisesti taimenta ja muuta kalaa. 
Moisionjoen alaosa, Moisionlammen alapuolella, noin 5 
kilometriä nykyisen valtatien ylityskohdasta alavirtaan, on 
määritetty	vaelluskalavesistöksi	(Kalastusrajoitus.fi	-kartta-
palvelu). Moisionjoen herkkyys arvioidaan suureksi.

Ruodasjärvi (35,8 ha) ei ole ympäristöhallinnon luokitte-
lema vesistö. Järven valuma-alue on suuri sen kokoon 

nähden, mikä vaikuttaa vedenlaatuun voimakkaan vaihte-
levasti. Järvi kärsii ajoittain happikadosta ja veden ravinne-
taso rehevä. Ruodasjärvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin. 
(KVVY 2019). Ruotasjärveen Höytämönjärvestä laskevas-
ta uomasta on tehty taimenhavaintoja. Herkkyys arvioi-
daan vähäiseksi.

Osuudella valtatie 3 sivuaa myös Ahostenjärveen (15,9 ha) 
laskevia uomia. Pienin etäisyys valtatieltä Ahostenjärveen 
on noin 600 metriä. Ahostenjärvi on runsashumuksinen ja 
matala järvi, joka on rehevyystasoltaan hieman kohonnut. 
Vedenlaadussa on havaittavissa valtatien suolauksesta 
johtuvaa sähkönjohtokyvyn nousua. Järvi soveltuu virkis-
tyskäyttöön välttävästi. (KVVY 2019). Herkkyys arvioidaan 
vähäiseksi.

Lisäksi osuudella valtatie 3 ylittää lisäksi Kaurasuon, Mä-
kelän ja Mäkiniityn alueilta virtaavia peltojen kuivatusojia 
sekä Rutasuon asuinalueen läpi Moisionjokeen laskevan 
pienemmän virtaveden. Näistä uomista ei ole saatavilla ve-
denlaatu- ym. tietoa eivätkä ne ole luonnontilaisia. Näiden 
uomien herkkyys arvioidaan vähäiseksi. 
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Kohde Koko Valuma-
alue

Maksimi-
syvyys 
(m)

Pintavesityyppi Lisätieto Etäisyys 
tielinjauksesta/ylitys

Pikku-Kyynärö 1,6 ha 38 ha 8,0 ei luokiteltu etäisyys n. 190 m
Iso-Kyynärö 13,0 ha 80 ha 7,5 ei luokiteltu etäisyys n. 180 m
Särkijärvi 144,8 ha 746 ha 21,7 Pienet ja 

keskikokoiset 
vähähumuksiset 
järvet (Vh)

Ekologinen 
tila on 
erinomainen

etäisyys pienimmillään 
järven lounaisosaan n. 
230 m

Sääksjärvi 79,7 ha 965 ha 7,4 Matalat 
humusjärvet 
(Mh)

Ekologinen 
tila on hyvä

etäisyys n. 500 m

Kohteen mediaani 
2010-2020

Happi % Happi mg/l Kok-N µg/l Kok-P 
µg/l

Sähkönjohtokyky 
mS/m

Kloridi 
mg/l

Sameus 
FNU

Iso-Kyynärö (N = 4) 71 7,4 310 11 25,5 43 1,9
Pikku-Kyynärö (N = 2) 60 6,6 475 10,5 5,6 -- 0,9
Sääksjärvi (N =5) 77 9,4 529 15 10,2 7,1 --

Särkijärvi (N = 14) 86 10,8 310 6,5 8,6 --

Taulukko 46. Osuuden Puskiainen-Lakalaiva (nykyisen valtatie VE 0+, VE 2) vesistöt ja niiden vedenlaatu.

Linnakallion eritasoliittymän pohjoispuolella sijaitsee noin 
100 metrin etäisyydellä Vähä-Naistenjärvi (1,5 ha). Vähä-
Naistenjärvi on ruskeavetinen, pieni humusjärvi, joka so-
veltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi ja vedenlaadussa on 
havaittavissa mahdollisesti tiesuolauksesta johtuvaa ko-
honnutta sähkönjohtokykyä (KVVY 2014). Herkkyydeksi 
arvioidaan kokonaisuutena kohtalainen. Vähä-Naistenjärvi 
laskee Pirkkalan Vähäjärveen noin 2,2 kilometrin etäisyy-
dellä.

Lisäksi Linnakallion alueella tielinja ylittää kahdesti Jas-
perinojan. Jasperinojan yläjuoksulla on luonnontilaista pu-
rojaksoa, joka jää kuitenkin tiehankkeen vaikutusalueen 
ulkopuolelle. Ojan kalastollinen merkitys arvioidaan vähäi-

Osuus Puskiainen-Lakalaiva (nykyisen valtatie VE 
0+, VE 2) 

Osuudella tielinjaus sivuaa Iso-Kyynärö ja Pikku-Kyynärö 
-nimisiä pieniä järviä ja niihin virtaavia pieniä uomia (tun-
nettuja myös Iso-Kyynärä ja Pikku-Kyynärä-nimillä). Iso-
Kyynärö (13 ha) on vähähumuksinen, kirkasvetinen pieni 
järvi, jonka ravinnetaso on vaihdellut karun ja lievästi re-
hevän tason välillä. Vedenlaadussa on nähtävissä valta-
tien suolauksen sähkönjohtavuutta kohottavaa vaikutusta. 
(KVVY 2017). Herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

Pikku-Kyynärö (1,6 ha) on kirkas, hyvin pieni humusjärvi, 
jonka ravinnetaso on karu ja sähkönjohtavuus on järvive-
sien luonnontasoa. Järven valuma-alue on pieni (38 ha). 
Järven virkistyskäyttöarvo on melko hyvä. (KVVY 2019). 
Herkkyys arvioidaan suureksi. 

Sääksjärvi (79,7 ha), jonka ekologinen tila on erinomainen, 
fysikaaliskemiallinen tila erinomainen ja hydrologismorfo-
loginen tila hyvä. Järven eteläosassa sijaitsee uimaranta. 
Veden sähkönjohtavuuden voidaan katsoa olevan tavan-
omainen valtatien läheisyydestä huolimatta. Sääksjärvi on 
erinomaisesti virkistyskäyttöön soveltuva, lievästi rehevä 
vähähumuksinen järvi (KVVY 2019). Herkkyys arvioidaan 
vähäiseksi.     

Särkijärvi (145 ha) sijoittuu osin valtatien itäpuolelle Tam-
pereen kaupungin puolella. Särkijärven ekologinen tila 
on erinomainen. Särkijärvi on vähähumuksinen, ravinne-
tasoltaan karu järvi, ja jonka sähkönjohtavuus on pysynyt 
kuormittamattomien järvivesien tasolla. Särkijärvi soveltuu 
virkistyskäyttöön erinomaisesti. (KVVY 2019). Herkkyys 
arvioidaan vähäiseksi.     

Särkijärven kalastoa on tutkittu ainakin vuosina 2009 ja 
2012. Tällöin järven lounasosista on saatu saaliiksi 11 eri 
kalalajia, joten järven kalalajisto on monipuolista, karujen 
järvien lajistoa. Runsain laji oli ahven, jota saatiin noin 70 
% saaliista (KVVY 2013).

Osuus Lakalaiva-Linnakallio-Pirkkala (nykyinen 
valtatie VE 0+, VE 1, VE 2)

Osuudella nykyinen valtatie ylittää Härmälänojan, joka on 
tyypitelty pieneksi kangasmaiden joeksi. Härmälänoja saa 
alkunsa Peltolammista ja laskee valtatien alitse Pyhäjär-
veen. Härmälänojan yläjuoksulle, Pärrinkoskeen on istu-
tettu taimenia vuonna 2020. Härmälänoja on määritelty 
vaelluskalavesistöksi	Kalastusrajoitus.fi	-karttapalvelussa	
sen yläosistaan Peltolammista aina Pyhäjärveen saakka. 
Härmälänojan herkkyys arvioidaan taimen huomioiden 
suureksi. 

Kohde Koko Valuma-
alue

Maksimi-
syvyys 
(m)

Pintavesi-
tyyppi

Lisätieto Etäisyys tielinjauksesta/
ylitys

Härmälänoja 3,8 km Pieni kangas-
maiden joki

Ekologinen tila 
on tyydyttävä

ylitetään sillalla/rummulla

Vähä-Naistenjärvi 1,5 ha 21 ha ei 
tiedossa

ei luokiteltu etäisyys n. 100 m

Jasperinoja n. 4,5 km ei luokiteltu hankealueen 
yläpuolella 
luonnontilaista 
osuutta

ylitetään sillalla/rummulla

Levee (lampi) 0,7 ha 496 ha ei 
tiedossa

ei luokiteltu etäisyys n. 300 m

Taulukko 47. Osuuden Lakalaiva-Linnakallio-Pirkkala (nykyinen valtatie VE 0+, VE 1, VE 2) vesistöt.

seksi. Jasperinojan vedenlaadusta nykyisen valtatien tun-
tumassa ei ole olemassa tietoa ympäristöhallinnon rekiste-
rissä. Herkkyydeksi arvioidaan vähäinen.

Pirkkalan eritasoliittymän pohjoispuolella sijaitsee Levee-
niminen pieni lampi (0,7 ha), johon Jasperinoja laskee. 
Lammen etäisyys valtatiestä on noin 300 metriä. Levee-
lammen vedenlaatutiedot ovat hyvin vanhoja (v. 1986). 
Herkkyydeksi arvioidaan vähäinen.
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Osuus Puskiainen-Rajajärvi (uusi tielinjaus VE 1)

Osuudella Puskiainen- Rajajärvi rakennetaan tielinjaus uu-
teen maastokäytävään, jonka pituus on noin 4,5 kilometriä. 
Puskiaisten eritasoliittymän itäpuolisilla uomilla on yhteys 
ojien kautta Höytämönjärven ja Ruodasjärven väliseen pu-
roon. Osuuden alkupäässä sijaitsee useita pieniä luokit-
telemattomia, metsäisillä kallioalueilla virtaavia puroja/ojia, 
jotka laskevat Ahostenjärveen.  Näiden uomien vedenlaa-
dusta ei ole saatavilla tietoa. Alueella voi sijaita myös kalli-
oisilta alueilta virtaavia noroja, joiden sijainnista ei ole tar-
kempaa tietoa. Uomien herkkyys arvioidaan vähäiseksi, tai 
kohtalaiseksi niiden luonnontilaisuudesta riippuen.

Kohde Koko Valuma-
alue

Maksimi-
syvyys (m)

Pintavesityyppi Lisätieto Etäisyys 
tielinjauksesta/ylitys

pieniä virtavesiä 1-2 km ei luokiteltu ylitetään penkereellä/ 
putkitetaan

Matojärvi < 1 ha 25 ha ei tiedossa ei luokiteltu vesilakikohde etäisyys n. 100 m
Kaitajärvi (Lempäälä) 5,1 ha 199 ha 9,7 ei luokiteltu etäisyys n. 700 m

Taulukko 48. Osuuden Puskiainen-Rajajärvi (uusi tielinjaus VE 1) vesistöt.

VE
2

2-Kehä

2-Kehä pohjoinen linjaus

VE 1 uusi valtatie

2-Kehä eteläinen linjaus

Koivistonjärvi

Sääksjärvi

KaitajärviKeskisenjärviSikojärvi

Keskinenjärvi
Pulkajärvi

Rajajärvi

KortejärviMatojärvi

KaitajärviYlinenjärvi

35.211

35.216

35.217
35.242

35.241
0 10,5 km ´

Virtaussuunta

3. jakovaiheen valuma-alue

Vaihtoehtoasettelu

Uusi valtatie 3 (VE 1) | Nykyinen valtatie 3 (VE 1, VE 2)

2-Kehä (VE 1, VE 2)

Katuverkko

100 m vyöhyke tutkittavan linjauksen keskilinjasta

Kuva 11.2. Pintavedet 2-kehän ja valtatien uuden linjauksen tuntumassa.

Osuuden vaikutusalueelle sijoittuu myös Lempäälän Kaita-
järvi, jonka tarkempi kuvaus on esitetty 2-kehän eteläisen 
linjauksen kohdalla. 

Osuus Rajajärvi-Linnakallio (uusi tielinjaus VE 1)

Osuudella Rajajärvi-Linnakallio tielinjaus tulee sijoittumaan 
uuteen maastokäytävään (n. 3 km). Osuuden vesistöt si-
joittuvat pääasiassa Härmälänojan valuma-alueelle. 

Osuudella tielinjaus ylittää muutamia pieniä uomia, jotka 
voivat olla noroja. Pienten virtavesien herkkyydeksi arvioi-
daan kohtalainen niiden luonnontilaisuudesta riippuen.

Osuudella ylitetään Kaitajärveen laskeva uoma. Etäisyys 
Pirkkalan Kaitajärveen (3,2 ha) on n. 400 metriä. Karttatar-
kastelun perusteella Kaitajärvi sijaitsee koskemattomalla 
metsäalueella, minkä vuoksi se arvioidaan luonnontilaisen 
kaltaiseksi. Järvi on hapan humusjärvi, jonka veden säh-
könjohtokyky on luonnon tasoa ja joka soveltuu virkistys-
käyttöön tyydyttävästi (KVVY 2014). Kaitajärven viipymä 
on lyhyt.  Kaitajärven herkkyys arvioidaan kokonaisuutena 
vähäiseksi.

Pirkkalan Kaitajärvi laskee Sääksjärveen, johon vaikutuk-
sia ei arvioida kohdistuvan pitkän etäisyyden vuoksi. 

Osuuden pohjoispäässä tielinjauksen itäpuolella sijaitsee 
Pehkusuo ja Iso Naistenjärvi (2,6 ha) noin 300 metrin etäi-
syydellä tulevasta tielinjasta. Iso Naistenjärvi on lievästi 
rehevä, hapan humusjärvi, jonka veden sähkönjohtokyky 
on luonnon tasoa (KVVY 2014). Iso-Naistenjärven herk-
kyys on arvioitu sen ominaisuuksien perusteella vähäisen 
herkäksi. 

Linnakallion eritasoliittymän pohjoispuolella sijaitsee noin 
100 metrin etäisyydellä Vähä Naistenjärvi (1,5 ha). Järvi on 
ruskeavetinen, pienialainen humusjärvi. Vähä Naistenjärvi 
soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi ja vedenlaadussa 
on havaittavissa mahdollisesti tiesuolauksesta johtuvaa 
kohonnutta sähkönjohtokykyä (KVVY 2014). Järvien ka-
lastosta ei ole saatavilla tarkempaa tietoa ja kalastollinen 
merkitys arvioidaan paikalliseksi. Järven herkkyydeksi ar-
vioidaan kohtalainen. 

Osuudella tielinjaus ylittää muutamia pieniä uomia, jotka 
voivat olla noroja. Pienten virtavesien herkkyydeksi arvi-
oidaan kohtalainen, tai suuri niiden luonnontilaisuudesta 
riippuen.

Kohde Koko Valuma-
alue

Maksimi-
syvyys 
(m)

Pintavesityyppi Etäisyys tielinjauksesta/ylitys

Kaitajärvi (Pirkkala) 3,2 ha 102 ha 1,0 ei luokiteltu n. 400 m
Iso Naistenjärvi 2,6 ha 94 ha ei 

tiedossa
ei luokiteltu n. 300 m

Vähä Naistenjärvi 1,5 ha 21 ha ei 
tiedossa

ei luokiteltu n. 100 m

pieniä virtavesiä ylitetään

Taulukko 49. Osuuden Rajajärvi-Linnakallio (uusi tielinjaus VE 1) vesistöt.

Ahostenjärveä ja sen vedenlaatua on kuvattu edellä vaih-
toehtoa 0+ ja vaihtoehtoa 2 käsiteltäessä, joissa etäisyys 
Ahostenjärveen on lyhyempi. 

Suunnitellun tielinjauksen länsipuolella sijaitsee (noin 100 
metrin etäisyydellä) pieni Matojärvi (< 1 ha). Lempää-
län Sääksjärven osayleiskaavan luontoselvityksen (FCG 
2018) perusteella Matojärvi lukeutuu vesilain mukaiseksi 
suojeltavaksi vesiluontotyypiksi (alle hehtaarin laajuinen 
luonnontilainen lampi). Matojärven vedenlaadusta ei ole 
tarkempaa tietoa. Matojärven herkkyys em. lähtötietojen 
perusteella arvioidaan suureksi, vaikkakin arvioon sisältyy 
epävarmuutta tietojen puuttumisen vuoksi. 
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Kuva 11.3. Vähä Naistenjärvi sijaitsee nykyisen valtatien 3 tuntumassa. Järvi sijoittuu noin 100 metriä pohjoiseen suunnitellus-
ta Linnakallion eritasoliittymästä. 

Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi (uusi tielinjaus 2-kehä)

Osuudella tielinjaus ylittää Kortejärvenojan, joka laskee 
Sääksjärveen sekä muita läheisiä metsänkuivatusojia. 
Kortejärvenojasta ei ole saatavilla vedenlaatutietoa Avoi-
men tiedon rekisterissä. Kortejärvenoja kulkee suoristettu-
na pääasiassa asutusalueen keskellä kohti Sääksjärveä. 
Kortejärvenojan herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Kortejär-
venojan ylityksestä etäisyys Sääksjärveen on n. 1,3 km.

Kortejärvi ja pieni Ammejärvi ovat virtaussuunnassa tielin-
jauksen yläpuolella, joten niihin ei arvioida kohdistuvan ra-
kentamisen tai käytön aikaisia vaikutuksia. 

Lisäksi tielinjaus sijoittuu Rajajärven (n. 2 ha) ja Pikku-Ra-
jajärven (0,3 ha) väliin, alle 50 metrin etäisyydelle Pikku-
Rajajärvestä. Järvistä ei ole saatavilla vedenlaatutietoa 
Avoimen tiedon rekisterissä. Näiden kohteiden kalastosta 
ei ole tietoa.

Pikku-Rajajärvi lukeutuu vesilailla (2 luku 11 §) suojelluk-
si vesiluontotyypiksi eli alle hehtaarin kokoiseksi luonnon-
tilaiseksi lammeksi (FCG 2018). Koska Pikku-Rajajärven 
valuma-alue on varsin pieni, pinta-alaltaan pienikin valu-
ma-alueen menetys voi kuitenkin heijastua järveen esi-
merkiksi umpeenkasvun nopeutumisena. Pikku-Rajajärvi 
on nykytilassaan vain 0,3 ha laajuinen ja sen valuma-alue 
on 1,2 ha. Tielinjaus pienentäisi valuma-aluetta 0,3 ha (25 
% nykyisestä). Järven tilavuus on luultavasti pieni, mutta 
veden vaihtuminen silti hidasta. Pikku-Rajajärven herkkyys 
arvioidaan suureksi.

Rajajärven ympäristössä on tehty avohakkuita, joissa ran-
taan on jätetty noin 15 metrin levyinen suojapuustovyöhy-
ke. Rajajärven (2 ha) valuma-alue on kooltaan 14 ha. Ra-
jajärven herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. 

Kuva 11.4. Etualalla vasemmalla Rajajärvi, oikealla Pikku-Rajajärvi. Uusi tielinjaus sijoittuu järvien väliin, Pikku-Rajajärven 
läheisyyteen.

Kuva 11.5. Pikku-Rajajärven ympäristössä tehdyt avohakkuut (kuva: Google Maps 2021) ja järven valuma-alue (valkoinen 
rajaus).
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Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki pohjoinen linjaus

Pulkajärven perustietoja käsitellään tarkemmin eteläisen 
linjauksen kohdalla seuraavassa osiossa.

Esitetyt 2-kehän linjausvaihtoehdot kiertävät Pulkajärven 
valuma-alueen lähes täysin. Pohjoinen linjaus kulkee valu-
ma-alueen koillisreunalla 300 metriä.

Pohjoisen linjauksen etäisyys Pulkajärveen on noin 0,5 
km. Suoraa uomayhteyttä ei Pulkajärveen on ole, vaan 
karttatarkastelun perusteella tielinjauksen ja järven välissä 
on metsää. 

Keskisenjärvi (4,6 ha) sijoittuu noin 250 metrin etäisyydel-
le, suunnitellun linjauksen eteläpuolelle. Rehevyystaso on 
kokonaisfosforipitoisuuden perusteella vaihdellut karujen 
ja lievästi rehevien vesien tasolla. Keskisenjärvi sovel-
tuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi (KVVY 2019 b). Järven 
herkkyys arvioidaan vähäiseksi.

Kohde Koko Valuma-
alue

Syvyys (m) Pintavesi-
tyyppi

Lisätieto Etäisyys tielinjauksesta/
ylitys

Kortejärvenoja ei luokiteltu ylitetään penkereellä/ 
rummulla

Rajajärvi 2 ha 14 ha ei tiedossa ei luokiteltu etäisyys n. 200 m
Pikku-Rajajärvi 0,3 ha 1,2 ha ei tiedossa ei luokiteltu vesilakikohde etäisyys n. 50 m

Taulukko 50. Osuuden Sääksjärvi-Rajajärvi (uusi tielinjaus 2-kehä) vesistöt.

Osuudella ylitetään Koivistonjärveen (3,8 ha), Leppäper-
kon luonnonsuojelualueen läpi laskeva Keskisenoja. Kes-
kisenojan yläosan vedenlaatua on kuvattu vesilupapäätök-
sessä lähes luonnontasoa vastaavaksi ja uoman alaosa 
on tunnistettu luonnontilaiseksi/luonnontilaisen kaltaiseksi 
suunnitellun tielinjauksen ylityskohdasta alavirtaan (Sito 
Oy 2016).  Keskisenojan herkkyys arvioidaan kohtalaisek-
si. 

Koivistonjärvi on pieni ja ravinnetasoltaan rehevä, hu-
musvaikutteinen järvi, jonka virkistyskäyttöarvo on välttä-
vä (KVVY 2019). Tielinjauksen etäisyys Koivistonjärveen 
on melko pitkä ja järven viipymä on lyhyt. Koivistonjärven 
herkkyys arvioidaan vähäiseksi.

Linjaus ylittää vielä Koivistonjärveen laskevan peltojen 
kuivatusojan, joka on alkujaan lähdeperäinen. Uoman 
herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Linjaus ylittää myös Kes-
kisenojaan laskevan uoman, joka herkkyys arvioidaan 
karttatarkastelun perusteella myös vähäiseksi.  

Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki eteläinen linjaus

Pulkajärven itäosaan rajautuu Pulkajärven Natura-alue 
(FI0337002). Pulkajärven ravinnepitoisuudet ovat karulle 
järvelle ominaiset. Järven valuma-alue on pääasiassa kal-
lioista metsäaluetta, mikä näkyy humusleimassa. Pulka-
järvi on lähes luonnontilainen ja kirkasvetinen erämainen 
järvi. Pulkajärvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin (KVVY 
2019). Suunnitellun eteläisen linjauksen etäisyys Pulka-
järveen on Sikojärven valuma-alueella noin 300 metriä. 
2-kehän linjaus kiertää Pulkajärven valuma-alueen lähes 
täysin. Se sijoittuu valuma-alueen etelä- ja itäreunalle 800 
metrin matkalla. Suoraa uomayhteyttä suunnitellulta tielin-
jaukselta järveen ei ole karttatarkastelun perustella nykyti-
lanteessa, vaan tielinjauksen ja järven välissä on metsää. 
Herkkyys arvioidaan suureksi. 

Kohde Koko Valuma-
alue

Maksimi-
syvyys 
(m)

Pintavesityyppi Lisätieto Etäisyys 
tielinjauksesta/ylitys

Keskisenjärvi 4,6 ha 269 ha 4,1 ei luokiteltu etäisyys n. 250 m
Keskisenoja n. 1,8 

km
ei luokiteltu vaikutusalueella 

luonnontilaista 
purouomaa

ylitetään penkereellä/ 
putkitetaan

Koivistonjärvi 3,8 ha 599 ha 4,0 ei luokiteltu etäisyys 1,3 km

Kohteen mediaani 
2010-2020

Happi % Happi mg/l Kok-N µg/l Kok-P 
µg/l

Sähkönjohtokyky 
mS/m

Kloridi 
mg/l

Sameus 
FNU

Pulkajärvi (N = 6) 79,5 8,3 380 7,5 3,8 -- 1,0
Keskisenjärvi (N = 4) 66,5 7,1 495 13 5,5 -- 1,5
Koivistonjärvi (N = 5) 58 5,2 955 53 7,8 -- 6,3

Taulukko 51. Osuuden Rajajärvi-Tarrunmäki (pohjoinen linjaus) vesistöt ja niiden vedenlaatu. Kuva 11.6. Kaitajärvenojan näkymää. Kaitajärvenoja on mahdollinen vesilain mukainen luonnontilainen puro.

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 keskisy-
vyys on 3,6 m ja keskisyvänteessä maksimisyvyys on 10,8 
m. Pieni valuma-alue, hidas veden vaihtuvuus ja suuri sy-
vyys, jonka myötä järvi kerrostuu, tekevät järvestä erittäin 
herkän kuormitukselle. Järveen ohjautuvat haitta-aineet, 
kuten tiesuolauksesta peräisin oleva kloridi, eivät toden-
näköisesti juurikaan poistuisi järvestä vaan kertyisivät sen 
alusveteen. Pitkäaikaisvaikutuksena suolan kertymisestä 
voisi syntyä häiriöitä kevät- ja syyskierroissa, mikä puoles-
taan voisi johtaa hapettomuuteen syvänteessä.

Suunnitellun 2-kehän eteläisen tielinjauksen varteen si-
joittuu seudullisesti arvokkaaksi luontokohteeksi luoki-
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teltu Kaitajärven alue. Lempäälän Kaitajärvi (5,1 ha) on 
runsashumuksinen karu ja pieni metsäjärvi, jonka veden 
sähkönjohtavuus on järvivesien luonnontasoa. Kaitajärven 
viipymä on pitkä. Kaitajärvi sijaitsee Birgitanpolun varrel-
la ja soveltuu virkistyskäyttöön melko hyvin (KVVY 2019). 
Herkkyys arvioidaan suureksi. 

Lisäksi tielinjaus sivuaa hyvin läheltä Kaitajärven laskuo-
jaa, joka on luontoselvityksessä määritetty mahdolliseksi 
vesilain mukaiseksi luonnontilaiseksi puroksi. Kaitajärve-
nojasta ei ole saatavilla vedenlaatutietoa ympäristöhallin-
non rekisterissä. Kaitajärven puron herkkyys arvioidaan 
luonnontilan vuoksi suureksi. 

Kaitajärvenoja laskee Ylinenjärveen (8,7 ha), joka on ve-
denlaadun kannalta rehevä, runsashumuksinen pieni järvi, 
jossa on todettu säännöllisesti happitalouden häiriöitä. Jär-
ven rannoilla on asutusta. Ylisen-järven virkistyskäyttöarvo 
on arvioitu tyydyttäväksi (KVVY 2019). Etäisyys tulevas-
ta tielinjauksesta Ylisenjärveen on n. 600 metriä. Järven 
herkkyys arvioidaan vähäiseksi. 

Keskinenjärven (10,2 ha) vesi on peruslaadultaan yläpuo-
lisen Ylinenjärven tavoin lievästi sameaa, runsashumuk-
sista ja ruskeaa. Keskinenjärvi soveltuu virkistyskäyttöön 
tyydyttävästi (KVVY 2019). Järven herkkyys arvioidaan 
vähäiseksi. 

Osuuden pohjoisosassa linjaus ylittää Koivistonjärveen 
laskevan lähdeperäisen ojan. Etäisyys Koivistonjärveen 
on noin 700 metriä. 

Kuva 11.7. Edessä näkyy Kaitajärvi ja oikealla Pulkajärvi. Pulkajärven takana näkyy Keskisenjärvi. Vasemmassa yläkulmassa 
pilkottaa Ylinenjärvi.

Kohde Koko Valuma-
alue

Maksimi-
syvyys (m)

Pintavesityyppi Lisätieto Etäisyys 
tielinjauksesta/
ylitys

Pulkajärvi 13,2 ha 84 ha 10,8 ei luokiteltu Järveä ympäröi 
Pulkajärven-
Natura-alue

etäisyys n. 300 m

Kaitajärvi (Lempäälä) 5,1 ha 199 9,7 ei luokiteltu etäisyys n. 200 m
Kaitajärven laskuoja n. 1,4 km ei luokiteltu tunnistettu 

vesilain 
mukaiseksi 
kohteeksi

etäisyys n. 50 m

Ylinen 8,7 ha 835 11,4 ei luokiteltu etäisyys n. 650 m

Keskinenjärvi 10,2 ha 263 3,9 ei luokiteltu etäisyys n. 700 m

Kohteen mediaani 
2010-2020

Happi % Happi mg/l Kok-N µg/l Kok-P 
µg/l

Sähkönjohtokyky 
mS/m

Kloridi 
mg/l

Sameus 
FNU

Pulkajärvi (N = 6) 79,5 8,3 380 7,5 3,8 -- 1,0
Kaitajärvi (N = 2) 75,5 8,5 505 8 4,5 -- 0,8
Ylinen (N = 6) 72 8,6 620 21,5 5,0 -- 3

Keskinenjärvi (N = 7) 68 6,8 600 22,5 5,3 -- 2,6

Taulukko 52. Rajajärvi-Tarrunmäki eteläinen linjaus vesistöt ja niiden vedenlaatu.
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Kuva 11.8. Pintavedet 2-kehän länsipäässä.

2-Kehä eteläinen linjaus

2-Kehä pohjoinen linjaus

Koivistonjärvi

Keskisenjärvi

Sikojärvi

Keskinenjärvi
Pulkajärvi

35.211

35.216

35.217

0 10,5 km

´

Virtaussuunta

3. jakovaiheen valuma-alue

Vaihtoehtoasettelu

Uusi valtatie 3 (VE 1) | Nykyinen valtatie 3 (VE 1, VE 2)

2-Kehä (VE 1, VE 2)

Katuverkko

100 m vyöhyke tutkittavan linjauksen keskilinjasta

11.3 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

Pintavesivaikutusten arvioimisen haasteena on se, että 
monet olennaiset vesien hallintaan liittyvät toimenpiteet 
ratkaistaan tiesuunnitelmavaiheessa. Kuivatukseen ja ve-
sistövaikutuksiin voidaan vaikuttaa tien korkeusaseman 
suunnittelulla ja linjauksen sijainnilla. Näissä tapahtuvilla 
tarkennuksilla voidaan vaikuttaa monilta osin todettuihin 
vaikutuksiin ja se vaatii parempaa tietoa maaperästä ja rat-
kaisujen liittymisestä myös tulevaan maankäyttöön, josta 
ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Kloridikuormituksen määrää ja vaikuttavuutta ei vielä täs-
sä suunnitteluvaiheessa pystytä tarkasti arvioimaan, sillä 
niihin vaikuttavat edellä mainitusti oleellisesti tiealueen hu-
levesien johtamissuunnitelmat, sekä mahdollisesti toteu-
tettavat viivytys- tai suojausrakenteet. Nämä ratkaistaan 
myöhemmässä suunnitteluvaiheessa, jolloin suunnitelmi-
en vaikutukset pystytään arvioimaan tarkemmin.

Tien rakentamisen ja käytön aikaisen vesistökuormituksen 
suuruus riippuu muun muassa vuodenajasta, sääolosuh-
teista, valumareiteistä ja vesien pidättymisestä sekä toteu-
tettavista vesiensuojeluratkaisuista. Vesistökuormitus on 
suurinta runsaiden sateiden aiheuttamien valumien sekä 
lumen sulamisvesien sekä aikaan. Vesistövaikutukset riip-
puvat vastaanottavan vesistön ominaisuuksista, laimene-
misolosuhteista ja virtausolosuhteista.

Säiden ääri-ilmiöiden on ennustettu kasvavan ilmaston-
muutoksen myötä. Sateisuus tulee Suomessa kasvamaan, 
mikä vaikuttaa vesistöihin ja niiden tilaan. Lisääntynyt sa-
danta ja rankkasateet lisäävät esimerkiksi kiintoaineen ja 
ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin erityisesti leutoina 
talvina.  

11.3.1  Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Tien parantamisen ja rakentamisen merkittävimmät vai-
kutukset liittyvät rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, jotka 
aiheutuvat esimerkiksi maanmuokkauksesta, louhinnasta, 
täyttötöistä sekä siltojen tai rumpuputkien rakentamisesta. 
Vaikutukset muodostuvat hule- ja muiden valumavesien 
välityksellä ja ilmenevät erityisesti kiintoainekuormituksen 
aiheuttamana vesien samentumisena. Kiintoainekuormitus 

voi aiheuttaa etenkin pienten uomien liettymistä. Kiintoai-
neen mukana vesistöihin voi lisäksi kulkeutua siihen mah-
dollisesti sitoutuneita haitta-aineita (esimerkiksi raskasme-
talleja) sekä ravinteita, kuten fosforia. Louhinta voi lisätä 
vesistöjen typpikuormitusta käytettäessä typpipitoisia rä-
jähdysaineita. Rakentamisen aikana työskentelyyn sisäl-
tyy myös työkoneiden polttoaine- ja hydrauliikkanesteiden 
vuotojen riski. Hydrauliikkanesteet ovat useimmiten bioha-
joavia. 

Rakennettaessa tietä täysin uuteen maastokäytävään 
kasvillisuutta, puustoa ja pintamaata poistetaan, mikä voi 
aiheuttaa vesistöissä lisäksi mm. humuskuormituksen 
kasvua. Tien rakentaminen uuteen maastokäytävään voi 
aiheuttaa myös esimerkiksi hydrologisia vaikutuksia (kui-
vatus) suunnitellun tielinjauksen välittömässä läheisyydes-
sä sijaitseviin vesistöihin. Vaikutus jää vähäisemmäksi, 
jos rakentaminen kohdistuu jo olemassa olevan tielinjan 
alueelle tai muuten muokattuun maastoon. Pienissä vesis-
töissä rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat selkeämmin 
havaittavissa hydrologisina muutoksina sekä muutoksina 
vedenlaadussa.

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että hankealue sijoit-
tuu Etelä-Pirkanmaan–Kanta-Hämeen arseeniprovinssin 
alueelle. Alueen kallioperässä paikoin esiintyvät arseeni-
mineraalit kohottavat seudun maa- ja kallioperän sekä 
pohjaveden arseenipitoisuuksia. Arseeni sitoutuu tavalli-
sesti maaperän oksideihin (rauta- ja alumiinisaostumiin), 
orgaaniseen ainekseen ja savimineraaleihin. Happamissa 
tai hyvin emäksissä olosuhteissa arseenin liukoisuus kas-
vaa. Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa tarkastellaan 
myös rakentamisessa käytettävien kiviainesten laatua ja 
mahdollisia vaikutuksia pintavesiin.  Arseenipitoisuuksia 
on käsitelty tarkemmin luvussa 15 Maa- ja kallioperä sekä 
luonnonvarojen käyttö.

11.3.2  Käytön aikaiset vaikutukset

Tien käytön aikaiset pinta- ja vesieliövaikutukset aiheutu-
vat pääasiassa hulevesikuormituksesta sekä vaarallisten 
aineiden kuljetusonnettomuuksiin liittyvästä pintavesien 
pilaantumisesta. Tien käytön aikana pintavesiin kohdistu-
va hulevesikuormitus tulee kasvamaan tulevaisuudessa, 
etenkin niissä vaihtoehdoissa, joissa läpäisemättömän 
pinnan osuus kasvaa nykyisestä. Hulevesien määrään 

Osuus Tarrunmäki-lentokenttä

Osuudella suunniteltu tielinjaus ylittää Sikojoen virtaus-
suunnassa Sikojärven alapuolella. Sikojokea ei ole luo-
kiteltu Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa 
vuosille 2016–2021. Sikojoen vedenlaatu on Sikojärven 
alapuolella rehevyyttä ilmentävää ja vesistöalueen kun-
nostukselle on Aluehallintoviraston myöntämä lupa kun-
nostustoimenpiteisiin. 

Sikojoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman mu-
kaan Keskisenoja ja Sikojoki ovat osittain perattuja, eikä 
taimenelle soveltuvia kutusoraikoita Sikojoen alaosassa 
ole. Sähkökalastuksissa saatu yhtään havaintoja luon-
taisesta lisääntymisestä peräisin olevia taimenia (Nro 
88/2018/2, Dnro LSSAVI/3422/2016). Sikojoen herkkyys 
on arvioitu kohtalaiseksi.
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vaikuttaa merkittävästi vuodenaika sekä vallitsevat sää-
olosuhteet ja hulevesien laatuun lisäksi muun muassa lii-
kennemäärät ja mahdollinen teiden suolaus ja sen inten-
siteetti. Vuosittainen ja vuodenaikainen vaihtelu on siten 
hulevesien laadussa suurta.  

Tien käytön aikana maanteiden hulevesien mukana huuh-
toutuu muun muassa ajoneuvoista ja tiepäällysteistä eri-
tyisesti kiintoainetta, ravinteita, metalleja, muun muassa 
arseenia, kromia ja lyijyä, mikromuovia sekä sähkönjoh-
tavuutta kohottavaa kloridia ja öljyhiilivetyjä. Hulevesien 
välityksellä voi syntyä pitkäaikaisia vedenlaadullisia vai-
kutuksia vastaanottavissa vesistöissä. Hulevesien laatu 
heikkenee merkittävästi muun muassa nastarengaskau-
den alussa, jolloin hulevesien haitta-ainepitoisuudet kas-
vavat. Sama tapahtuu myös kuivan kauden jälkeen tule-
villa rankkasateilla. Selkein korrelaatio liikennemäärien ja 
haitta-aineiden välillä on todettu johtuvan tien suolaukses-
ta ja siten talvihoitoluokasta: mitä suurempi liikennemäärä, 
sitä korkeampi hoitoluokka ja siten suolauksen tarve (Inha 
ym. 2013).

Käytön aikana teiden ylläpito vaatii kuivatusta, mikä tar-
koittaa vesien johtamista maantieojien kautta maastoon ja 
edelleen lähivesistöihin. Maanteiden kuivatussuunnitelmis-
sa otetaan hulevedet mitoituksellisesti huomioon ja nämä 
suunnitelmat tehdään hankkeen myöhemmissä suunnitte-
luvaiheissa. Mikäli tien hulevesiä johdetaan ilman lieven-
tämistoimenpiteitä suoraan vesistöihin, voi vastaanotta-
vissa vesistöissä olla havaittavissa hydrologia muutoksia, 
eli muutoksia vastaanottavan vesistön vesitasapainossa. 
Muutokset voivat näkyä muutoksina virtaamissa ja veden-
korkeudessa. Muutokset ovat herkemmin havaittavissa 
pienimmissä uomissa ja lammissa sekä pienissä järvissä. 

Lisäksi voimakkaiden sadetapahtumien aikana vesistöihin 
kulkeutuva kuormitus kasvaa hetkittäisesti.

11.3.3  Muutosherkkyys

Pintavesien muutosherkkyyttä on arvioitu mm. vaikutus-
alueen nykyisen ekologisen tilan, vedenlaadun, lajiston ja 
suojeluarvojen ja luonnontilaisuuden sekä saatavilla olevi-
en hydrologisten tietojen (viipymä, virtaama) perusteella. 
Muutosherkkyydessä on huomioitu myös vesistön virkis-
tyskäyttöarvo sekä vesilaki. Herkkyyden määrittämisessä 
käytetyt, suuntaa antavat kriteerit on esitetty oheisessa 
taulukossa 53.

Vähäinen Vesistössä ei esiinny suojeltuja/uhanalaisluokituksessa mainittuja lajeja tai lajit ovat elinvoimaisia (LC). Vesistöllä ei ole luontoarvoja 
(luonnonsuojelualueet, vesilain 2 luvun 11 § vesiluontotyypit). 
Vesieliöstö tai elinympäristöt eivät ole erityisen herkkiä muutoksille. Ekosysteemi on nopeasti toipuva. 
Vesimuodostuman ekologinen tila ei ole nykytilassa vaarassa heikentyä. 
Vesimuodostuman valuma-alueen koko tai virtaama on suuri ja viipymän arvioidaan olevan lyhyt (valuma-alueen pinta-ala yli 60 km2 ja 
virtaama yli 3 m3/s). Vesimuodostuman tilavuus on suuri. 
Herkkyys määritellään vähäiseksi myös vaikutusalueella, missä varsinaisia pintavesimuodostumia ei esiinny. 
Pintaveteen liittyy paikallinen virkistyskäyttöarvo.

Kohtalainen Vaikutusalueella on joitakin pintaveden laadun tai määrän muutoksille herkkiä erityisiä tai arvokkaita kohteita tai suojeltuja eliölajeja. 
Alueella luonnontilaisia piirteitä
Ekosysteemi on melko nopeasti toipuva. 
Vesimuodostuman ekologinen tai kemiallinen luokka on hyvä tai se on nykytilassa vain hieman ihmistoiminnan muuttama. 
Vesimuodostuman valuma-alueen koko, virtaama tai viipymä on kohtalainen (pinta-ala yli 15 km2, virtaamat yli 0,5 m3/s). Vesimuodos-
tuma on tilavuudeltaan keskisuuri. 
Pintaveteen liittyy alueellinen virkistyskäyttöarvo.

Suuri Vaikutusalueella on pintaveden laadun tai määrän muutoksille herkkiä Natura 2000-alueita, vesilailla suojeltuja tai luonnontilaisia pien-
vesiä tai alueita, joissa esiintyy tärkeitä suojeltuja lajeja. 
Vesieliöstö on melko herkkä muutoksille ja ekosysteemi on hitaasti toipuva. 
Vesimuodostuman ekologinen tai kemiallinen luokka on nykytilassa vaarassa heikentyä. 
Vesimuodostuman valuma-alueen koko tai virtaama on vähäinen ja viipymä pitkä (pinta-ala alle 15 km2, virtaama alle 0,5 m3/s). Vesi-
muodostuman tilavuus on pieni. 
Pintaveteen liittyy kansallinen virkistyskäyttöarvo.

Taulukko 53. Pintavesien herkkyyden määrittelyssä käytetyt kriteerit.

Taulukko 54. Vaikutuksen merkittävyyden arviointikriteerit pintavesien osalta.

Ei muutosta Arvioitavasta toiminnasta ei kohdistu nykytilasta poikkeavaa muutosta pintavesiin tai sedimentteihin.

Vähäinen  
-

Virtaamaolosuhteiden muutokset ovat vähäisiä 
Vedenlaadun muutos on vähäinen ja se on havaittavissa ainoastaan purkupisteen tuntumassa. Muutos voi heikentää vesieliöstön 
elinolosuhteita vähäisessä määrin purkupisteen läheisyydessä rakentamisen aikana, mutta ei ole ratkaiseva vesieliöstöjen 
elinolosuhteiden kannalta. 
Purkuvesien tai hulevesien vaikutus vastaanottavaan vesistöön ulottuu enintään vastaanottavan vesimuodostumaan luokitelluissa 
vesistöissä tai muutoin pienelle alueellle (yksi joki/puro tai järven osa) 
Muutokset palautuvat ennalleen rakentamistöiden jälkeen.
Vaikutus ei muuta veden virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
Ei suoria vaikutuksia vesiekosysteemeihin.

Kohtalainen  
--

Virtaamaolosuhteiden muutokset ovat kohtalaisia ja ne kohdistuvat pääasiassa rakentamisvaiheeseen. 
Vedenlaadun muutos on kohtalainen ja se on havaittavissa vesianalytiikalla. Vedenlaadun muutoksella voi olla kohtalaisia vaikutuksia 
vesieliöstöön, mutta se ei ole ratkaiseva vesieliöstöjen elinolosuhteiden kannalta. 
Purkuvesien tai käytön aikaisten hulevesien vaikutus vastaanottavaan vesistöön ulottuu laajasti vastaanottavan vesistön 
vesimuodostumaan ja on melko pitkäaikainen. 
Vaikutus heikentää pintaveden virkistyskäyttömahdollisuuksia korkeintaan vähän. 
Vähäinen vesiekosysteemin tai sen osan tuhoutuminen suoraan hankkeen johdosta.

Suuri 
---

Virtaamaolosuhteiden muutokset ovat suuria ja laaja-alaisia.
Vedenlaadun muutos on merkittävä (fysikaaliskemiallisen tilan pitkäaikainen/pysyvä heikkeneminen luokitelluissa vesistöissä) ja se 
heikentää vesieliöstön elinolosuhteita pitkäaikaisesti/pysyvästi.
Rakentamisen aikaisten purkuvesien tai käytön aikainen hulevesien vaikutus vastaanottavaan vesistöön ulottuu laajalle alueelle (pitkälle 
vesistöreitillä) ja muutosten kesto on pitkäaikainen tai pysyvä 
Vaikutus heikentää selvästi pintaveden virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
Vesiekosysteemin osittainen tuhoutuminen suoraan hankkeen johdosta.
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Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien järvien herkkyys 
tiehulevesien mukanaan tuomalle kuormitukselle, erityi-
sesti tien suolauksen aiheuttamalle kloridikuormitukselle, 
arvioitiin tarkemmin järvien pinta-alan, tilavuuden ja vii-
pymän, keski- ja maksimisyvyyden ja valuma-alueen laa-
juuden perusteella (Taulukko 44, kohdassa lähtötiedot ja 
menetelmät). Tarkastelussa herkimpien kohteiden osalta 
pohdittiin vielä tarkemmin kloridikuormituksen haittojen lie-
ventämisenkeinoja. 

Pitkä viipymä ja kerrostumisen mahdollistava suuri syvyys 
altistavat järven haitta-aineiden pitkäaikaiskertymiselle, 
mutta suurissa järvissä laimeneminen on tehokasta. Lyhyt 
viipymä jatkuvasti sekoittuvissa läpivirtausjärvissä suojaa 
järveä haitta-aineiden kertymiseltä.

11.3.4 Muutosten suuruus

Muutosten suuruuden määräytymiseen vaikuttavat mm. 
vesistön hydrologiset muutokset, veden laadulliset muu-
tokset sekä muutosten laajuus, kesto ja palautuvuus.

Vaikutusten suuruus on arvioitu tässä YVA-selostuksessa 
ilman lieventäviä toimenpiteitä. 

Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten suuruuteen vaikutta-
vat tekijät on esitetty taulukossa 54.

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Moisionjoki suuri ei muutosta merkityksetön
Ahostenjärvi vähäinen ei muutosta merkityksetön
Ruodasjärvi vähäinen ei muutosta merkityksetön
Iso-Kyynärö kohtalainen ei muutosta merkityksetön
Pikku-Kyynärö suuri ei muutosta merkityksetön
Särkijärvi vähäinen ei muutosta merkityksetön
Härmälänoja suuri ei muutosta merkityksetön

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Moisionjoki suuri vähäinen kohtalainen
Ruodasjärvi vähäinen vähäinen vähäinen
Ahostenjärvi vähäinen vähäinen vähäinen

Taulukko 55. Vaihtoehdon 0+ arvioidut vesistövaikutukset. Taulukko 56. Vaihtoehdon 1 arvioidut vesistövaikutukset osuudella Marjamäki-Puskiainen.

11.4 Vertailuvaihtoehto 0

Vertailuvaihtoehdossa 0 (hanketta ei toteuteta) ei ole suo-
ria pintavesivaikutuksia. 

Välillisiä vaikutuksia syntyy nykytilanteessakin valtatien 
3 vaikutusalueella sijaitseviin vesistöihin hulevesien väli-
tyksellä olemassa olevilta läpäisemättömiltä tiepinnoilta. 
Mikäli liikennemäärät kasvavat tulevaisuudessa, kasvaa 
myös hulevesikuormitus vesistöihin. Liikennemäärien nou-
su ilman tien parantamistoimenpiteitä heikentää liikenteen 
sujuvuutta ja lisää onnettomuusriskiä, mikä nostaa lähive-
sistöihin kohdistuvaa pilaantumisriskiä.

11.5 Hankevaihtoehtojen vaikutukset

11.5.1 Vaihtoehto 0+

Hankevaihtoehdossa 0+ nykyistä valtatietä parannetaan 
vain vähäisessä määrin nykyisessä sijainnissa. Eritasoliit-
tymien vähäinen parantaminen voi aiheuttaa hyvin vähäi-
siä ja ohimeneviä vaikutuksia. Näin olleen vaihtoehdossa 
syntyvät pintavesivaikutukset ovat pääasiassa käytön ai-
kaisia vaikutuksia. Oletettavaa on, että suunnitteluosuuden 
kuivatussuunnat ja tiealueella muodostuvat hulevesimää-
rät säilyvät nykytilanteen kaltaisena. Hulevesien aiheutta-
ma vesistökuormitus voi sen sijaan kasvaa liikennemääri-
en kasvaessa, mutta vaikutukset kohdistuvat nykytilanteen 
mukaisiin vesistöihin. 

Kokonaisuutena hulevesien aiheuttaman vesistökuormi-
tuksen vaikutusten arvioidaan kuitenkin säilyvän nykytilan-
teen kaltaisina.

Vaihtoehdon 0+ vaikutusalueen vesistöt ja niiden arvioitu 
herkkyys, muutoksen suuruus sekä vaikutuksen merkittä-
vyys on esitetty taulukossa 55. 

11.5.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Vaihtoehdossa 1 toteutetaan uusi valtatielinjaus välillä 
Puskiaisten eritasoliittymä – Linnakallio. Valtatien 3 suun-
nitteluosuus on noin 15 kilometriä, josta uutta linjausta on 
noin 10 kilometriä. Uusi valtatielinjaus toteutetaan Puski-
aisten ja Pirkkalan eritasoliittymien välille. Uuden valtatie-
linjauksen poikkileikkaus on 2+2 -kaistainen moottoritie. 
Uusi eritasoliittymä toteutetaan valtatien ja 2-kehätien ris-
teyskohtaan Pirkkalan ja Lempäälän rajalle. Vaihtoehtoon 
sisältyy myös 2-kehätien rakentaminen, jonka suunnitte-
luosuus on noin 9 kilometriä. Kehätien poikkileikkaus on 
2-kaistainen väylä. 

Vaihtoehdon 1 vesistövaikutukset syntyvät osuudella Pus-
kiainen-Rajajärvi-Linnakallio, kun ajorata rakennetaan 
uuteen maastokäytävään. Rakentamisen aikana pintave-
siin voi kohdistua etenkin kiintoaineskuormitusta ja mah-
dollisesti ravinne- ja humuskuormitusta koko suunnitte-
luosuudella alueilta, joilta pintamaa ja puusto poistetaan. 
Kuormitus voi aiheuttaa väliaikaista samentumista sekä 
rehevyystason kasvua valumavesiä vastaanottavissa jär-
vissä ja lammissa ja niiden laskuojissa sekä muissa pien-
vesissä. Pienimmissä uomissa voi olla havaittavissa myös 
uoman pohjan liettymistä. Kuormituksen suuruuteen vai-
kuttaa merkittävästi rakentamisen aikaiset sääolot sekä 
valumareitit. 

Valtatien käytönaikaiset vesistövaikutukset kasvavat ny-
kytilanteesta, kun talvikunnossapidettävä tiealue rakentuu 
uuteen maastokäytävään ja läpäisemätön pinta-ala kasvaa 
järvien valuma-alueilla nykyisestä. Läpäisemättömän pin-
ta-alan kasvun myötä kasvaa myös alueella muodostuvien 

maantiehulevesien määrä. Lisääntyvän hulevesivirtaaman 
myötä lisääntyy myös hulevesien sisältämien epäpuhtauk-
sien ja haitta-aineiden aiheuttama kuormitus pintavesiin 
nykytilannetta ja vaihtoehtoa 0+ enemmän. Käytön aikaisia 
vaikutuksia voi vaihtoehdossa 1 kohdistua sellaisiin vesis-
töihin, joissa maantiehulevesien vaikutus on nykytilantees-
sa vähäinen (esimerkiksi Matojärvi, Pirkkalan Kaitajärvi, 
Iso-Naistenjärvi, Pulkajärvi, Lempäälän Kaitajärvi). 

Tien käytön aikana osuuden järviin ja virtavesiin voi koh-
distua hydrologisia ja vedenlaadullisia muutoksia, mikäli 
tielinjaukselta ohjataan hulevesiä suoraan vesistöihin, eikä 
esimerkiksi pidättäytymistä tai puhdistumista ehdi tapah-
tua. Hydrologiset muutokset voivat olla sekä kuivumista, 
että veden virtaaman ja vedenpinnankorkeuden kasvua. 
Veden laadulliset muutokset syntyvät  hulevesien välityk-
sellä. Maantiehulevesien mukana vesistöihin voi päätyä 
raskasmetalleja, mikromuoveja, öljyhiilivetyjä sekä kloridia 
ja natriumia, jotka voivat kohottaa valumavesien ja edel-
leen vastaanottavien vesistöjen sähkönjohtavuutta pitkällä 
aikavälillä.

Vaikutusten suuruuteen vaikuttaa etenkin rakentamisen ja 
käytön aikaisten vesien ohjaamisesta ja vesistöjen etäi-
syys suunniteltuun tielinjaan sekä laadullisten ja määräl-
listen muutosten pidättäytyminen ja laimeneminen ennen 
vastaanottavaa vesistöä sekä vastaanottavan vesistön ko-
ko. Vesien kuivatussuunnat, vesienkäsittelyrakenteet, tai 
niiden suunnittelu ei ole tiedossa tätä selostusta laaditta-
essa, minkä vuoksi arvio on tehty ilman lieventämistoimen-
piteitä ja sisältää näin ollen epävarmuutta etenkin uuden 
maastokäytävän osuudella.

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie)

Moisionjoen suuren herkkyyden (potentiaalinen taimenve-
sistö) vuoksi vaikutusten merkittävyydeksi saadaan kohta-
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Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Matojärvi suuri kohtalainen suuri
Kaitajärvi (Lempäälä) suuri vähäinen kohtalainen

Taulukko 57. Vaihtoehdon 1 arvioidut vesistövaikutukset osuudella Puskiainen-Rajajärvi.

lainen. Arvio on kuitenkin tehty ilman lieventämistoimen-
piteitä. Valtatien leventäminen vaatinee todennäköisesti 
uuden sillan rakentamista Moisionjoen ylitse, mikä edellyt-
tää vesilain mukaisen luvan hakemista. 

Ruodasjärven ja Ahostenjärven kohdalla vaikutusten mer-
kittävyys on korkeintaan vähäinen (pääasiassa rakentami-
sen aikainen vaikutus). Järvien valuma-alueet ovat suuria 
ja veden viipymä pieni, mikä suojaa niitä haitta-aineiden 
kertymiseltä.  

Osuus Puskiainen-Rajajärvi (uusi tielinjaus)

Osuudella ylitetään muutamia Ahostenjärveen laskevia 
uomia, joiden vedenlaadusta ei ole saatavilla tarkempaa 
tietoa. Pienvedet ylitetään voimajohtokäytävän kohdalla ja 
vaikutusten suuruus arvioidaan vähäiseksi ja samoin vai-
kutusten merkittävyys.  

Osuudella sijaitsee luontoselvityksen perusteella luon-
nontilaiseksi lammeksi määritetty Matojärvi. Matojärven 
herkkyydeksi on arvioitu suuri (Vesilaki 2:11). Matojärven 
etäisyys suunniteltuun tielinjaukseen on noin 100 metriä. 
Rakentamisen aikana Matojärveen voi päätyä sameita ve-
siä, mutta vaikutus on ohimenevä. Tien käytön aikainen 
hulevesikuormitus voi tulevaisuudessa kasvaa Matojärves-
sä, sillä läpäisemätön pinta-ala järven lähivaluma-alueella 
kasvaa nykyisestä. Hulevesien sisältämät epäpuhtaudet 
voivat esimerkiksi nostaa järven sähkönjohtokykyä pitkällä 
aikavälillä ja järveen voi päätyä hulevesien mukana nyky-
tilaan verrattuna enemmän epäpuhtauksia. Matojärven ti-
lavuus voi olla pieni. Järven sijainnin ja luonnontilaisuuden 
vuoksi muutosten suuruus arvioidaan kokonaisuudessaan 
kohtalaiseksi ja vaikutusten merkittävyys suureksi ilman 
lieventämistoimenpiteitä. Arvioinnissa huomioitavaa on se, 
ettei tienlinjauksen kuivanapitovesien johtamista, tai -kä-
sittelyä ole suunniteltu tässä vaiheessa hanketta, mikä ai-
heuttaa epävarmuutta arviointiin. 

Uuden valtatien linjaus sijoittuu Lempäälän Kaitajärven 
valuma-alueen itälaitaan ensin 300 metrin pituudella ja 
vähän etelämpänä vielä noin 500 metrin pituudella (Ku-
va 11.9.). Myös näissä kohdissa rakentamisen aikaisen 
kiintoaineskuormituksen ja käytön aikaisen tiesuolakuor-
mituksen vaikutuksia voidaan lieventää ohjaamalla vedet 
Kaitajärven valuma-alueen ulkopuolelle. Kaitajärven valu-

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Kaitajärvi (Pirkkala) vähäinen vähäinen vähäinen
Iso-Naistenjärvi vähäinen vähäinen vähäinen
Vähä-Naistenjärvi kohtalainen vähäinen vähäinen
pienet virtavedet kohtalainen/suuri kohtalainen kohtalainen

Taulukko 58. Vaihtoehdon 1 arvioidut vesistövaikutukset osuudella Rajajärvi-Linnakallio.

ma-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) hu-
levedet ohjattaisiin rakentamisen jälkeen Kaitajärven 
suuntaan kompensoimaan valuma-aluemenetystä, hule-
vesien mukana kulkeutuvat haitta-aineet ehtisivät suurelta 
osin pidättyä maaperään ennen päätymistä järveen. Tämä 
lieventämiskeino ei kuitenkaan sovellu erityisen hyvin pit-
käviipymäiselle, pienelle, mutta kerrostuvalle Kaitajärvelle. 
Pitkän ajan kuluessa hulevedet nostaisivat järven kloridi-
pitoisuutta ja sähkönjohtokykyä todennäköisesti pysyvästi. 
Koska järvi on pinta-alaansa nähden varsin syvä, tästä voi-
si aiheutuisi muutoksia veden sekoittumiseen ja kiertoon, 
ja tätä kautta happitalouteen.

Suunniteltu tielinjaus ohittaa Rajajärven (n. 2 ha). Tielin-
jaus kuitenkin kulkee Rajajärven kohdalla tasossa +130, 
jolloin vaikutuksia Rajajärveen ei arvioida syntyvän (Raja-
järvi tasossa +137).

Osuus Rajajärvi-Linnakallio (uusi tielinjaus)

Osuudella vesistöjen herkkyys on arviolta vähäinen tai 
kohtalainen. 

Rajajärven liittymän itäpuolelle sijoittuu Pirkkalan Kaitajär-
vi (3,2 ha), johon laskeva metsäoja/uoma ylitetään. Etäi-
syys Pirkkalan Kaitajärveen on n. 400 metriä ja Kaitajär-
ven herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Rajajärven liittymän 
ja tielinjauksen rakentamisen vaikutus näkyy mahdollisesti 
ensin Pirkkalan Kaitajärveen laskevassa uomassa, jossa 
tapahtuu arviolta jonkin verran kiintoaineen laskeutumista, 
ennen kuin vedet laskevat järveen. Käytön aikainen hule-
vesien välillinen vaikutus järven vedenlaadussa arvioidaan 
myös vähäiseksi kohtalaisen etäisyyden ja lyhyen viipy-
män vuoksi. Pirkkalan Kaitajärvi on melko pieni järvi, joten 
järven vedenlaadussa voi olla havaittavissa muutoksia pit-
källä aikavälillä. Kokonaisuutena vaikutusten merkittävyys 
sijoittuu luokkaan vähäinen.

Kaitajärvi laskee Saunaojan kautta Sääksjärveen, minne 
asti hankkeen vaikutusten ei kuitenkaan arvioida ulottuvan. 

Iso Naistenjärvi (2,6 ha) sijaitsee noin 300 metrin etäisyy-
dellä suunnitellusta tielinjasta. Järven herkkyydeksi on ar-

Kuva 11.9. 2-kehän eteläisen vaihtoehdon ja vaihtoehdon 1 linjaukset Lempäälän Kaitajärven (tummempi sininen) lähei-
syydessä ja Lempäälän Kaitajärven valuma-alue (vaaleampi sininen).
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vioitu vähäinen. Hankkeen vaikutusten arvioidaan kohdis-
tuvan ensin järven länsipuolella sijaitsevalle Pehkunsuolle, 
mikä vähentää hule- ja muiden valumavesien laadullisten 
ja hydrologisten muutosten voimakkuutta järvessä. Ra-
kentamisen ja käytön aikaiset muutokset arvioidaan siten 
vähäisiksi, tai korkeintaan kohtalaisiksi, minkä perusteella 
vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäisiksi (tai korkein-
taan kohtalaiseksi).

Vähä-Naistenjärvi sijaitsee nykyisen valtatien pohjoispuo-
lella sen välittömässä läheisyydessä. Järveen kohdistuvat 
toimenpiteet ovat siten pääasiassa nykyisen linjauksen 
parantamisen kautta muodostuvia, jolloin vaikutusten suu-
ruus arvioidaan vähäiseksi, koska uutta maastokäytävää 
ei kohteen ympäristössä rakenneta. Näin ollen vaikutusten 
merkittävyys arvioidaan kokonaisuutena vähäisen kieltei-
seksi. 

Osuudella tielinjaus ylittää muutamia pieniä uomia, jotka 
voivat olla noroja. Pienten virtavesien herkkyydeksi arvi-
oidaan kohtalainen, tai suuri niiden luonnontilaisuudesta 
riippuen ja vaikutusten merkittävyydeksi myös kohtalainen 
(ilman lieventämistoimenpiteitä).

Osuus Linnakallio-Pirkkala (nykyinen valtatie)

Kokonaisuutena rakentamisen ja käytön aikaisten laadul-
listen vaikutusten suuruus Jasperinojaan ja Levee-lam-
peen arvioidaan säilyvän melko lailla nykyisen kaltaisena, 
tai korkeintaan kasvavan hieman lisääntyvän liikenteen ja 
sen kautta välillisesti kasvavan hulevesikuorman myötä 

tien käytön aikana. Jasperinojan uoman luonnontilaiset ja/
tai luonnontilaisen kaltaiset osuudet sijoittuvat ylävirtaan, 
minkä vuoksi nykyisen valtatien parantaminen ei kohdistu 
näihin herkkiin uomaosuuksiin.

11.5.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Vaihtoehdossa 2 parannetaan nykyistä valtatietä 3 välillä 
Kuljun eritasoliittymä (Marjamäki) - Pirkkalan eritasoliitty-
mä. Valtatien suunnitteluosuus on noin 23 kilometriä pit-
kä. Valtatie levennetään 3+3 kaistaiseksi nykyisestä neli-
kaistaisesta (2+2). Tien tasaus tai linjaus eivät muutu. Tien 
päällystetty pinta-ala kasvaa 25-30 % nykyisestä. 

Nykyisen valtatien parantaminen ja sen rakentamisen ai-
kaiset vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi ja 
ohimeneviksi. Kuormitus kohdistuu nykyisiin vaikutusalu-
een vesistöihin ja voi näkyä kasvavana kiintoainekuormi-
tuksena ja vesien samentumisena sekä mahdollisesti vä-
häisenä ravinne- ja humuspitoisuuksien kasvuna.   

Valtatien leventymisen johdosta, tiealueella muodostuvien 
hulevesien määrä kasvaa nykytilanteesta jonkin verran. 
Lisääntyvän hulevesimäärän ei arvioida kuitenkaan aihe-
uttavan esimerkiksi hydrologisia muutoksia vastaanotta-
vissa uomissa tai vesistöissä. Kasvava hulevesikuormitus 
voi lisätä vastaanottavien vesistöjen ravinne-, raskasme-
talli-, mikromuovi- ja etenkin kloridikuormaa. Talvikunnos-
sapitoon käytettävän tiesuolan määrä ja siitä pintavesiin 
kohdistuva kloridikuormituksen arvioidaan kasvavan nyky-

tilanteesta joitakin prosentteja. Kloridikuormituksen kasvu 
voi näkyä hulevesiä vastaanottavien vesistöjen sähkönjoh-
tokyvyn lievänä nousuna pitkällä aikavälillä. 

Vaihtoehtoon 2 sisältyy myös 2-kehän toteuttaminen, jota 
käsitellään jäljempänä omassa osiossaan. 

Osuus Marjamäki-Puskiainen (nykyinen valtatie)

Moisionjoen suuren herkkyyden (potentiaalinen taimenve-
sistö) vuoksi vaikutusten merkittävyydeksi saadaan kohta-
lainen.  Arvio on kuitenkin tehty ilman lieventämistoimen-
piteitä. Valtatien leventäminen vaatinee todennäköisesti 
uuden sillan rakentamista Moisionjoen ylitse, mikä edellyt-
tää vesilain mukaisen luvan hakemista.

Ruodasjärven ja Ahostenjärven kohdalla vaikutusten mer-
kittävyys on korkeintaan vähäinen (pääasiassa rakentami-
sen aikainen vaikutus). Järvien valuma-alueet ovat suuria 

ja veden viipymä pieni, mikä suojaa niitä haitta-aineiden 
kertymiseltä.  

Osuus Puskiainen-Lakalaiva (nykyisen valtatie)

Osuudelle ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia.

Pikku-Kyynärön herkkyys on arvioitu suureksi. Tämän 
vuoksi järvelle on tehty tarkempi valuma-aluetarkastelu, 
jonka perusteella todetaan, etteivät rakennustoimet koh-
distu Pikku-Kyynärön valuma-alueelle, jolloin rakentamis-
toimista ei aiheudu järveen vaikutuksia.

Osuuden suurien järvien kohdalla rakentamisen ja tien 
käytön aikaiset muutokset ovat arviolta korkeintaan vähäi-
siä, etäisyydet järviin ovat kohtalaisia, jolloin merkittävyy-
deksi saadaan korkeintaan vähäinen.

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Jasperinoja vähäinen ei muutosta / vähäinen merkityksetön / vähäinen
Levee vähäinen ei muutosta / vähäinen merkityksetön / vähäinen

Taulukko 59. Vaihtoehdon 1 arvioidut vesistövaikutukset osuudella Linnakallio-Pirkkala.

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Moisionjoki suuri vähäinen kohtalainen
Ruodasjärvi vähäinen vähäinen vähäinen
Ahostenjärvi vähäinen vähäinen vähäinen

Taulukko 60. Vaihtoehdon 2 arvioidut vesistövaikutukset osuudella Marjamäki-Puskiainen.
Kuva 11.10. Vaihtoehdon 2 toimenpiteet, Pikku-Kyynärö (tummempi sininen) ja Pikku-Kyynärön valuma-alue (vaaleampi sini-
nen).
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Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Härmälänoja suuri vähäinen kohtalainen
Vähä-Naistenjärvi kohtalainen vähäinen vähäinen
Jasperinoja vähäinen ei muutosta / vähäinen merkityksetön / vähäinen

Levee vähäinen ei muutosta / vähäinen merkityksetön / vähäinen

Taulukko 62. Vaihtoehdon 2 arvioidut vesistövaikutukset osuudella Lakalaiva-Pirkkala.

Osuus Lakalaiva-Pirkkala (nykyinen valtatie

Härmälänojan suuren herkkyyden (potentiaalinen taimen-
vesistö) vuoksi vaikutusten merkittävyydeksi saadaan koh-
talainen. Arvio on kuitenkin tehty ilman lieventämistoimen-
piteitä. Valtatien leventäminen vaatinee todennäköisesti 
uuden sillan rakentamista Härmälänojan ylitse, mikä edel-
lyttää vesilain mukaisen luvan hakemista.

Vähä-Naistenjärven valuma-alueella sijaitsee jo nykyisel-
lään valtatie 3 ja sen leventämisestä aiheutuvat muutokset 
on arvioitu korkeintaan vähäisiksi.  

Jasperinojaan ja Levee-lampeen kohdistuvia vaikutuksia 
on kuvailtu aiemmin tekstissä vaihtoehdon 1 kohdalla. 

11.5.4 2-kehä

2-kehätien suunnitteluosuus on noin 9 kilometriä.  Tien 
rakentaminen sijoittuu uuteen maastokäytävään pohjoi-
sen linjauksen osalta 7,4 kilometrin ja eteläisen linjauk-
sen osalta 8,3 kilometrin matkalta. 2-kehätien pohjoinen 
linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen pohjoispuolella 
ja 2-kehätien eteläinen linjaus Pulkajärven Natura-alueen 
eteläpuolella. Kehätien poikkileikkaus on 2-kaistainen väy-
lä.

Kehän 2 vesistövaikutukset syntyvät osuudella Sääksjär-
vi-Rajajärvi-Tarrunmäki, kun ajorata rakennetaan uuteen 
maastokäytävään. Rakentamisen aikana pintavesiin voi 
kohdistua etenkin kiintoaineskuormitusta ja mahdollisesti 
ravinne- ja humuskuormitusta koko suunnitteluosuudella 
alueilta, joilta pintamaa ja puusto poistetaan. Kuormitus voi 
aiheuttaa väliaikaista samentumista sekä rehevyystason 
kasvua valumavesiä vastaanottavissa järvissä ja lammissa 
ja niiden laskuojissa sekä muissa pienvesissä. Pienimmis-
sä uomissa voi olla havaittavissa myös uoman pohjan liet-
tymistä. Kuormituksen suuruuteen vaikuttaa merkittävästi 
rakentamisen aikaiset sääolot sekä valumareitit. 

Valtatien käytönaikaiset vesistövaikutukset kasvavat ny-
kytilanteesta, kun talvikunnossapidettävä tiealue rakentuu 
uuteen maastokäytävään ja läpäisemätön pinta-ala kas-
vaa valuma-alueella nykyisestä. Läpäisemättömän pinta-
alan kasvun myötä kasvaa myös alueella muodostuvien 
maantiehulevesien määrä. Lisääntyvän hulevesivirtaaman 
myötä lisääntyy myös hulevesien sisältämien epäpuhtauk-
sien ja haitta-aineiden aiheuttama kuormitus pintavesiin 
nykytilannetta. Käytön aikaisia vaikutuksia voi kohdistua 
sellaisiin vesistöihin, joissa maantiehulevesien vaikutus on 
nykytilanteessa vähäinen (Rajajärvi, Pikku-Rajajärvi, Pul-
kajärvi, Lempäälän Kaitajärvi, Kaitajärvenoja). 

Tien käytön aikana osuuden järviin ja virtavesiin voi koh-
distua hydrologisia ja vedenlaadullisia muutoksia, mikäli 
tielinjaukselta ohjataan hulevesiä suoraan vesistöihin, eikä 
esimerkiksi pidättäytymistä tai puhdistumista ehdi tapah-
tua. Hydrologiset muutokset voivat olla sekä kuivumista, 
että veden virtaaman ja vedenpinnankorkeuden kasvua. 
Veden laadulliset muutokset syntyvät  hulevesien välityk-
sellä. Maantiehulevesien mukana vesistöihin voi päätyä 
raskasmetalleja, öljyhiilivetyjä sekä kloridia ja natriumia, 
jotka voivat kohottaa valumavesien sähkönjohtavuutta pit-
källä aikavälillä.

Vaikutusten suuruuteen vaikuttaa etenkin rakentamisen ja 
käytön aikaisten vesien ohjaamisesta ja vesistöjen etäi-
syys suunniteltuun tielinjaan sekä laadullisten ja määräl-
listen muutosten pidättäytyminen ja laimeneminen ennen 
vastaanottavaa vesistöä sekä vastaanottavan vesistön ko-
ko. Vesien kuivatussuunnat tai niiden suunnittelu ei ole tie-
dossa tätä selostusta laadittaessa, minkä vuoksi arvio on 
tehty ilman lieventämistoimenpiteitä ja sisältää näin ollen 
epävarmuutta.

Osuus Sääksjärvi-Rajajärvi 

Osuudella tielinjaus ylittää Kortejärvenojan, joka laskee 
Sääksjärveen sekä muita läheisiä metsänkuivatusojia. 
Kortejärvenojan herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Kortejär-
vi ylitetään todennäköisesti rummulla, jonka rakentamisen 
aikaiset vaikutukset voivat olla havaittavissa veden paikal-
lisena samentumisena. Käytön aikana hulevesikuormitus 
ojaan kasvaa läpäisemättömän pinta-alan kasvaessa. Vai-
kutuksen voimakkuus arvioidaan vähäiseksi ja vaikutuksen 
merkittävyys vähäiseksi kielteiseksi.

Kortejärvenojan ylityksestä etäisyys Sääksjärveen on uo-
maa pitkin n. 1,3 km, eikä vaikutusten näin ollen arvioida 
ulottuvan Sääksjärveen saakka pitkän etäisyyden vuoksi.

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Iso-Kyynärö kohtalainen vähäinen vähäinen
Pikku-Kyynärö suuri ei muutosta merkityksetön
Särkijärvi vähäinen vähäinen vähäinen

Sääksjärvi vähäinen vähäinen vähäinen

Taulukko 61. Vaihtoehdon 2 arvioidut vesistövaikutukset osuudella Puskiainen-Lakalaiva.

Lisäksi tielinjaus sijoittuu Rajajärven (n. 2 ha) ja Pikku-
Rajajärven (0,3 ha) väliin. Pikku-Rajajärven herkkyys on 
arvioitu suureksi ja Rajajärven herkkyys kohtalaiseksi. 
Rakentamisen aikaisten vedenlaadullisten vaikutusten 
sekä käytön aikaisen hulevesivaikutuksen voimakkuus 
arvioidaan kohtalaiseksi ilman lieventämistoimenpiteitä, 
kun huomioidaan tulevan tielinjauksen pieni etäisyys (n. 
50-200 m) suhteessa pienien järvien sijaintiin. Näin ollen 
vaikutusten merkittävyys arvioidaan Rajajärvessä kohtalai-
seksi ja Pikku-Rajajärvessä suureksi.

Pikku-Rajajärven kohdalla tielinjaus sijoittuu alle 50 met-
rin etäisyydelle järvestä, sen valuma-alueen eteläreunalle. 
Rakentamisen aikaisen kiintoaineskuormituksen ja käytön 
aikaisen tiesuolakuormituksen vaikutuksia voidaan lieven-
tää ohjaamalla vedet Pikku-Rajajärven valuma-alueen ul-
kopuolelle, käytännössä itään Rajajärvensuon suuntaan, 
jonne Pikku-Rajajärvi laskee. Nämä vedet ohittavat myös 
Rajajärven. Koska Pikku-Rajajärven valuma-alue on var-
sin 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 pie-
nentäisi valuma-aluetta 0,3 ha (25 % nykyisestä). 

Mikäli tien hulevedet ohjattaisiin rakentamisen jälkeen Pik-
ku-Rajajärven suuntaan kompensoimaan valuma-alueme-
netystä, hulevesien mukana kulkeutuvat haitta-aineet eivät 
pienellä valuma-alueella juurikaan ehtisi pidättyä maape-
rään ennen päätymistä järveen. Järven tilavuus on luul-
tavasti pieni, mutta pienen valuma-alueen vuoksi veden 
vaihtuminen on hidasta. Hulevedet nostaisivat järven klo-
ridipitoisuutta ja sähkönjohtokykyä todennäköisesti pysy-
västi. Järvi on kuitenkin niin matala, että tästä ei aiheutuisi 
muutoksia veden sekoittumiseen ja kiertoon, eikä näin ol-
len happitalouteen.

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Kortejärvenoja vähäinen vähäinen vähäinen
Rajajärvi kohtalainen kohtalainen kohtalainen
Pikku-Rajajärvi suuri kohtalainen suuri

Taulukko 63. 2-kehän arvioidut vesistövaikutukset osuudella Sääksjärvi-Rajajärvi.
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Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki pohjoinen linjaus

Pohjoisen linjauksen Rajajärven puoleisessa päässä lin-
jaus kulkee aluksi Härmälänojan valuma-alueella. Sikojo-
en valuma-alueella sijaitseva Pulkajärvi on tasossa +119. 
2-kehän pohjoinen linjaus kulkee Natura-alueen kohdal-
la pitkälti maanpinnan tasossa korkeudella +132 - +136. 
Luontaisesti vedet valuvat joko kohti Pulkajärveä tai luo-
teeseen kohti Keskisenkulmaa.  Etäisyys varsinaiseen Pul-
kajärveen on karttatarkastelun perusteella kuitenkin lähim-
millään Härmälänojan valuma-alueella noin 0,5 km. 

Pulkajärvi on lähes luonnontilainen ja kirkasvetinen erä-
mainen järvi, jonka herkkyys on arvioitu suureksi. Suun-
nitellulta tielinjaukselta ei ole suoraa uomayhteyttä Pulka-
järveen nykytilanteessa vaan karttatarkastelun perusteella 
linjauksen ja järven välissä on metsää. 

Rakentamisen aikana järveen voi päätyä valumavesiä, 
joissa on kiintoainetta ja siihen sitoutuneita aineita, mutta 
vaikutus on ohimenevä. Vesien arvioidun kulkusuunnan ja 
suunnitellun tielinjauksen etäisyyden vuoksi rakentamisen 
aikaisten vaikutusten suuruus arvioidaan kuitenkin vähäi-

erittäin herkän edellä kuvatulle kuormitukselle. Järveen oh-
jautuvat haitta-aineet, kuten tiesuolauksesta peräisin ole-
va kloridi, eivät todennäköisesti juurikaan poistuisi järvestä 
vaan kertyisivät sen alusveteen. Pitkäaikaisvaikutuksena 
suolan kertymisestä voisi syntyä häiriöitä kevät- ja syys-
kierroissa, mikä puolestaan voisi johtaa hapettomuuteen 
syvänteessä. 

Vaikutusten merkittävyydeksi saadaan (suuri herkkyys 
huomioiden) kohtalainen ilman lieventämistoimenpiteitä. 

Lieventämiskeinot Pulkajärven osalta

Pulkajärven osalta tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää eri-
tyistä huomiota alueen vesitalouden säilymiseen ja suunni-
tella tielinjauksen rakentamisen aikaisten vesien käsittelyn 
ja johtamisen sekä käytön aikaisten kuivatusvesien kulku-
suunta poispäin Pulkajärvestä ja Natura-alueesta.

Tien hulevedet näillä osuuksilla voidaan ohjata Pulkajärven 
valuma-alueen ulkopuolelle, jolloin haitta-ainekuormitus 
minimoituu, mutta järvi menettää vähäisen määrän tulo-
virtaamastaan. 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 % Pul-
kajärven valuma-alueesta. 

Vaihtoehtoisesti tien hulevedet voidaan näillä osuuksilla 
ohjata Pulkajärven valuma-alueelle, 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 lieventämiseen, sillä valunnasta 
poistuva vesimäärä on vähäinen ja maasto melko jyrkkää, 
jolloin kuormituksen suodattuminen maaperään voi olla 
heikompaa kuin tasaisemmassa maastossa. Valuma-alu-
eelle ohjaaminen soveltuu hyvin eteläisen linjauksen vai-
kutusten lieventämiseen, sillä maaston tasaisuudesta joh-
tuen 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 kuormituk-
selle on suuri, joten tien hulevesien ohjaaminen Pulkajär-
ven suuntaan suojaa Kaitajärveä, jonne tielinjaukselta on 
lyhempi etäisyys.

Muut kohteet Rajajärvi-Tarrunmäki pohjoinen 
linjaus

Tielinjauksen sijoittuessa Sikojoen valuma-alueelle ylite-
tään ennen Keskisenjärveä puro, jonka luonnontilaisuu-

seksi, sillä maastoon imeytymistä tapahtuu todennäköises-
ti ennen järveä. 

Tien käytön aikana läpäisemätön pinta-ala Pulkajärven lä-
hivaluma-alueella kasvaa nykyisestä. Maantiehulevesien 
sisältämä kloridi voi esimerkiksi nostaa järven sähkönjoh-
tokykyä pitkällä aikavälillä ja järveen voi päätyä hulevesien 
mukana nykytilan verrattuna suurempia määriä epäpuh-
tauksia. Käytön aikaisten vaikutusten suuruus arvioidaan 
vähäiseksi, sillä nykytilassa suoraa uomayhteyttä ei Pul-
kajärveen ole, ja etäisyys järveen on kohtalainen (0,5 km). 
Arvio on tehty ilman lieventämistoimenpiteitä, eikä tässä 
vaiheessa suunnittelua ole laadittu tarkempia suunnitelmia 
tien kuivanapidon, tai vesienjohtamisen ja -hallinnan osal-
ta. 

Pulkajärven valuma-alue on hyvin pieni (84 ha) suhtees-
sa järven pinta-alaan (13,2 ha) ja tilavuuteen (0,48 milj. 
m3). Järven viipymä erittäin pitkä (laskennallisesti yli seit-
semän vuotta). Pieneksi järveksi Pulkajärvi on syvä, sen 
keskisyvyys on 3,6 m ja keskisyvänteessä maksimisyvyys 
on 10,8 m. Pieni valuma-alue, hidas veden vaihtuvuus ja 
suuri syvyys, jonka myötä järvi kerrostuu, tekevät järvestä 

Kuva 11.11. Suomen metsäkeskuksen pintavesien virtausmallin kaltevuustiedot Pulkajärven valuma-alueella. Kuva 11.12. VE1 ja 2-kehän pohjoinen linjaus, Pulkajärvi (tummempi sininen) ja Pulkajärven valuma-alue (vaaleampi sininen).

11 Pintavedet



139Valtatien 3 parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala, YVA-selostus |

Kuva 11.13. VE 1 ja 2-kehän eteläinen linjaus, Pulkajärvi (tummempi sininen) ja Pulkajärven valuma-alue (vaaleampi sininen).

desta ei ole tietoa. Kohde vaikuttaa karttatarkastelun pe-
rusteella kaivetulta peltojen kuivatusojalta, minkä vuoksi 
sen herkkyys ja vaikutusten merkittävyys arvioidaan vä-
häiseksi.   

Keskisenjärvi (4,6 ha) sijoittuu noin 250 metrin etäisyydel-
le, suunnitellun linjauksen etelä-lounaspuolelle. Keskisen-
järven herkkyydeksi on arvioitu vähäinen. Tielinjauksen 
alueelta vesien kulkusuunta on arvioituna sekä luotee-
seen, mutta myös osin lounaaseen kohti järveä. Suoraa 
uomayhteyttä ei karttatarkastelun perusteella järveen ole. 
Siten muutosten suuruus on tässä suunnitteluvaiheessa 
arvioituna korkeintaan vähäisen kielteinen, jolloin kokonai-
suudeksi saadaan kuitenkin vähäinen merkittävyys.

Osuudella ylitetään Koivistonjärveen (3,8 ha), Leppäper-
kon luonnonsuojelualueen läpi laskeva Keskisenoja, joka 
todennäköisesti ylitetään penkereellä tai uoma putkitetaan. 

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Pulkajärvi suuri vähäinen kohtalainen
Keskisenjärvi vähäinen vähäinen vähäinen
Keskisenoja kohtalainen vähäinen vähäinen

Koivistonjärvi vähäinen ei muutosta ei vaikutusta

Taulukko 64. 2-kehän pohjoisen linjauksen arvioidut vesistövaikutukset osuudella Rajajärvi-Tarrunmäki.

Keskisenojan herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi. Ylityksen 
etäisyys Keskisenojan luonnonsuojelualueelle on kuitenkin 
noin 800 m. Rakentamisen aikaiset vaikutukset vedenlaa-
tuun ja hydrologiaan samoin kuin käytön aikainen huleve-
sivaikutus arvioidaan korkeintaan vähäiseksi, jolloin mer-
kittävyydeksi saadaan kokonaisuutena vähäinen.  

Koivistonjärvi on pieni ja ravinnetasoltaan rehevä, humus-
vaikutteinen järvi, jonka virkistyskäyttöarvo on välttävä 
(KVVY 2019). Suunnitellun tielinjauksen etäisyys Koivis-
tonjärveen on melko pitkä (yli 1 km), jolloin mahdollinen 
rakentamisen aikainen vaikutus pidättyy Keskisenojaan. 
Koivistonjärveen kohdistuvien muutosten suuruus arvioi-
daan siten merkityksettömäksi.

Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki eteläinen linjaus

Osuuden vesistöt sijoittuvat Sikojen valuma-alueelle. 

Pulkajärvi sijoittuu eteläisen linjauksen itä/pohjoispuolelle, 
noin 300 metrin etäisyydelle linjauksesta. Tielinjauksen ve-
det suuntautuvat itään, mutta mahdollisesti korkeussuhtei-
den osalta myös pohjoiseen kohti Pulkajärveä. Vaikutuksia 
Pulkajärveen on käsitelty edellisessä kohdassa, osuuden 
pohjoinen linjaus kohdalla. 

Lempäälän Kaitajärvi (5,1 ha) on runsashumuksinen, ran-
noiltaan rakentamaton karu metsäjärvi, joka soveltuu vir-
kistyskäyttöön melko hyvin (KVVY 2019). Pitkäviipymäi-
sen, pienen järven herkkyys on arvioitu suureksi. Järven 
etäisyys suunnitellusta tielinjauksesta on n. 150 metriä ja 
vesien kulkusuunta on myös kohti lounasta. Käytön aikai-
nen hulevesikuormitus ja sen aiheuttama vedenlaadun 
muutos arvioidaan vähäiseksi. Vaikutusten merkittävyy-
deksi arvioidaan kokonaisuutena kohtalainen ilman lieven-
tämistoimenpiteitä. 

Lieventämiskeinot Lempäälän Kaitajärven kohdalla

Lempäälän Kaitajärven kohdalla 2-kehän eteläinen linjaus 
sijoittuu alle 300 metrin matkalla järven valuma-alueen luo-
teisreunalle, noin 150 metrin etäisyydelle järvestä (Kuva 
11.8). Rakentamisen aikaisen kiintoaineskuormituksen ja 
käytön aikaisen tiesuolakuormituksen vaikutuksia voidaan 
lieventää ohjaamalla vedet Kaitajärven valuma-alueen ul-
kopuolelle. On kuitenkin huomioitava, että kohdassa, jos-
sa tielinjaus sijoittuu Kaitajärven valuma-alueelle, valuma-
alue rajautuu Pulkajärven valuma-alueeseen. Haitta-aineet 
päätyvät näin joko Pulkajärveen tai Kaitajärveen. Molem-
pien järvien herkkyys kuormitukselle on suuri, mutta tässä 
kohdassa etäisyys Pulkajärveen on suurempi, mikä edes-

auttaa haitta-aineiden tehokkaampaa pidättymistä vesien 
suotautuessa kauempana olevaan järveen.

Lisäksi tielinjaus sivuaa lähimmillään noin 50 metrin etäi-
syydellä Kaitajärven laskuojaa, joka on luontoselvitykses-
sä määritetty mahdolliseksi vesilain mukaiseksi luonnon-
tilaiseksi puroksi. Kaitajärven puron/laskuojan herkkyys 
arvioidaan suureksi. Tien käytön aikana Kaitajärvenojaan 
voi kohdistua hulevesikuorman kasvua, mikäli tien kuiva-
tusvedet ohjautuvat uomaan. Rakentamisen ja käytön ai-
kainen muutoksen suuruus arvioidaan vähäiseksi tai kor-
keintaan kohtalaiseksi, jolloin vaikutusten merkittävyydeksi 
arvioidaan suuri. Arvio sisältää epävarmuutta, sillä tarkem-
paa suunnitelmaa vesienjohtamisesta tai -käsittelystä ei 
ole tässä suunnittelun vaiheessa laadittu ja arvio on tehty 
siten ilman lieventämistoimenpiteitä.

Yliseen yhteys on Kaitajärvenojan kautta (etäisyys n. 600 
m), muutoin suoraa uomayhteyttä ei ole. Keskinenjärveen 
laskeva puro/oja ylitetään uoman latvaosassa ja etäisyys 
järveen on pitkä (n. 600 m). Molempiin lievästi reheviin 
humusjärviin kohdistuva rakentamisen ja käytön aikainen 
muutosten suuruus arvioidaan etäisyyden vuoksi korkein-
taan vähäiseksi.

Osuus Tarrunmäki-lentokenttä

Osuudella ylitetään Sikojoki. Todennäköisesti ylitys toteu-
tetaan vesistösillalla. Rakentamisen ja käytön aikaisen ai-
kaisten muutosten suuruus jokeen arvioidaan vähäiseksi. 

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Pulkajärvi suuri vähäinen kohtalainen
Kaitajärvi (Lempäälä) suuri vähäinen kohtalainen
Kaitajärvenoja suuri kohtalainen suuri

Ylinen vähäinen ei muutosta / vähäinen korkeintaan vähäinen

Keskinen vähäinen vähäinen vähäinen

Taulukko 65. 2-kehän eteläisen linjauksen arvioidut vesistövaikutukset osuudella Rajajärvi-Tarrunmäki.
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Valtatien liikenteen ja kunnossapidon vesistövaikutukset 
kasvavat nykytilanteesta, kun valuma-alueiden läpäise-
mätön pinta-ala kasvaa ja aiheuttaa hulevesikuormitusta 
vaikutusalueen läheiseen maastoon, ojiin ja edelleen ve-
sistöihin. Hulevesikuormitusta voi kohdistua sellaisiin ve-
sistöihin, joissa maantiehulevesien vaikutus on nykytilan-
teessa vähäinen. Kasvava hulevesikuormitus voi näkyä 
vedenlaadussa esimerkiksi hulevesien sisältämien epä-
puhtauksien kasvavana määränä vastaanottavissa vesis-
töissä pitkällä aikavälillä.

Vaikutusten merkittävyys on arvioitu pienten järvien (Ra-
jajärvi, Lempäälän Kaitajärvi, Iso Naistenjärvi, Pulkajärvi), 
lampien (Matojärvi, Pikku-Rajajärvi) ja pienvesien (Kaita-
järvenoja) kohdilla kohtalaiseksi tai suureksi ilman lieven-
tämistoimenpiteitä. Oletettavasti rakentamisen ja käytön 
aikaiset valumavedet pidättäytyvät ja sitoutuvat maastos-
sa ja ojissa jonkin verran ennen päätymistä vesistöihin. On 
kuitenkin mahdollista, että etenkin lähellä tulevaa tielinja-
usta sijaitsevissa pienissä järvissä ja lammissa ja muissa 
pienvesissä on havaittavissa vedenlaadun muutoksia sekä 
rakentamisen, että valtatien käytön aikana. Valtatien kui-
vatussuunnitelmia, vesien johtamista tai käsittelyä ei ole 
vielä suunniteltu arviota laadittaessa, mikä aiheuttaa epä-
varmuutta tehtyyn arviointiin. 

Kokonaisuutena vaihtoehdon 1 pintavesiin kohdistuvien 
kielteisten vaikutusten merkittävyys on arvioitu kohtalai-
seksi.

Vaikutuksien merkittävyyden arvioinnissa on huomioita-
va, että vaihtoehdon 1 rakentamiseen liittyy vahvasti myös 
tulevaisuuden maankäytön kehittyminen. Laaja-alainen 
alueiden rakentaminen tieosuuden ympäristössä lisää lä-
päisemättömän pinta-alan määrää kokonaisvaltaisesti ja 
tieosuuksien rakentamisen ja käytönaikaiset vesistövai-
kutukset ovat vain osa rakennettujen alueiden kokonais-
vaikutuksia. Lisäksi arvio on tehty suunnitteluvaiheessa, 
jossa ei ole laadittu tarkempia suunnitelmia tien kuivanapi-
don, tai vesienjohtamisen ja -hallinnan osalta uuden maas-
tokäytävän alueella.

Vaihtoehto 2 (valtatie 3 nykyinen tielinjaus ja 2-kehä)
Vaihtoehdossa 2 nykyisen tiealueen pinta-ala suunnittelu-
osuudella kasvaa nykytilanteesta noin 25-30 %. Vaihtoeh-
toon liittyy myös 2-kehän rakentaminen, joka toteutuu ko-
konaan uuteen maastokäytävään.

Rakentamisen aikana kiintoaineskuormitus, ja myös vä-
häisessä määrin ravinne- ja humuskuormitus valumave-
siin kasvavat vaikutusalueella. Rakentamisen aikaisten 
haitallisten vesistövaikutusten arvioidaan jäävän kokonai-
suudessaan vähäisiksi nykyisen valtatien vaikutusalueel-
la sijaitseviin vesistöihin, koska parantamistoimenpiteet 
kohdistuvat olemassa olevan valtatien yhteyteen, raken-
taminen on väliaikaista ja vaikutukset palautuvia ja valu-
mavesiä vastaanottavien vesistöjen herkkyys on arvioitu 
pääasiassa vähäiseksi, tai korkeintaan kohtalaiseksi. 

Valtatien käytön aikaiset vesistövaikutukset nykyisellä tie-
linjauksella kasvavat nykytilanteesta kunnossapidettävän 
tiealueen leventyessä hieman, jolloin myös muodostuvien 
hulevesien määrä kasvaa jonkin verran. Hulevesien väli-
tyksellä voi syntyä myös pitkäaikaisia vesistövaikutuksia, 
esimerkiksi talvikunnossapidossa käytettävän tiesuolan 
vuoksi. 

Vaihtoehtoon 2 sisältyy lisäksi 2-kehän toteuttaminen. 
Uutta maastokäytävää rakennetaan linjausvaihtoehdos-
ta riippuen noin 7-8 kilometriä. Koska 2-Kehä toteutetaan 
uuteen maastokäytävään, kohdistuu sen molempiin lin-
jausvaihtoehtoinen vähäisiä tai kohtalaisia kielteisiä vesis-
tövaikutuksia sekä rakentamisen, että tien käytön aikana. 
2-kehän toteuttamisessa pintavesiin kohdistuvat mahdolli-
set vaikutukset ovat samankaltaisia, kuin aiemmin esitetyt, 
vaihtoehdossa 1 uuden tielinjauksen osalta muodostuvat 
vaikutukset. Herkimpiä kohteita 2-kehän linjausvaihtoeh-
dosta riippuen ovat Rajajärvi, Pikku-Rajajärvi, Pulkajärvi, 
Lempäälän Kaitajärvi ja Kaitajärvenoja.

Vaihtoehdon 2 kokonaisvaikutukseksi arvioidaan vähäinen 
tai kohtalainen kielteinen vaikutus.

Vaikutuksien merkittävyyden arvioinnissa on huomioitava, 
että vaihtoehtoon 2 sisältyvään 2-kehän rakentamiseen 
liittyy vahvasti myös tulevaisuuden maankäytön kehitty-
minen. Laaja-alainen alueiden rakentaminen tieosuuden 
ympäristössä lisää läpäisemättömän pinta-alan määrää 
kokonaisvaltaisesti ja tieosuuksien rakentamisen ja käy-
tönaikaiset vesistövaikutukset ovat vain osa rakennettujen 
alueiden kokonaisvaikutuksia. Lisäksi arvio on tehty suun-
nitteluvaiheessa, jossa ei ole laadittu tarkempia suunnitel-
mia tien kuivanapidon, tai vesienjohtamisen ja -hallinnan 
osalta uuden maastokäytävän alueella.

Herkkyys Muutoksen suuruus Vaikutusten 
merkittävyys

Sikojoki kohtalainen vähäinen vähäinen

Taulukko 66. 2-kehän arvioidut vesistövaikutukset osuudella Tarrunmäki-Lentokenttä.

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

2-kehän eteläisen linjauksen vaikutusalueella on 
useampia vesistöjä pohjoiseen linjaukseen verrat-
tuna. Eteläisellä linjauksella sijaitsevien vesistöihin 
kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on arvioitu 
vähäisestä suureen.  Eteläisellä linjauksella sijait-
see Pulkajärven lisäksi herkkyydeltään suureksi ar-
vioitu Lempäälän Kaitajärvi. 

Molemmat linjaukset sijoittuvat Sikojoen kolman-
nen jakovaiheen valuma-alueelle, missä Pulkajärvi 
sijaitsee, mutta etäisyys järveen on lyhyempi eteläi-
sessä linjausvaihtoehdossa. Kummassakaan linja-
uksessa ei ole suoraa uomayhteyttä Pulkajärveen, 
vaan linjauksen ja järven välissä on karttatarkaste-
lun perusteella nykytilanteessa metsää.

Pohjoisen linjauksen alueella olevien vesistöihin 
kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on arvioitu 
vähäiseksi, lukuun ottamatta Pulkajärveä. Pintave-
sivaikutusten kannalta pohjoinen linjausvaihtoehto 
arvioidaan paremmaksi, mutta erot vaihtoehtojen 
välillä ovat pieniä.

erinomaiseksi ja virtavesien tila hyväksi. Osin suunnittelu-
alueella sijaitsee kuitenkin myös luokittelemattomia ja vain 
vähän tutkittuja pieniä vesistöjä. Pintavesien osalta valta-
tien 3 suunnittelualueen vesistöjen herkkyys vaihtelee vä-
häisestä suureen. Herkkyydeltään suuria vesistöjä arvioi-
daan olevan suunnittelualueella vain neljä.  

Kokonaisvaikutukset hankevaihtoehdoissa

Vaihtoehto 0+
Nykyistä valtatietä parannetaan vain vähäisessä määrin, 
jolloin pintavesivaikutukset syntyvät pääasiassa hulevesis-
tä. Pieniä liittymien rakentamisen aiheuttamia vedenlaa-
dun muutoksia voi kuitenkin syntyä, mutta muutokset ovat 
yleensä palautuvia. Suunnitteluosuuden hulevesimäärän 
arvioidaan säilyvän nykytilanteen tasolla, sillä vettä lä-
päisemätön pinta-ala ei olennaisesti muutu. Hulevesien 
aiheuttama vesistökuormitus voi kuitenkin kasvaa liiken-
nemäärien kasvaessa, mutta vaikutukset kohdistuvat sa-
moihin valuma-alueisiin kuin nykytilanteessa. Kokonaisuu-
tena vaihtoehdon pintavesivaikutusten arvioidaan säilyvän 
nykytilanteen kaltaisina ja ne ovat siten merkityksettömiä/
neutraaleja.

Vaihtoehto 1 (Valtatie 3 uusi linjaus sekä 2-kehä)
Uuden valtatielinjauksen samoin kuin 2-kehän toteuttami-
nen alueella voi aiheuttaa haitallisia vesistövaikutuksia. 
Vaihtoehdossa 1 uuden maastokäytävän toteutuminen on 
määrällisesti suuri tarkasteltaessa muutosta suhteessa 
pinta-alaan.

Rakentamisen aikana pintavesiin kohdistuu kiintoaines-
kuormitusta sekä ravinne- ja humuskuormitusta koko 
suunnitteluosuudella alueilta, joilta pintamaa ja puusto 
poistetaan. Kuormitus voi aiheuttaa väliaikaista samen-
tumista sekä kiintoaineen ja humuskuormituksen kasvua  
valumavesiä vastaanottavissa järvissä ja lammissa, niihin 
laskevissa uomissa sekä muissa pienvesissä.

11.6 Vaihtoehtojen vertailu ja 
johtopäätökset

Valtatien 3 suunnittelualueelle sijoittuu useita erikoisia jär-
viä ja muutamia jokia sekä pienempiä virtavesiä. Valtatien 
uuden linjauksen sekä 2-kehän alueella sijaitsee myös 
pienempiä järviä, muutamia lampia ja muita pienvesiä. 
Nykyinen valtatie 3 ylittää kaksi jokea, etelässä Moision-
joen ja pohjoisessa Härmälänojan, jotka molemmat ovat 
tyypiltään pieniä kangasmaiden jokia. Suunnittelualueella 
sijaitsevien luokiteltujen järvien ekologinen tila on arvioitu 
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Jatkosuunnittelun asiat - yhteenveto

Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa täsmennetään pintavesiin liittyvät tekniset ratkaisut ja arvioidaan niiden vaiku-
tukset vesistöolosuhteisiin, muun muassa veden samentumiseen ja hydrologiaan. Tämän pohjalta voidaan suunni-
tella vesiensuojeluratkaisuja valitun vaihtoehdon herkkien vesistöjen läheisyyteen viimeistään ennen rakentamista. 

Yleissuunnitelmassa, tai viimeistään tiesuunnitelmassa arvioidaan vesiluvan tarvetta tielinjalla muun muassa yli-
tettäessä jokia, luonnontilaisia puroja tai vesilailla suojeltuja luontotyyppejä (luonnontilaisia noroja). 

Erityisesti huomioitavia kohteita ovat etenkin vaihtoehdon 1 ja/tai 2-kehä alueella sijaitsevat Pulkajärvi, Lempäälän 
ja Pirkkalan Kaitajärvet, Iso Naistenjärvi, Rajajärvet, Kaitajärvenoja, Lempäälän Matojärvi sekä muut pienet luon-
nontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset virtavedet.

Hankevaihtoehtojen erot

Vaihtoehdossa 0+ pintavesivaikutukset syntyvät hulevesien välityksellä ja niiden arvioidaan säilyvän nykytilanteen 
kaltaisina. Siten vaihtoehdon vaikutukset ovat neutraaleja pintavesien kannalta. Vesistövaikutusten kannalta vaih-
toehto 0+ on vähiten haitallinen.

Vaihtoehdon 1 haitalliset vesistövaikutukset ovat vaihtoehtoja 0+ ja 2 sekä nykytilannetta suuremmat, sillä ra-
kennettava tie sijoittuu uuteen maastokäytävään sekä pohjois-eteläsuuntaisesti valtatien oikaisun vuoksi, että 
itä-länsisuuntaisesti 2-kehän osalta. Tämä aiheuttaa läpäisemättömällä pinnalla syntyvien hulevesien määrän ja 
edelleen mahdollista hulevesien välityksellä syntyvää pitkäaikaista kuormituksen kasvua tien käytön aikana alu-
een vesistöissä. Vaihtoehdossa voi syntyä myös rakentamisen aikaisia, joskin ohimeneviä vesistövaikutuksia. 
Kokonaisuutena vaihtoehdon 1 haitallisten vesistövaikutusten merkitys on arviolta kohtalainen (ilman lieventämis-
toimenpiteitä).

Vaihtoehdon 2 pintavesiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten merkittävyys on arvioitu korkeintaan vähäiseksi 
nykyisen valtatien 3 osalta. Haitat aiheutuvat tien leventämisen myötä kasvavasta käytön aikaisesta hulevesikuor-
mituksesta ja kohdistuvat nykyisen valtatien 3 vaikutusalueella sijaitseviin vesistöihin.

Vaihtoehdossa 2 toteutetaan myös 2-kehä, jonka vaikutusalueella on useita erityyppisiä ja kokoisia vesistöjä, joi-
den herkkyys vaihtelee vähäisestä suureen. 2-kehän vesistövaikutusten merkittävyydeksi on arvioitu pääasiassa 
vähäisen tai kohtalaisen kielteinen. Vaihtoehdon 2 kokonaisvaikutukseksi on arvioitu vähäinen tai kohtalainen kiel-
teinen vaikutus. Vaihtoehdon 2 pintavesivaikutusten merkittävyyttä heikentää 2-kehän toteuttaminen. 

Vaikutuksien merkittävyyden arvioinnissa on huomioitava, että maankäytön kehittyminen aiheuttaa myös vesis-
tövaikutuksia. Laaja-alainen alueiden rakentaminen tieosuuksien ympäristössä lisää läpäisemättömän pinta-alan 
määrää kokonaisvaltaisesti ja tieosuuksien rakentamisen ja käytönaikaiset vesistövaikutukset ovat vain osa raken-
nettujen alueiden kokonaisvaikutuksia.

11.7 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Pintavesiin kohdistuvat haitat tien käytön aikana johtuvat 
pääasiassa läpäisemättömän pinnan kasvusta aiheutu-
vasta pintavalunnan ja edelleen virtaaman voimistumises-
ta sekä tienpidon ja liikenteen aiheuttamasta hulevesien 
vedenlaadun muuttumisesta ja heikkenemisestä. Näitä 
haittoja voidaan lieventää teiden kuivatusvesien paikalli-
silla viivytys- ja käsittelyrakenteilla kuten biosuodatusra-
kenteilla, viivytys- ja imeytyspainanteilla, laskeutusaltailla 
ja kosteikoilla.

Rakentamisen aikaisia haittoja voidaan lieventää parhaiten 
työmaan eroosion hallinnalla. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
paljastuneen maan ja työalueen pinta-alan minimoiminen, 

luiskien mahdollisimman pikainen nurmettaminen ja kasvi-
tettujen alueiden tilapäinen eroosiosuojaus ennen kasvil-
lisuuden vakiintumista. Kuivatusvesien paikallisella imey-
tyksellä ja käsittelyllä estetään jo veteen huuhtoutunutta 
kiintoainesta pääsemästä työmaa-alueen ulkopuolelle. Kä-
sittelymenetelmiksi sopivat myös tien käytön aikaisia ve-
sistövaikutuksia lieventävät viivytys- ja käsittelyrakenteet.

Vesiensuojelu tulisi huomioida myös tulevaisuudessa alu-
eilla laadittavan tarkemman kaavoituksen ja kaavamää-
räysten yhteydessä, jolloin esimerkiksi huolellisella hule-
vesien käsittelyllä ja johtamisella sekä suojavyöhykkeillä 
voidaan vaikuttaa vesistöjen tilaan haitallisia vaikutuksia 
ehkäisevästi.

Liukkaudentorjunnassa käytettävästä tiesuolasta synty-
västä kloridikuormituksesta aiheutuvia vesistövaikutuksia 
on vaikea lieventää ilman valtatien hoitoluokan alentamista 
ja tinkimistä liikenneturvallisuudesta. 

Tässä hankkeessa vesilain mukaista lupaa (vesilupa) voi-
vat edellyttää jokien ylityksissä siltojen rakentaminen.  Ve-
silain mukaisen lupapäätöksen yhteydessä voidaan antaa 
lupaehtoja, joilla rakentamisen aikaisia haitallisia vesis-
tövaikutuksia lievennetään tai ehkäistään. Lupaehtoihin 
saattaa sisältyä vesistövaikutusten tarkkailuvelvoite.

Hankealueella sijaitsevien pienvesien mahdollinen luon-
nontilaisuus tarkentuu myöhemmissä suunnitteluvaiheis-
sa. Mikäli hankkeen toimenpiteet vaarantavat luonnontilai-
sen puron säilymisen, voi rakentaminen näiden kohteiden 
välittömässä läheisyydessä edellyttää vesilupaa. Myös 
luonnontilaisten norojen, alle hehtaarin suuruisen lammen 
tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty, mikä 
vaatinee poikkeuslupamenettelyä.  

Suunnittelualueen jokivesistöjen siltaylityksille tulee hakea 
vesilain mukaiset luvat, joiden lupapäätösten ehtoja nou-
dattamalla lievennetään ja ehkäistään haitallisia vesistö-
vaikutuksia. 

Hankkeen vaikutukset pintavesiin ovat sekä rakentamisen, 
että käytön aikaisia. Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
ovat kuitenkin ohimeneviä, ellei vesistöjä tuhoudu tai ve-
denjakajia muuteta pysyvästi. Käytön aikaiset vaikutukset 

aiheutuvat teiden hulevesistä ja olennaista on, kuinka ja 
mihin ja millä tavoin tiealueella muodostuvat kuivatus- ja 
hulevedet ohjataan tulevaisuudessa. 

Hanke on toteutuskelpoinen, kun herkät vesistöt huomi-
oidaan, tehdään tarvittaessa lisäselvityksiä jatkosuunnit-
telussa, sekä huomioidaan vesirakentamisen ja eräiden 
luontotyyppien heikentämisen luvanvaraisuus ja lupame-
nettelyissä annetut velvoitteet.
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12  POHJAVEDET 
12.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Pohjaveteen kohdistuvat vaikutusarviot on laadittu asian-
tuntija-arviona, joka pohjautuu olemassa oleviin suunni-
telmiin sekä saatavissa oleviin tietoihin pohjaveden ny-
kytilasta ja käytöstä. Vaikutusarvioinnin lähtötietoina on 
hyödynnetty mm. hankkeen lähtöaineistona saatuja kun-
nallistekniikan aineistoja, alueella tehtyjä luontoselvityksiä, 
ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän aineistoja se-
kä ympäristöhallinnon, maanmittauslaitoksen, Tampereen 
kaupungin ja GTK:n avoimia paikkatietoaineistoja. 

Luokiteltuihin pohjavesialueisiin tai yhdyskuntien vedenot-
toon hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta, sillä suun-
nittelualueen läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja pohjavesi-
alueita tai vedenottamoita. Hankkeen pohjavesivaikutukset 
on arvioitu erityisesti suunnittelualueen läheisyyteen sijoit-
tuvien yksityisten talousvesikaivojen sekä lähteiden ja tih-
kupintojen kannalta. Pohjaveden käytön vaikutusarvioinnin 
lähtökohtana tässä suunnitteluvaiheessa on, että kunnal-
listekniikan ulkopuolella olevilla talouksilla on omat talo-
usvesikaivot. Yksityiskaivot kartoitetaan myöhemmässä 
suunnitteluvaiheessa Väyläviraston ohjeistuksen mukai-
sesti, kun tarkemmat suunnitteluratkaisut ovat tiedossa. 
Tuolloin täytetään kiinteistökohtaiset kaivokortit sekä mi-
tataan pohjaveden pinnan tasot ja tehdään tarvittavat ve-
denlaatuanalyysit. Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa 
tarkastetaan myös mahdollinen pohjaveden alennustarve 
esimerkiksi alikulkujen kohdilla sekä sen vaikutukset esi-
merkiksi painumille herkille rakenteille.

12.2 Nykytilanne

Luokitellut pohjavesialueet
Lähin luokiteltu pohjavesialue on suunnittelualueesta lä-
himmillään 3,5 km päässä sijaitseva Epilänharju-Villilän 
1-luokan pohjavesialue (0483702 A). Hankkeella ei arvioi-
da olevan vaikutuksia kyseiseen pohjavesialueeseen, eikä 
aluetta siksi käsitellä tarkemmin.

Yksityiskaivot
Valtaosa hankkeen vaikutusalueen asuinkiinteistöistä on 
kunnallistekniikan piirissä ja yksityiskaivoja on suhteellisen 
vähän.

Osuudella Puskiainen-Lakalaiva lähimmillään noin 150 
metrin päähän nykyisestä valtatiestä sijoittuu Leppäsen 
alueella muutama kiinteistö, joilla mahdollisesti on oma 
talousvesikaivo. Alueelle sijoittuu myös muutamia lähtei-
tä, mutta ne jäävät etäälle valtatiestä. Lähimpänä sijaitsee 
valtatien itäpuolelle noin 380 metrin päähän sijoittuva nk. 
Valkamankadun lähde, jota ei ole merkitty maastokarttoi-
hin (Salo 2011). Lähde sijaitsee ulkoilualueella Särkijärven 
rantaan viettävään rinteeseen. Maaperä lähteen alueella 
on maaperäkartan perusteella moreenia tai soramoreenia. 

Osuudella Lakalaiva-Linnakallio lähimmillään noin 200 
metrin etäisyydellä valtatien 3 eteläpuolella on Toivion alu-
eella muutamia asuinrakennuksia, joilla on mahdollisesti 
oma kaivo. Maaperä alueella on pääasiassa moreenia/so-
ramoreenia. Alueella on myös muutamia pienialaisia sa-
vikkoja.

2-kehän Rajajärvi–Tarrunmäki-osuuden eteläisen linjaus-
vaihtoehdon länsipuolelle sijoittuu Kauppilan ja Järven-
pään alueilla useita kiinteistöjä, joilla on todennäköisesti 
oma talousvesikaivo. Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat noin 
300 metrin päässä vaihtoehtoisesta tielinjauksesta. Alu-
eella on erityisesti vapaa-ajan asutusta Keskisenjärven ja 
Ylisenjärven rannoilla. Vallitseva maaperä alueella on mo-
reeni / soramoreeni, jonka vedenjohtavuus on tyypillises-
ti heikko, korkeintaan kohtalainen. Alueella esiintyy myös 
muutamia kallioharjanteita sekä pienialaisia savi- ja tur-
vealueita.

2-kehän Rajajärvi–Tarrunmäki-osuuden pohjoinen linjaus-
vaihtoehto kulkee puolestaan Keskisenkulman alueen 
halki. Alueella on kunnallinen vesihuoltoverkosto, mutta 
esimerkiksi alueen vapaa-ajan kiinteistöillä voi olla myös 
omia kaivoja. Maaperä alueella on pääosin moreenia/sora-
moreenia, paikoin on myös pienialaisia savikoita ja kallio-
alueita. Lisäksi Suojasen alueella noin 200 metrin päässä 
pohjoisesta linjausvaihtoehdon pohjoispuolella on kiinteis-
tö, jolla on mahdollisesti oma talousvesikaivo.

Pulkajärven länsirannalle sijoittuu useita vapaa-ajan kiin-
teistöjä, joilla on mahdollisesti oma kaivo. Kiinteistöt ovat 

kuitenkin etäälle vaihtoehtoisista 2-kehän tielinjauksista, ja 
linjausten ja kiinteistöjen väliin sijoittuu vedenjakajana toi-
mivia kallioharjanteita.

Lähteet ja tihkupinnat
Peltolammin voimakkaasti muokattu lähde sijaitsee met-
säisellä ulkoilualueella valtatien 3 viereisellä Rukkamäen 
rinteellä osuudella Lakalaiva-Linnakallio. Etäisyyttä nykyi-
seen valtatiehen on noin 30 metriä. Lähteen ympärille on 
asennettu betonirengas ja sitä peittää puukate. Lähteen 
vesi soveltuu talousvedeksi, tosin vesi on laatusuosituk-
sia happamampaa (Miettinen 2003). Maaperä alueella on 
moreenia.

Seiväskorven lähde sijoittuu noin 100 metrin päähän val-
tatiestä 3 osuuden Lakalaiva-Linnakallio-Pirkkala länsira-
jalla. Maaperä alueella on pääosin moreenia tai soramo-
reenia, jonka vedenjohtavuus on korkeintaan kohtalainen. 
Lähde sijaitsee pohjoiseen viettävässä rinteessä ja osa sii-
hen purkautuvasta pohjavedestä muodostuu mahdollisesti 
nykyisen valtatiealueen läheisyydessä.  Alueella toteute-
tun yleiskaavan luontoselvityksen (Pirkkalan kunta 2012) 
perusteella Seiväskorven lähde on tihkupintainen lähde, 
joka ei ole luonnontilainen. Lähde sijaitsee tiheässä suur-
saniaiskasvustossa seiväskorven peltoalueen itäpuolella. 
Lähteen ympäristö on tiheää koivuvaltaista taimikkoa. Ym-
päristön puusto ei ole täysin luonnontilaista, ja lähteen ala-
puolinen puro on osin perattu. Lähteen vedet purkautuvat 
länteen Seiväskorven peltoalueen ojiin. 

2-kehän Rajajärvi–Tarrunmäki-osuuden eteläisen linjaus-
vaihtoehdon läheisyyteen sijoittuu kolme lähdettä. Näistä 
Kaitajärven läheisyydessä sijaitseva maastokarttaan mer-
kitty lähde sijoittuu noin 210 metrin päähän linjausvaihto-
ehdon eteläpuolelle. Lähde sijaitsee ojitetulla suoalueella 
pohjoiseen viettävän rinteen reunalla, jossa moreenirinne 
vaihettuu suoalueeksi. 

Järvenpään peltoalueiden itäpuolella maastokarttaan 
merkitty lähde sijoittuu eteläisen linjausvaihtoehdon vä-
littömään läheisyyteen, noin 40 metrin päähän. Ramboll 
Finland Oy:n FM ekologi Elviira Ritari kävi suorittamassa 
alueella lähdeselvityksen 15.10.2020, jonka perusteella 
lähde ei ole luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. 
Lähde oli kaivettu ojaksi eikä siinä tavattu luonnontilaisille 
lähteille tyypillistä lähdekasvillisuutta. Lähde sijoittuu kaak-

koon viettävän rinteen juurelle, jossa moreenirinne vaihet-
tuu suoalueeksi.

Tarrunmäen kaakkoispuolella oleva lähde sijaitsee noin 
90 metrin etäisyydellä eteläisen linjausvaihtoehdon län-
sipuolella pohjoiseen viettävän rinteen juurella. Kohdas-
sa moreenirinne vaihettuu pieneksi suoalueeksi. Ramboll 
Finland Oy:n lähdeselvityksen (15.10.2020) perusteella 
lähde ei ole luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. 
Lähteessä ei tavattu luonnontilaisille lähteille tyypillistä läh-
dekasvillisuutta. Lähde sijoittui päätehakkuun viereen ja 
lähteen vierestä oli kaatunut useita puita ilmeisesti myrs-
kytuulien seurauksena.

2-kehän Rajajärvi–Tarrunmäki-osuuden pohjoisen linjaus-
vaihtoehdon pohjoispuolelle noin 400 metrin päähän sijoit-
tuu Leppäperkiön alueella maastokarttaan merkitty lähde. 
Lähde sijaitsee peltoalueen vieressä kohdassa, jossa poh-
joiseen viettävä moreenirinne vaihettuu Koivistonjärven 
rantaa reunustavaksi suoalueeksi.
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Kuva 12.1. Pohjavesikohteet.

12.3 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Pohjaveden kannalta merkittävimmät vaikutukset liittyvät 
tien rakentamisvaiheeseen, kun maaperää muokataan 
voimakkaasti ja maastossa on runsaasti koneita ja yleen-
sä polttoainesäiliöitä koneiden tankkausta varten. Raken-
nettaessa uutta tietä poistetaan pohjavettä suojaavaa ja 
vajovettä suodattavaa pintamaannosta. Vaikutus on ver-
rannollinen pienimuotoiseen maa-ainestenottoon, joskin 
kaivuusyvyys on yleensä huomattavasti pienempi kuin 
maa-ainestenotossa. Vaikutus jää suhteellisesti pienem-
mäksi, jos rakentaminen kohdistuu olemassa olevan tie-
alueen maastokäytävään tai muuten muokattuun maas-
toon. 

Maanrakennus- ja louhintatyöt voivat vaikuttaa väliaikai-
sesti pohjaveden laatuun aiheuttamalla esimerkiksi veden 
samentumista ja paikoin muuttaa pohjaveden virtausolo-
suhteita. Toteutettaessa maanrakennustöitä pilaantuneen 
maaperän alueella, kohdistuu pohjaveteen pilaantumis-
riski, joka on huomioitava töiden suunnittelussa. Samoin 
tulee huomioida, että hankealue sijoittuu Etelä-Pirkan-
maan–Kanta-Hämeen arseeniprovinssin alueelle. Alueen 
kallioperässä paikoin esiintyvät arseenimineraalit kohotta-
vat seudun maa- ja kallioperän sekä pohjaveden arsee-
nipitoisuuksia. Arseenipitoisuuksia on käsitelty tarkemmin 
luvussa 14 Maa- ja kallioperä sekä luonnonvarojen käyttö.

Pohjavedenpinnan yläpuolella tapahtuvan maanmuokka-
uksen aiheuttama vaikutus pohjaveteen on vähäinen, eikä 
se välttämättä ole havaittavissa pohjaveden laadussa tai 
määrässä. Vaikutus on suurempi ja mahdollisesti havaitta-
vissa, kun rakentaminen tapahtuu pohjavedenpinnan ala-
puolella tai jopa pohjavedenpintaa tilapäisesti tai pysyvästi 
alentaen. Tien rakentamisella voi olla vaikutuksia lähteisiin 
ja tihkupintoihin, jos rakentamistoimet kohdistuvat niiden 
välittömään läheisyyteen tai niihin purkautuvan pohjave-
den muodostumisalueelle.

Käytön aikaiset vaikutukset
Myös tien käytön aikana pohjaveteen kohdistuu vaikutuk-
sia. Tienpidosta aiheutuva pohja-vesiriski muodostuu suu-
relta osin liukkaudentorjunnassa käytettävästä tiesuolasta, 
joka voi nostaa pohjaveden kloridipitoisuuksia ja sähkön-
johtavuutta tien läheisyydessä. Myös vaarallisten aineiden 

kuljetuksiin ja mahdollisiin onnettomuustilanteisiin liittyy 
pohjaveden pilaantumisriski. On huomioitava, että liiken-
teestä ja tienpidosta aiheutuvat haitat ja riskit ovat jo nyky-
ään hankealueella olemassa, mutta uusi tielinjaus siirtää 
niitä osittain toisaalle. Tien parantamistoimenpiteet suju-
voittavat liikennettä ja parantavat liikenneturvallisuutta, mi-
kä voi osaltaan vähentää onnettomuustilanteisiin liittyvää 
pohjaveden pilaantumisriskiä.

Merkittävyyden arviointi
Pohjavesivaikutusten merkittävyys on arvioitu asiantunti-
ja-arviona perustuen mm. suunniteltuihin toimenpiteisiin, 
vaikutusten kestoon ja kohdentumiseen sekä pohjave-
sikohteen herkkyyteen (mm. maanperän ominaisuudet ja 
maalaji), kohteen nykytilaan (veden laatu ja määrä) sekä 
pohjaveden mahdolliseen käyttöön talousvetenä. Merkittä-
vyyden arvioinnissa on huomioitu myös eri vaihtoehtojen 
vaikutukset onnettomuustilanteisiin liittyvään pohjaveden 
pilaantumisriskiin. Herkkyyden määrittelyn kriteerit on esi-
tetty taulukossa 67.

Vaikutuksen merkittävyyden arviointikriteerit on esitetty 
taulukossa 68.

12.4 Vertailuvaihtoehto 0

Vertailuvaihtoehto 0 ei aiheuta suoria pohjavesivaikutuk-
sia, sillä hanketta ei toteuteta. 

Välillisiä vaikutuksia kohdistuu nykytilanteessakin valtatien 
3 vaikutusalueelle sijoittuviin pohjavesikohteisiin. Liikenne-
määrien kasvu ilman tien parantamistoimenpiteitä heiken-
tää liikenteen sujuvuutta ja lisää onnettomuusriskiä, mikä 
lisää lähialueen pohjavesikohteisiin kohdistuvaa pilaantu-
misriskiä.

12.5 Hankevaihtoehtojen vaikutukset

12.5.1 Vaihtoehto 0+

Hankevaihtoehdossa 0+ nykyistä valtatietä parannetaan 
vain vähäisessä määrin nykyisessä sijainnissa. Tien vä-
häinen parantaminen sujuvoittaa liikennettä, mikä mahdol-
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Vähäinen • Ei luokiteltua pohjavesialuetta
• Alueella ei ole lähteitä tai muita merkittäviä pohjavesikohteita
• Alueen pohjavettä ei käytetä talousvetenä.
• Alueen kallioperä on ehjää ja maaperän vedenjohtavuus on alhainen

Kohtalainen • Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka 2).
• Alue, jolla on yksittäisiä talousvesikaivoja
• Kallioperä on rikkonaista ja/tai maaperän vedenjohtavuus on kohtalainen.
• Alueella sijaitsee lähteitä, jotka eivät ole luonnontilaisia

Suuri • Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka 1).
• Alueella on runsaasti yksityisiä talousvesikaivoja, ja pohjavedenlaatu on todettu moitteettomaksi.
• Alueelle sijoittuu kallioperän heikkousvyöhyke ja/tai alueen maaperän vedenjohtavuus on hyvä. 
• Alueelle sijoittuu luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia lähteitä/tihkupintoja.

+++
Suuri myönteinen 

vaikutus
Toiminta vähentää suuresti pohjavesien kuormitusta ja parantaa merkittävästi 
pohjaveden muodostumisolosuhteita tai laatua

++
Kohtalainen myöntei-

nen vaikutus
Toiminta vähentää kohtalaisessa määrin pohjavesien kuormitusta ja parantaa 
kohtalaisesti pohjaveden muodostumisolosuhteita tai laatua

+
Vähäinen myönteinen 

vaikutus
Toiminta vähentää jonkin verran pohjavesien kuormitusta ja parantaa jonkin verran 
pohjaveden muodostumisolosuhteita tai laatua

0
Neutraali muutos tai ei 

vaikutusta
Ei havaittavaa muutosta nykytilanteeseen verrattuna.

-
Vähäinen kielteinen 

vaikutus

Nykyiseen tai suunniteltuun vedenottoon ei aiheudu vaikutuksia
Pohjaveden laadun muutos voi olla mitattavissa mutta pysyy talousvedelle asetettujen 
raja-arvojen sisällä.
Muutokset pohjaveden pinnankorkeuksissa ovat pieniä  
Muutokset pohjaveden laadussa tai määrässä vaikuttavat vain vähän pohjavedestä 
riippuvaisiin kohteisiin, kuten lähteisiin.
Muutokset pohjaveden laadussa ja määrässä ovat tilapäisiä ja/tai paikallisia 

--
Kohtalainen kielteinen 

vaikutus

Pohjaveden nykyinen tai suunniteltu vedenotto voi rajoittua jonkin verran
Pohjaveden laadun muutokset voivat olla havaittavissa, mutta pysyvät pääosin 
talousvedelle asetettujen raja-arvojen sisällä. Muutokset pohjaveden laadussa voivat 
heikentää jonkin verran pohjaveden kelpoisuutta talousvesikäytössä.
Muutokset pohjaveden pinnankorkeuksissa voivat olla ajoittain suurempia kuin 
keskimääräinen pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu 
Muutokset pohjaveden pinnankorkeudessa tai laadussa vaikuttavat kohtalaisesti 
pohjavedestä riippuvaisiin kohteisiin

---
Suuri kielteinen vaiku-

tus
Pohjaveden nykyinen tai suunniteltu vedenotto rajoittuu

Taulukko 67. Arvioitavan kohteet herkkyyden määrittely pohjavesien osalta.

Taulukko 68. Vaikutuksen merkittävyyden arviointikriteerit pohjavesien osalta.

lisesti vähentää onnettomuustilanteisiin liittyvää pilaantu-
misriskiä. Vaikutus nykytilaan verrattuna on kuitenkin hyvin 
vähäinen eikä muutosten vaikutusalueella ole merkittäviä 
pohjavesikohteita. Kokonaisuutena vaikutusten arvioidaan 
säilyvän nykytilanteen kaltaisina.

Osuudella Puskiainen-Lakalaiva Särkijärven eritasoliittymä 
parannetaan jatkamalla etelän suunnan erkanemiskaistaa 
noin 100 metrin matkalla. Noin 150 metrin päähän tien itä-
puolelle sijoittuu muutama kiinteistö, joilla mahdollisesti on 
oma talousvesikaivo. Kauemmaksi sijoittuu myös muuta-
mia lähteitä, lähimpänä sijaitsee noin 380 metrin päässä 
nk. Valkamankadun lähde. Maaperä alueella on maape-
räkartan perusteella pääosin moreenia tai soramoreenia, 
jonka vedenjohtavuus on korkeintaan kohtalainen. Raken-
nustöiden aikaisia vaikutuksia alueen mahdollisiin kaivoi-
hin tai lähteisiin ei arvioida muodostuvan, johtuen alueen 
maaperästä, pohjavesikohteiden melko kaukaisesta sijain-
nista ja toimenpiteiden vähäisestä laajuudesta.

Vaihtoehdossa toteutetaan myös sekoittumiskaistat Länti-
selle kehätielle Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliittymien 
välille. Peltolammin voimakkaasti muokattu lähde sijaitsee 
parannettavan tiealueen välittömässä läheisyydessä Ruk-
kamäen rinteellä. Etäisyyttä nykyiseen valtatiehen on noin 
30 metriä. Lähde ei ole luonnontilainen ja sen ympärille 
on asennettu betonirengas ja sitä peittää puukate. Lähde 
sijaitsee rinteessä tien eteläpuolella. Pohjaveden virtaus-
suunta on arvion mukaan alueella etelästä pohjoiseen, jo-
ten tiealueelta ei arvioida kulkeutuvan kuormitusta lähteen 
alueelle. Rakennustöiden aikana pohjaveden virtausolo-
suhteissa voi tapahtua väliaikaisia muutoksia, jos lähteen 
välittömässä läheisyydessä toteutetaan maankaivua vaati-
via rakennustöitä. Tällöin väliaikainen veden pinnan alene-
minen on mahdollista myös lähteen alueella.

Muilta osin vaihtoehdon 1 vaikutusalueelle ei sijoitu merkit-
täviä pohjavesikohteita.

12.5.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Vaihtoehdossa 1 toteutetaan uusi valtatielinjaus välillä 
Puskiainen–Linnakallio. Linjaus sijoittuu uuteen maasto-
käytävään noin 10 kilometrin matkalla.

Seiväskorven lähde sijoittuu suunnitellun Linnakallion eri-
tasoliittymän välittömään läheisyyteen. Alueella toteutetun 
yleiskaavan luontoselvityksen (Pirkkalan kunta 2012) pe-
rusteella lähde ei ole luonnontilainen. Lähde sijaitsee poh-
joiseen viettävässä rinteessä, joka on jäämässä eritasoliit-
tymän alle. Tällöin lähde todennäköisesti tuhoutuu. Arviota 
tarkennetaan myöhemmässä suunnitteluvaiheessa, kun 
eritasoliittymän tarkemmat suunnitteluratkaisut ovat tie-
dossa.

Osuudella Puskiainen-Lakalaiva Särkijärven eritasoliittymä 
parannetaan jatkamalla etelän suunnan erkanemiskaistaa 
noin 100 metrin matkalla. Noin 150 metrin päähän tien itä-
puolelle sijoittuu muutama kiinteistö, joilla mahdollisesti on 
oma talousvesikaivo. Kauemmaksi sijoittuu myös muuta-
mia lähteitä, lähimpänä sijaitsee noin 380 metrin päässä 
nk. Valkaman-kadun lähde. Maaperä alueella on maape-
räkartan perusteella pääosin moreenia tai soramoreenia, 
jonka vedenjohtavuus on korkeintaan kohtalainen. Raken-
nustöiden tai käytön aikaisia vaikutuksia alueen mahdolli-
siin kaivoihin tai lähteisiin ei arvioida muodostuvan, johtuen 
alueen maaperästä, pohjavesikohteiden melko kaukaises-
ta sijainnista ja toimenpiteiden vähäisestä laajuudesta.

Vaihtoehdossa toteutetaan myös sekoittumiskaistat Länti-
selle kehätielle Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliittymien 
välille osuudella Lakalaiva-Pirkkala. Peltolammin voimak-
kaasti muokattu lähde sijaitsee parannettavan tiealueen 
välittömässä läheisyydessä Rukkamäen rinteellä. Etäisyyt-
tä nykyiseen valtatiehen on noin 30 metriä. Lähde ei ole 
luonnontilainen ja sen ympärille on asennettu betoniren-
gas ja sitä peittää puukate. Lähde sijaitsee rinteessä tien 
eteläpuolella. Pohjaveden virtaussuunta on arvion mukaan 
alueella etelästä pohjoiseen, joten tiealueelta ei arvioida 
kulkeutuvan kuormitusta lähteen alueelle. Rakennustöiden 
aikana pohjaveden virtausolosuhteissa voi tapahtua väliai-
kaisia muutoksia, jos lähteen välittömässä läheisyydessä 
toteutetaan maankaivua vaativia rakennustöitä. Tällöin vä-
liaikainen veden pinnan aleneminen on mahdollista myös 
lähteen alueella.

Muilta osin vaihtoehdon 1 vaikutusalueelle ei sijoitu merkit-
täviä pohjavesikohteita.
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12.5.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Vaihtoehdossa 2 parannetaan nykyistä valtatietä 3 välillä 
Kuljun eritasoliittymä (Marjamäki) - Pirkkalan eritasoliitty-
mä. Valtatien suunnitteluosuus on pituudeltaan noin 23 ki-
lometriä. Valtatie levennetään 3+3 kaistaiseksi nykyisestä 
nelikaistaisesta (2+2). Tien tasaus tai linjaus eivät muutu. 
Tien päällystetty pinta-ala kasvaa 25-30 % nykyisestä.

Osuus Puskiainen-Lakalaiva (nykyisen valtatie)

Noin 150 metrin päähän tien itäpuolelle sijoittuu Särkijär-
ven eritasoliittymän eteläpuolella Leppäsen alueella muu-
tama kiinteistö, joilla mahdollisesti on oma talousvesikaivo. 
Kauemmaksi sijoittuu myös muutamia lähteitä, lähimpänä 
sijaitsee noin 380 metrin päässä nk. Valkamankadun läh-
de. Maaperä alueella on maaperäkartan perusteella pää-
osin moreenia tai soramoreenia, jonka vedenjohtavuus on 
korkeintaan kohtalainen. Rakennustöiden tai käytön aikai-
sia vaikutuksia alueen mahdollisiin kaivoihin tai lähteisiin 
ei arvioida muodostuvan. Valtatien parannustyöt sijoittuvat 
nykyisen valtatien alueelle jo valmiiksi muokattuun maas-
toon. Maaperän vedenjohtavuus on korkeintaan kohtalai-
nen, joten pohjavesivaikutusten arvioidaan rajoittuvan tien 
välittömään läheisyyteen. 

Osuus Lakalaiva-Pirkkala (nykyinen valtatie)

Toivion alueella lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä 
valtatien eteläpuolella on muutamia asuinrakennuksia, joil-
la on mahdollisesti oma kaivo. Maaperä alueella on moree-
ni tai soramoreeni. Valtatien parannustyöt sijoittuvat nykyi-
sen valtatien alueelle jo valmiiksi muokattuun maastoon. 
Maaperän vedenjohtavuus on korkeintaan kohtalainen, 
joten pohjavesivaikutusten arvioidaan rajoittuvan tien vä-
littömään läheisyyteen. Pohjaveden arvioitu virtaussuunta 
koillisesta lounaaseen, joten tiealueelta ei pitäisi kulkeutua 
merkittävää kuormitusta mahdollisten kaivojen alueelle.

Peltolammin voimakkaasti muokattu lähde sijaitsee valta-
tien viereisellä Rukkamäen rinteellä. Etäisyyttä nykyiseen 
valtatiehen on noin 30 metriä. Lähde ei ole luonnontilainen 
ja sen ympärille on asennettu betonirengas ja sitä peittää 
puukate. Lähde sijaitsee rinteessä tien eteläpuolella. Poh-

javeden virtaussuunta on arvion mukaan alueella etelästä 
pohjoiseen, joten tiealueelta ei arvioida kulkeutuvan kuor-
mitusta lähteen alueelle. Rakennustöiden aikana pohja-
veden virtausolosuhteissa voi tapahtua väliaikaisia muu-
toksia, jos lähteen välittömässä läheisyydessä toteutetaan 
maankaivua vaativia rakennustöitä. Tällöin väliaikainen 
veden pinnan aleneminen on mahdollista myös lähteen 
alueella.

Seiväskorven lähde sijoittuu noin 100 metrin päähän val-
tatiestä 3. Maaperä alueella on pääosin moreenia tai so-
ramoreenia, jonka vedenjohtavuus on korkeintaan kohta-
lainen. Lähde sijaitsee pohjoiseen viettävässä rinteessä ja 
osa siihen purkautuvasta pohjavedestä muodostuu mah-
dollisesti nykyisen valtatiealueen läheisyydessä.  Alueella 
toteutetun yleiskaavan luontoselvityksen (Pirkkalan kunta 
2012) perusteella lähde ei ole luonnontilainen. Tien paran-
tamistoimet aiheuttavat mahdollisesti lähteen veden väliai-
kaista samentumista rakennustöiden aikana. Tien käytön 
aikana lähteen vedenlaadussa on mahdollisesti havaitta-
vissa vähäisiä kielteisiä muutoksia, esimerkiksi kloridipi-
toisuuden nousua. Lähde sijoittuu jo nykyisellään valtatien 
mahdolliselle vaikutusalueelle.

12.5.4 2-kehä

2-kehätien suunnitteluosuus on noin 9 kilometriä ja raken-
taminen sijoittuu uuteen maastokäytävään pohjoisen linja-
uksen osalta 7,4 kilometrin ja eteläisen linjauksen osalta 
8,3 kilometrin matkalla.

Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki pohjoinen linjaus

2-kehän pohjoinen linjausvaihtoehto kulkee Keskisenkul-
man alueen halki. Alueella on kunnallinen vesihuoltover-
kosto, mutta esimerkiksi alueen vapaa-ajan kiinteistöillä 
voi olla myös omia kaivoja. Maaperä alueella on pääosin 
moreenia/soramoreenia, jonka vedenjohtavuus on kor-
keintaan kohtalainen. Jos mahdolliset rengaskaivot sijoit-
tuvat suunnitellun tielinjauksen välittömään läheisyyteen, 
ovat kielteiset vaikutukset kuitenkin mahdollisia. Mahdol-
lisia vaikutuksia ovat kaivoveden väliaikainen samentumi-
nen rakennustöiden aikana sekä veden laadun muutokset, 
kuten kloridipitoisuuksien nousu. Porakaivojen veden laa-
tuun tai määrään hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia. 

Lisäksi Suojasen alueella noin 200 metrin päässä linjaus-
vaihtoehdosta on kiinteistö, jolla on mahdollisesti oma ta-
lousvesikaivo. Maaperä tällä alueella on laajalti savea ja 
moreenia, joten pohjavesivaikutusten arvioidaan rajoittu-
van tien välittömään läheisyyteen. Jos mahdolliset ren-
gaskaivot sijoittuvat suunnitellun tielinjauksen välittömään 
läheisyyteen, on kaivoveden väliaikainen samentuminen 
rakennustöiden aikana mahdollista. Kaivojen sijoittumises-
ta riippuen veden laadun muutokset rengaskaivoissa ovat 
mahdollisia, tosin lähistöllä sijaitsee nykyisinkin mahdolli-
sia kuormituslähteitä, kuten maataloustoimintaa.

Linjausvaihtoehdon pohjoispuolelle noin 400 metrin pää-
hän sijoittuu Leppäperkiön alueella maastokarttaan mer-
kitty lähde. Lähde sijaitsee peltoalueen vieressä kohdassa, 
jossa pohjoiseen viettävä moreenirinne vaihettuu Koivis-
tonjärven rantaa reunustavaksi suoalueeksi. Maaperä 
suunnitellun tielinjauksen ja lähteen välillä koostuu savi- 
ja moreenialueista. Maaperän heikon vedenjohtavuuden 
ja suuren etäisyyden vuoksi hankkeella ei arvioida olevan 
vaikutuksia lähteen veden laatuun tai määrään.

Osuus Rajajärvi-Tarrunmäki eteläinen linjaus

Linjausvaihtoehdon länsipuolelle sijoittuu Kauppilan ja Jär-
venpään alueilla useita kiinteistöjä, joilla on todennäköi-
sesti oma talousvesikaivo. Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat 
noin 300 metrin päässä vaihtoehtoisesta tielinjauksesta. 
Vallitseva maaperä alueella on moreeni / soramoreeni, jon-
ka vedenjohtavuus on tyypillisesti heikko, korkeintaan koh-
talainen. Alueella esiintyy myös muutamia vedenjakajina 
toimia kallioharjanteita sekä pienialaisia savi- ja turvealu-
eita. Hankkeen pohjavesivaikutusten ulottuminen alueen 
mahdollisiin yksityiskaivoihin asti on epätodennäköistä.

Pulkajärven länsirannalle sijoittuu useita vapaa-ajan kiin-
teistöjä, joilla on mahdollisesti oma kaivo. Kiinteistöt ovat 
kuitenkin etäällä (yli 500 metrin päässä) vaihtoehtoisista 
2-kehän tielinjauksista, ja linjausten ja kiinteistöjen väliin 
sijoittuu vedenjakajana toimivia kallioharjanteita. Hank-
keen pohjavesivaikutusten ulottuminen alueen mahdollisiin 
yksityiskaivoihin asti on epätodennäköistä.

Kaitajärven läheisyydessä maastokarttaan merkitty lähde 
sijoittuu noin 210 metrin päähän linjausvaihtoehdon etelä-
puolelle. Lähde sijaitsee ojitetulla suoalueella pohjoiseen 

viettävän rinteen reunalla, jossa moreenirinne vaihettuu 
suoalueeksi. Suunniteltu tielinjaus ei sijoitu lähteeseen 
purkautuvan pohjaveden arvioidulle muodostumisalueelle 
eikä tiehankkeen arvioida vaikuttavan lähteen veden laa-
tuun tai määrään.

Järvenpään peltoalueiden itäpuolella maastokarttaan 
merkitty lähde sijoittuu eteläisen linjausvaihtoehdon välit-
tömään läheisyyteen, noin 40 metrin päähän. Kohteella 
tehdyn lähdeselvityksen perusteella lähde ei ole luonnon-
tilainen tai luonnontilaisen kaltainen. Lähde sijoittuu kaak-
koon viettävän rinteen juurelle, jossa moreenirinne vaihet-
tuu suoalueeksi. Linjausvaihtoehto sijoittuu alueelle, jolla 
osa lähteeseen purkautuvasta pohjavedestä mahdollisesti 
muodostuu. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti lähteen veden 
laatuun ja määrään, erityisesti rakentamisen aikana.

Tarrunmäen kaakkoispuolella oleva lähde sijaitsee noin 
90 metrin etäisyydellä eteläisen linjausvaihtoehdon länsi-
puolella pohjoiseen viettävän rinteen juurella. Kohdassa 
moreenirinne vaihettuu pieneksi suoalueeksi. Kohteella 
tehdyn lähdeselvityksen perusteella lähde ei ole luonnon-
tilainen tai luonnontilaisen kaltainen. Linjausvaihtoehto 
ei sijoitu lähteeseen purkautuvan pohjaveden arvioidulle 
muodostumisalueelle, joten hankkeella ei arvioida olevan 
vaikutuksia lähteen veden laatuun tai määrään.

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

Kumpikaan vaihtoehtoisista tielinjauksista ei sijoitu 
luokitellulle pohjavesialueelle. Pohjavesivaikutus-
ten kannalta linjausvaihtoehdoilla ei ole merkittävää 
eroa, sillä molemmista aiheutuu vähäisiä kielteisiä 
vaikutuksia pohjavesikohteisiin. Eteläisen linjaus-
vaihtoehdon osalta kielteinen vaikutus kohdistuu 
Järvenpään peltoalueiden itäpuolella sijaitsevaan 
lähteeseen, joka ei ole luonnontilainen. Pohjoisen 
linjausvaihtoehdon osalta kielteiset vaikutukset 
kohdistuvat Keskisenkulman ja Suojasen alueen 
mahdollisiin betonirengaskaivoihin, jos ne sijoittu-
vat linjausvaihtoehdon välittömään läheisyyteen. 
Arviota tarkennetaan myöhemmässä suunnittelu-
vaiheessa, kun kaivot on kartoitettu.
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Hankevaihtoehtojen erot

Hankevaihtoehdossa 0+ pohjavesivaikutusten arvi-
oidaan säilyvän nykytilanteen kaltaisina eikä mer-
kittäviä vaikutuksia synny. Pohjavesivaikutusten 
kannalta vaihtoehtoa 0+ voidaan pitää parhaimpa-
na, koska sillä ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuk-
sia pohjaveden tilaan, lähteisiin tai yksittäisiin talo-
usvesikaivoihin.

Vaihtoehtojen 1 ja 2 arvioidaan molempien aiheut-
tavan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia, jotka kohdis-
tuvat ei-luonnontilaisiin lähteisiin sekä mahdollisiin 
yksittäisiin talousvesikaivoihin 2-kehän alueella.  
Pohjavesivaikutusten kannalta 2-kehän linjausvaih-
toehdoilla ei ole merkittävää eroa, sillä molemmis-
ta aiheutuu vähäisiä kielteisiä vaikutuksia pohjave-
sikohteisiin. 

Arviota tarkennetaan myöhemmässä suunnittelu-
vaiheessa, kun yksityiset kaivot on kartoitettu ja tar-
kemmat suunnitteluratkaisut (mm. pohjanvahvistus-
menetelmät) ovat tiedossa. 

12.6 Vaihtoehtojen vertailu ja 
johtopäätökset

Kokonaisvaikutukset hankevaihtoehdoissa

Vaihtoehto 0+
Hankevaihtoehdossa 0+ nykyistä valtatietä parannetaan 
vain vähäisessä määrin nykyisessä sijainnissa. Kokonai-
suutena pohjavesivaikutusten arvioidaan säilyvän nykyti-
lanteen kaltaisina. Osuudella Lakalaiva-Pirkkala parannet-
tavan tiealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan 
Peltolammin lähteeseen arvioidaan kohdistuvan korkein-
taan väliaikainen vähäinen kielteinen vaikutus rakennus-
töiden aikana. Lähde ei ole luonnontilainen. Vaihtoehdolla 
ei arvioida olevan muita vaikutuksia lähialueen yksityiskai-
voihin tai lähteisiin.

Kokonaisuudessaan vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaiku-
tuksia pohjavesien kannalta.

Vaihtoehto 1 (valtatie 3 uusi tielinjaus ja 2-kehä)
Vaihtoehdossa 1 toteutetaan uusi valtatielinjaus välillä 
Puskiainen–Linnakallio. Linjaus sijoittuu uuteen maasto-
käytävään noin 10 kilometrin matkalla. Seiväskorven lähde 
sijoittuu suunnitellun Linnakallion eritasoliittymän välittö-
mään läheisyyteen ja lähteen tuhoutuminen on todennä-
köistä. Lähde ei ole luonnontilainen. Arviota tarkennetaan 
myöhemmässä suunnitteluvaiheessa, kun eritasoliittymän 
tarkemmat suunnitteluratkaisut ovat tiedossa. 

Osuudella Lakalaiva-Pirkkala Peltolammin lähteeseen ar-
vioidaan kohdistuvan korkeintaan väliaikainen vähäinen 
kielteinen vaikutus rakennustöiden aikana. Lähde ei ole 
luonnontilainen.

Vaihtoehtoon sisältyy myös 2-kehän toteuttaminen. Sen 
molemmista linjausvaihtoehdosta aiheutuu vähäisiä kiel-
teisiä vaikutuksia pohjavesikohteisiin.

Kokonaisuudessaan vaihtoehdon arvioidaan aiheuttavan 
vähäisiä kielteisiä vaikutuksia pohjavesien kannalta.

Vaihtoehto 2 (valtatie 3 nykyisellä paikalla ja 2-kehä)
Vaihtoehdossa 2 parannetaan nykyistä valtatietä 3 välillä 
Kuljun eritasoliittymä (Marjamäki) - Pirkkalan eritasoliitty-
mä. Valtatien suunnitteluosuus on pituudeltaan noin 23 ki-

lometriä. Valtatie levennetään 3+3 kaistaiseksi nykyisestä 
nelikaistaisesta (2+2). Tien tasaus tai linjaus eivät muutu. 

Merkittävimmät nykyisen valtatien parantamisen vaikutuk-
set pohjavesien kannalta kohdistuvat Peltolammin ja Sei-
väskorven lähteisiin. Kumpikaan lähteistä ei ole luonnon-
tilainen. Peltolammin lähteeseen arvioidaan kohdistuvan 
korkeintaan väliaikainen vähäinen kielteinen vaikutus ra-
kennustöiden aikana. Seiväskorven lähteeseen arvioidaan 
kohdistuvan väliaikaisia kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia 
tien rakentamisen aikana sekä tien käytön aikana vähäisiä 
kielteisiä vaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna.

Vaihtoehtoon sisältyy myös 2-kehän toteuttaminen. Sen 
molemmista linjausvaihtoehdosta aiheutuu vähäisiä kiel-
teisiä vaikutuksia pohjavesikohteisiin.

Kokonaisuudessaan vaihtoehdon arvioidaan aiheuttavan 
vähäisiä kielteisiä vaikutuksia pohjavesien kannalta.

Yleiset johtopäätökset
Millään vaihtoehdolla ei ole vaikutusta luokiteltuihin pohja-
vesialueisiin tai yhdyskuntien vedenottoon. Valtaosa hank-
keen vaikutusalueen asuinkiinteistöistä on kunnallisteknii-
kan piirissä ja yksityisiä talousvesikaivoja on suhteellisen 
vähän. Yksityiskaivojen kannalta merkittävimmät vaikutuk-
set liittyvät 2-kehän vaihtoehtoisiin tielinjauksiin osuudella 
Rajajärvi-Tarrunmäki. Hankkeen vaikutusalueelle ei sijoitu 
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia lähteitä. Millään 
vaihtoehdolla ei ole vaikutusta luokiteltuihin pohjavesi-
alueisiin tai yhdyskuntien vedenottoon.

Hanke on toteutuskelpoinen, kun yksityiset talousvesikai-
vot huomioidaan jatkosuunnittelussa. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää mahdollisiin pilaantuneen maan kohteisiin 
sekä suunnittelualueen sijoittumiseen Etelä-Pirkanmaan–
Kanta-Hämeen arseeniprovinssin alueelle. Arseenipi-
toisuuksia ja mahdollisia pilaantuneen maan kohteita on 
käsitelty tarkemmin luvussa 14 Maa- ja kallioperä sekä 
luonnonvarojen käyttö.

12.7 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää ja 
hallita monin tavoin. Tässä hankkeessa tärkeimmät keinot 
ovat: 

• Yksityiskaivot kartoitetaan myöhemmässä tiesuunnitte-
luvaiheessa Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti, kun 
tarkemmat suunnitteluratkaisut ovat tiedossa. Tuolloin 
täytetään kiinteistökohtaiset kaivokortit sekä mitataan 
pohjaveden pinnan tasot ja tehdään tarvittavat veden-
laatumääritykset.

• Rakentamisen pohjavesivaikutusten tarkkailua toteu-
tetaan myöhemmin laadittavan tarkkailuohjelman mu-
kaisesti. Tarkkailuohjelmaan sisällytetään pohjaveden 
määrän ja laadun tarkkailu ennen rakentamista, raken-
tamisen aikana ja sen jälkeen.

• Pohjaveteen kohdistuvien riskien pienentämisen kan-
nalta tärkeää on ympäristönäkökohtien huomioiminen 
rakentamisessa. Urakoitsijoilta tulee edellyttää ympä-
ristövastuullista toimintaa muun muassa koneiden huol-
lossa, tankkauksissa ja polttoaineiden säilytyksessä. 
Talousvesikaivojen lähellä työskenneltäessä on nouda-
tettava erityistä varovaisuutta.

• Maa- ja kallioperän luontaisiin arseenipitoisuuksiin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota varsinkin talousvesikaivojen 
läheisyydessä, sillä hanke sijoittuu Etelä-Pirkanmaan–
Kanta-Hämeen arseeniprovinssin alueelle. Arseenipi-
toisuuksia on käsitelty tarkemmin luvussa 14 Maa- ja 
kallioperä sekä luonnonvarojen käyttö. Arseeni sitoutuu 
tavallisesti maaperän oksideihin (rauta- ja alumiinisa-
ostumiin), orgaaniseen ainekseen ja savimineraaleihin. 
Happamissa tai hyvin emäksissä olosuhteissa arseenin 
liukoisuus kasvaa.

Vallitsevat pohjaveden pinnan tasot suunnittelualueella 
tulee selvittää tarkemmin esimerkiksi asentamalla valitun 
tielinjauksen alueelle pohjaveden havaintoputkia. Myö-
hemmässä suunnitteluvaiheessa tarkastetaan myös mah-
dollinen pohjaveden alennustarve esimerkiksi alikulkujen 
kohdilla sekä sen vaikutukset muun muassa painumille 
herkille rakenteille.

Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten arviota tarkenne-
taan myöhemmässä tiesuunnitteluvaiheessa, kun kaivo-
kartoitus on tehty ja tarkemmat suunnitteluratkaisut (mm. 
valittava pohjanvahvistusmenetelmä) ovat selvillä.
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13  MAA- JA KALLIOPERÄ, 
 LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ 

13.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Luonnonvarojen hyödyntämisellä tarkoitetaan muun mu-
assa maa- ja kalliokiviainesten hyödyntämistä, pohjave-
sivarojen käyttöä, marjastusta, sienestystä, metsästystä 
ja kalastusta.  Koko hankkeen elinkaaren suunnittelun, 
rakentamisen ja käytönaikaiset vaikutukset ja niiden mer-
kittävyys on arviouitu yleispiirteisesti alustavien teknisten 
suunnitelmien perusteella. Arviossa on tarkasteltu mm. 
hankkeen alustavaa massatasetta sekä ylijäämämassojen 
sijoitusmahdollisuuksia. Pohjavesiin kohdistuvia vaikutuk-
sia on käsitelty luvussa 13 Pohjavedet.

Maa- ja kallioperäkuvaus perustuu geologian tutkimuskes-
kuksen (GTK) avoimesta aineistosta saatuihin pohjatutki-
mustietoihin sekä GTK:n maa- ja kallioperäkartta-aineis-
toihin. Vaikutusten arviointi on laadittu asiantuntija-arviona 
perustuen olemassa oleviin suunnitelmiin. Arvokkaat geo-
logiset muodostumat on tarkastettu GTK:n paikkatietoai-
neistojen sekä Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden 
inventoinnin tarkistusraportin perusteella (Pirkanmaan 
ELY-keskus, raportteja 110/2014). Arseenipitoisuuksien 
osalta on hyödynnetty GTK:n maaperän taustapitoisuus-
työkalua ja Kiviainesten otto arseenialueilla -opasta (GTK 
opas 59).

Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat maa-
perän tilan tietojärjestelmän (MATTI-rekisteri) mukaiset 
mahdolliset pilaantuneen maan kohteet on selvitetty 250 
metrin etäisyydellä eri vaihtoehtojen mukaisista tienlinja-
uksista. MATTI-rekisteriin on koottu tiedot kohteista, joiden 
maaperään on saattanut päästä haitallisia aineita. Tieto-
järjestelmään merkityt maa-alueet on tunnistettu alueella 
harjoitetun tai harjoitettavan toiminnan perusteella, joten 
kaikki järjestelmässä olevat kohteet eivät välttämättä ole 
pilaantuneita. Toiminta kohteessa on ollut sellaista, että 
se kuitenkin saattaa aiheuttaa riskiä maaperän laadulle. 
Selvitetyistä kohteista on pyydetty lisätiedot Pirkanmaan 
ELY-keskukselta. Saatujen tietojen ja karttatarkastelun pe-
rusteella on arvioitu kohteiden maaperän mahdollista pi-
laantuneisuutta ja vaikutuksia hankkeeseen. 

13.2 Nykytilanne

Maa- ja kallioperä
Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse valtakunnallisesti ar-
vokkaita geologisia muodostumia eikä maakunnallisesti tai 
paikallisesti arvokkaita harjualueita. 

Hanke sijoittuu pääosin Pirkkalan migmatiittialueella ja 
suunnittelualueen kallioperä on suurimmaksi osaksi kiil-
legneissiä. Kiillegneissin lisäksi suunnittelualueella vaih-
televat pienemmissä määrin pegmatiitti- ja apliittigraniit-
ti,	 tuffiitti,	amfiboliitti,	 kvartsi-	 ja	granodioriitti,	porfyyrinen	
granodioriitti sekä peridotiitti. Puskiaisten eritasoliittymän 
eteläpuolella suunnittelualueen poikki kulkee lounais-koil-
lissuuntainen kallioperän siirrosvyöhyke.

Maaperään kuuluu kallioperää peittävä irtomaakerros, joka 
koostuu pääosin murskautuneesta ja hienontuneesta kivi-
aineksesta eli kivennäismaalajeista. Niitä ovat muun mu-
assa moreeni, sora, hiekka ja savi. Maaperään kuuluvat 
lisäksi eloperäisestä aineksesta syntyvät turve ja lieju sekä 
maaperässä oleva vesi.

Maaperäkuvaus on laadittu käyttäen hyväksi GTK:n avoi-
mia aineistoja. Suunnittelualueelta ei GTK:n rekisterissä 
ole tehtyjä pohjatutkimuksia, joten maaperäkuvauksessa 
on käytetty hyödyksi GTK:n maaperäkarttaa. Maaperä 
vaihtelee suunnittelualueella karkeasti seuraavien maala-
jien välillä:
• hiekkamoreeni
• saraturve (ojitettu)
• rahkaturve
• kalliomaa
• savi

Maaperä suunnittelualueella on suurimmaksi osaksi hiek-
kamoreenia. Kalliomaata on etenkin vaihtoehdon 1 osuu-
della Puskiainen-Rajajärvi, Perimmäiseltä länteen.

Kalliomaaksi luokitellaan maaperä, jossa kallio on näkyvis-
sä joko maan pinnalla tai maakerrokset ovat hyvin ohuet ja 
kallio on hyvin lähellä maan pintaa. Osuuden Puskiainen-
Rajajärvi alkupäässä on kalliomaata oleva alue, joka on 
korkeimmillaan noin tasolla +142, ympäröivien alueiden 
ollessa alimmillaan noin tasolla +112. Alue on aivan ole-
massa olevan valtatien 3 linjauksen länsipuolella Kukon-
korvesta pohjoiseen. Lisäksi Puskiainen-Rajajärven puoli-
välin jälkeen on laaja kalliomaa-alue.  

Osuudella Puskiainen-Rajajärvi tielinjaus ylittää kaksi oji-
tettua saraturvealuetta linjauksen suunnassa molemmin 
puolin suurempaa Perimmäisestä länteen jäävää kallio-
maa-aluetta. Kalliomaa-alueella maanpinnan korko on kor-
keimmillaan noin tasolla +165 ympäröivien hiekkamoreeni-
alueiden ollessa noin alimmillaan noin tasolla +135.

Rajajärven eritasoliittymä sijoittuu kalliomaa-alueen pääl-
le kohdassa, jossa korkein kohta on noin tasolla +144 ja 
kallio joko maanpinnalla tai hyvin lähellä maanpintaa. Alin 
kohta eritasoliittymän alueella on Pirkkalan puolella olevan 
saraturvealueen kohdalla, missä maanpinta on noin tasol-
la +124. Saraturvealue näyttäisi karttatulkinnan perusteel-
la syntyneen ruhjevyöhykkeeseen, sillä se jatkuu kapeana 
kaistaleena koilliseen kohti Kaitajärveä ja on noin 10–20 
metriä ympäröivää aluetta alempana.

Nykyiselle valtatielle 3 sijoittuvat vaihtoehdot alkavat Kul-
jun eritasoliittymän eteläpuolelta. Kuljun eritasoliittymän ja 
Puskiaisten eritasoliittymän välillä maaperä vaihtelee peh-
meiköiden ja moreenialueiden välillä, lisäksi osuudella on 
yksittäisiä kallioalueita. Kuljun eritasoliittymä sijoittuu pää-
osin moreenialueelle. Kuljun eritasoliittymän etelä- ja poh-
joispuolella on pehmeikköalue. Puskiaisten eritasoliittymän 
eteläpuolella on laaja pehmeikköalue Ruotasjärven lasku-
joen ylityksen kohdalla.

Puskiaisten eritasoliittymän ja Sääksjärven eritasoliittymän 
välillä maaperä on pääosin moreenia, osuudelle sijoittuu 
lisäksi kallioalueita. Sääksjärven ja Särkijärven eritasoliit-
tyminen välillä maaperä on pääosin moreenia. Särkijärven 
eritasoliittymän alueella on myös laajoja kallioalueita ja eri-
tasoliittymän eteläpuolella ylitetään turvepehmeikkö. Särki-
järven eritasoliittymän ja Lakalaivan eritasoliittymän välillä 
maaperä on pääosin moreenia, Lakalaivan eritasoliittymän 
alueella moreenikerroksen päällä on paikoin muutaman 
metrin paksuinen silttikerros.

Lakalaivan ja Sarakulman liittymien välillä maaperä on 
pääosin savi- ja silttipehmeikköä, pehmeikön paksuus on 
noin 2…10 m. Pehmeiden maakerrosten alla on moreenia. 
Pehmeikkö rajautuu idässä päärataan. Pääradan itäpuo-
lella maaperä on pääosin moreenia, jonka päällä on muu-
taman metrin paksuinen löyhä silttikerros.

Sarakulman ja Linnakorven eritasoliittymien välillä maape-
rä on pehmeikköä Sarakulman liittymän alueella, länteen 
päin kuljettaessa maaperä muuttuu moreeniksi ja paikoin 
tielinjaus ylittää kallioalueita. Linnakorven eritasoliittymän 
läheisyydessä on tien pohjoispuolella turvepehmeikkö.

Linnakorven ja Pirkkalan eritasoliittymien välillä maaperä 
on pääosin moreenia, paikoin ylitetään kallioalueita sekä 
yksittäisiä pehmeiköitä. Vähä-Naistenjärven kohdalla tie 
rajautuu turvepehmeikköön. Pirkkalan eritasoliittymän län-
sipuolella maaperä on matalaa noin 2…5 metriä paksua 
savi-/silttipehmeikköä. Pehmeikköalueelle sijoittuu myös 
yksittäisiä moreeniosuuksia.

2-kehätien sekä eteläisen että pohjoisen linjauksen alu-
eilla on yksittäisiä pehmeikköalueita. Pehmeiköt ovat sa-
vimaata ja turvesoita. Pääosin maaperä on moreenia. 
Moreeniosuuksilla on erittäin paljon maakiviä. Laajin peh-
meikköalue sijoittuu osuuden itäpäähän. Kortejärven poh-
joispuolisen suon ylityksen pituus on noin 400 metriä.
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Pilaantuneet maat
Suunnittelualueen läheisyydessä (noin 250 metrin etäi-
syydellä tielinjauksista) on 45 mahdollista pilaantuneen 
maaperän kohdetta valtakunnallisen Maaperän tilan tieto-
järjestelmän (Matti-rekisteri) perusteella. Kohteiden sijainti 
on esitetty kartassa 13.2. Näistä viidellä ei ole maankäyttö-
rajoitetta. Suurin osa kohteista sijoittuu osuuksille Lakalai-
va-Pirkkala ja Puskiainen-Lakalaiva. Maankäyttö on näillä 
alueilla intensiivisintä. Hankkeen kannalta merkittävimmät 
kohteet ovat Kuljun ja Keskisenkulman entiset yhdyskun-
tajätteen kaatopaikka-alueet.

Maa- ja kallioperän arseeni
Hanke sijoittuu Etelä-Pirkanmaan–Kanta-Hämeen arsee-
niprovinssin alueelle. Sen kallioperässä paikoin esiinty-
vät arseenimineraalit (erityisesti arseenikiisu) kohottavat 
seudun maa- ja kallioperän sekä pohjaveden arseenipitoi-
suuksia. Arseeni on terveydelle haitallinen aine. Arseenia 
ei kuitenkaan esiinny kohonneina pitoisuuksina kauttaal-
taan arseeniprovinssin alueella, vaan paikalliset erot ovat 
suuria arseeniprovinssin sisälläkin.

Geologian tutkimuskeskuksen maaperän taustapitoisuus-
työkalulla laskettu maaperän keskimääräinen pitoisuus 
hankealueella moreeninäytteiden perusteella (261 näy-
tettä) oli 10,6 mg/kg (mediaani 9,2 mg/kg). Tämä alittaa 
selvästi alueen SSTP-arvon (suurin suositeltu taustapitoi-
suusarvo), joka on 26,0 mg/kg. Jatkosuunnittelussa maa- 
ja kallioperän sekä pohjaveden arseenipitoisuudet tulee 
selvittää tarkemmin ja huomioida hankkeen suunnittelus-
sa. Mahdolliset korkeat arseenipitoisuudet voivat vaikuttaa 

esimerkiksi louhitun kiviaineksen hyödyntämiskelpoisuu-
teen. Hankkeen vaikutuksia rakennustöiden vaikutusalu-
eella oleviin vesistöihin ja pohjavesikohteisiin tulee tarvit-
taessa tarkkailla.

13.3 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

Tarkasteltavilla vaihtoehdoilla on paikallisesti maankäyt-
töön ja sitä kautta luonnonvarojen hyödyntämiseen koh-
distuvia välillisiä vaikutuksia. Tien parantamiseen tarvitaan 
maa- ja kiviaineista ja toisaalta rakentamisessa muodos-
tuu ylimääräisiä massoja.  Pehmeillä pohjamailla maa-
perää joudutaan vahvistamaan massanvaihdoilla, jolloin 
huonosti kantava maa-aines korvataan rakennusteknisesti 
paremmalla maa-aineksella. Rakentamiseen kelpaamatto-
mat maa-ainekset läjitetään tien läheisyyteen. Maa-aines-
ten sijoitusalueiden paikat suunnitellaan tiesuunnitelmavai-
heessa. 
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20008334
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Kuva 13.2. Pilaantuneen maan kohteet.

Kuva 13.1. Maaperäkartta.
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Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset ovat rakenta-
misen aikaisia. Mahdollista maa-ainesten ottoa ja maa-ai-
nesten sijoitusalueita lukuun ottamatta vaikutus kohdistuu 
vain rakennettavaan kohtaan.  Mahdollinen maa-ainesten 
otto tapahtuu tiehankkeesta erillään kohdekohtaisten lupa-
määräysten mukaisesti, eikä maa-ainesten oton vaikutuk-
sia siksi arvioida ympäristövaikutusten arviointiselostuk-
sessa.

Pilaantuneen maan kohteiden osalta vaikutusten arvioin-
nin pääpaino on rakentamisen aikaisissa vaikutuksissa. 
Tieliikenne itsessään ei juuri vaikuta maaperän pilaantumi-
seen muutoin kuin mahdollisissa onnettomuustilanteissa, 
joten käytön aikaisia vaikutuksia ei arvioida olevan. Vai-
kutusarviossa huomioidaan kohteella tehtäväksi suunnitel-
lut maanrakennustyöt, kohteen pilaantuneisuuden arvioitu 
laajuus ja toiminnan laatu sekä maaperäolosuhteet. 

Mahdolliset pilaantuneen maaperän kohteet voivat vaatia 
lisätoimenpiteitä hankkeen edetessä. Lisätoimenpiteet voi-
vat olla maaperätutkimuksia, riskinarviota tai kunnostustoi-
menpiteitä, jos rakentamisvaiheessa kohteissa käsitellään 
pilaantuneita maa-aineksia. Tällöin pilaantunut maa-aines 
tulee käsitellä asianmukaisesti, jotta se ei aiheuta ympä-
ristö- tai terveysriskiä. Haitta-aineiden leviäminen voidaan 
estää myös etukäteen tehtävillä maaperä- ja pohjavesitut-
kimuksilla sekä tarvittavilla kunnostustoimenpiteillä.

13.4 Vertailuvaihtoehto 0

Vaihtoehdolla 0 ei ole suoraa vaikutusta maa- ja kalliope-
rään tai pilaantuneen maan kohteisiin, sillä hanketta ei to-
teuteta.

13.5 Hankevaihtoehtojen vaikutukset

13.5.1 Vaihtoehto 0+

Lakalaivan eritasoliittymän alueella suunniteltu tien leven-
täminen edellyttää pohjanvahvistustoimenpiteitä pääradan 
länsipuolella savi- ja silttimaaperästä johtuen. Pääradan 
itäpuolella pengerlevennys edellyttää pohjanvahvistustoi-

menpiteitä suuren pengerkorkeuden ja radan läheisyyden 
takia.

Vaihtoehdossa pintamaan poistoa tulee noin 5000 m³, 
maaleikkausta noin 20 000 m³ ja maapengertä noin 80 000 
m³. Maaleikkausmassoista osan voi hyödyntää hankkees-
sa. Tien rakennekerrosten massamäärä noin 25 000 m³. 
Rakennekerrosmassat tuodaan kaikki hankkeen ulkopuo-
lelta.  Asfaltointia tehdään yhteensä noin 20 000 m².

Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliittymien välille toteu-
tetaan sekoittumiskaista. Rakennustöiden suunnittelussa 
tulee huomioida, että tien välittömässä läheisyydessä on 
mahdollisia pilaantuneen maan kohteita, mm. moottoriajo-
neuvojen korjaamotoimintaa. Kohteiden tarkemmat tiedot 
on esitetty taulukossa 69. 

13.5.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Lakalaivan eritasoliittymän alueelle suunniteltuun tien le-
vitykseen liittyen on otettava huomioon alueen täyttömaat 
ja laaja savipehmeikkö. Uudella linjauksella huomioon on 
otettava mahdolliset savi- ja turvepehmeikköjen vaatimat 
pohjanvahvistustoimenpiteet ja louhintatarpeet.

Vaihtoehdossa pintamaan poistoa tulee noin 320 000 m³, 
maa- ja kallioleikkausta noin 2 560 000 m³ ja maapengertä 
noin 1 260 000 m³. Pengermateriaali saadaan hankkeelta. 
Tien rakennekerrosten massamäärä on noin 630 000 m³. 
Rakennekerrosmassoista osa saadaan hankkeelta kallio-
murskeena. Asfaltointia tehdään yhteensä noin 1 130 000 
m². 

Pilaantuneen maan kohteista merkittävin on Kuljun enti-
nen yhdyskuntajätteen kaatopaikka-alue. Suunniteltu uusi 
tielinjaus kulkee Kuljun jätetäyttöalueen yli. Kohde ja sen 
vaikutukset rakennustöiden toteutukseen on tärkeää huo-
mioida jatkosuunnittelussa. Vaihtoehdossa tiealueeseen 
lisäksi rajautuu useita mahdollisia pilaantuneen maan koh-
teita, joiden selvitystarve tulee tarkastaa myöhemmässä 
suunnitteluvaiheessa. Kohteiden tarkemmat tiedot on esi-
tetty taulukossa 70.

Kohteen Id Kuvaus ja jatkosuunnittelu Sijainti

20007092 Toiminnassa oleva moottoriajoneuvojen huolto- ja kor-
jaustoiminta. Kohteella on maankäyttörajoite.

Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliitty-
mien välillä, kiinteistö rajoittuu tiealuee-
seen.

91001 Toiminnassa oleva kuljetusliikkeen varikko, selvitystar-
ve tarkastettava.

Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliitty-
mien välillä, kiinteistö rajoittuu tiealuee-
seen.

Kohteen Id Kuvaus ja jatkosuunnittelu Sijainti

20008416 Kuljun entinen yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Kaa-
topaikkatoiminta on lopetettu 1970-lvulla. Kohde on 
kunnostettu eristämällä jätetäyttö noin metrin paksui-
sella puhtaalla maakerroksella. Alueella on maankäyt-
törajoite. Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota myös vesienhallintaan rakennustöiden aika-
na, jotta estetään haitta-aineiden leviäminen ympäris-
töön.

Vaihtoehdon 1 mukainen uusi tielinjaus 
kulkee kohteen päältä. 

90160 Toiminnan lopettanut kemiallinen pesula. Selvitystarve 
tarkastettava.

Linnakallio-Pirkkala osuudella Takamaan 
alueella, kiinteistö sijoittuu n. 40 m etäi-
syydellä tiealueesta.

151643 Maarakennuskoneiden huolto, toiminnassa oleva koh-
de. Selvitystarve tarkastettava.

Osuudella Puskiainen-Lakalaiva, Sääks-
järven eritasoliittymä. Kiinteistö rajoittuu 
tiehen.

91363 Toiminnassa oleva liimatehdas ja jätetäyttö. Selvitys-
tarve tarkastettava.

Osuudella Puskiainen-Lakalaiva. Kiin-
teistö rajoittuu tiealueeseen. Uuden 
tielinjauksen liittymän välittömässä lähei-
syydessä.

20006285 Piha-alueella varastoitu maanrakennuskalustoa, 
muuntajaöljyvahinkoalue. Maaperän kunnostustoi-
menpiteitä on tehty 2017. Kohteella on maankäyttöra-
joite.

Osuudella Puskiainen-Lakalaiva. Kiin-
teistö rajoittuu tiealueeseen.

20008333 Toiminnassa oleva polttoaineenjakeluasema. Selvitys-
tarve tarkastettava.

Linnakallio-Pirkkala osuudella Hirsalas-
sa. Kiinteistö rajoittuu tiealueeseen.

20007092 Toiminnassa oleva moottoriajoneuvojen huolto- ja kor-
jaustoiminta. Kohteella on maankäyttörajoite.

Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliitty-
mien välillä, kiinteistö rajoittuu tiealuee-
seen.

91001 Toiminnassa oleva kuljetusliikkeen varikko, selvitystar-
ve tarkastettava.

Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliitty-
mien välillä, kiinteistö rajoittuu tiealuee-
seen.

Taulukko 69. Mahdolliset pilaantuneen maan kohteet, jotka tulee huomioida vaihtoehdon 0+ jatkosuunnittelussa.

Taulukko 70. Mahdolliset pilaantuneen maan kohteet, jotka tulee huomioida vaihtoehdon 1 jatkosuunnittelussa.

13.5.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Osuudella Marjamäki-Puskiainen Kuljun eritasoliittymän 
etelä- ja pohjoispuolella on savialue, jossa on tarve poh-
janvahvistustoimenpiteille. Puskiaisten eteläpuolella Ruo-

tarjärven laskuojan ylityksen kohdalla on tarve pohjanvah-
vistustoimenpiteille.

Särkijärven liittymän eteläpuolella ylitetään turvepehmeik-
kö, jossa on tarve pohjanvahvistustoimenpiteille.

13 Maa- ja kallioperä, luonnonvarojen käyttö



150 | Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kohteen Id Kuvaus ja jatkosuunnittelu Sijainti

91340 Keskisenkulman entinen yhdyskuntajätteen kaa-
topaikka-alue. Toiminta on loppunut vuonna 1987. 
Selvitystarve tarkastettava. Kohde sijaitsee rinteessä 
Pulkajärven Natura-alueen koillispuolella. Jatkosuun-
nittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös 
vesienhallintaan rakennustöiden aikana, jotta estetään 
haitta-aineiden leviäminen ympäristöön.

2-kehän pohjoinen linjausvaihtoehto kul-
kee kohteen välittömässä läheisyydessä.

Kohteen Id Kuvaus ja jatkosuunnittelu Sijainti

90160 Toiminnan lopettanut kemiallinen pesula. Selvitystarve 
tarkastettava.

Linnakallio-Pirkkala, Takamaan alueella. 
Kiinteistö sijoittuu n. 40 m etäisyydellä 
tiealueesta.

91344 Pirkkalan jätevedenpuhdistamo, toiminta lopetettu. 
Selvitystarve tarkastettava.

Linnakallio-Pirkkala osuuden länsirajalla. 
Kiinteistö rajoittuu tiealueeseen.

151643 Maarakennuskoneiden huolto, toiminnassa oleva koh-
de. Selvitystarve tarkastettava.

Osuudella Puskiainen-Lakalaiva, Sääks-
järven eritasoliittymä. Kiinteistö rajoittuu 
tiealueeseen.

91363 Toiminnassa oleva liimatehdas ja jätetäyttö. Selvitys-
tarve tarkastettava.

Osuudella Puskiainen-Lakalaiva. Kiin-
teistö rajoittuu tiealueeseen. 

20006285 Piha-alueella varastoitu maanrakennuskalustoa, 
muuntajaöljyvahinkoalue. Maaperän kunnostustoi-
menpiteitä on tehty 2017. Kohteella on maankäyttöra-
joite.

Osuudella Puskiainen-Lakalaiva. Kiin-
teistö rajoittuu tiealueeseen.

20008333 Toiminnassa oleva polttoaineenjakeluasema. Selvitys-
tarve tarkastettava.

Linnakallio-Pirkkala osuudella Hirsalas-
sa. Kiinteistö rajoittuu tiealueeseen.

20007092 Toiminnassa oleva moottoriajoneuvojen huolto- ja kor-
jaustoiminta. Kohteella on maankäyttörajoite.

Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliitty-
mien välillä, kiinteistö rajoittuu tiealuee-
seen.

91001 Toiminnassa oleva kuljetusliikkeen varikko, selvitystar-
ve tarkastettava.

Lakalaivan ja Sarankulman eritasoliitty-
mien välillä, kiinteistö rajoittuu tiealuee-
seen.

91023 Linja-autoyhtiön varikko, toiminnassa. Maaperän 
kunnostustöitä suoritettu 2008. Selvitystarve tarkas-
tettava.

Osuus Lakalaiva-Linnakallio, Lakalaivan 
eritasoliittymä. Kiinteistö rajoittuu tiealu-
eeseen.

91284 Toimintansa lopettanut kenkätehdas, selvitystarve 
tarkastettava.

Osuus Puskiainen-Lakalaiva, Lakalaivan 
eritasoliittymän eteläpuolella. Kiinteistö 
rajoittuu tiealueeseen.

91014 Autojen ruosteenestokäsittely ja maalaamo, toiminta 
lopetettu. Selvitystarve tarkastettava.

Osuus Puskiainen-Lakalaiva, La-ka-
laivan eritasoliittymän eteläpuolella. 
Kiinteistö sijoittuu n. 80 m etäisyydelle 
tiealueesta.

91070 Toiminnassa oleva autokorjaamo, selvitystarve tarkas-
tettava.

Osuus Puskiainen-Lakalaiva, La-ka-
laivan eritasoliittymän eteläpuolella. 
Kiinteistö sijoittuu n. 60 m etäisyydelle 
tiealueesta.

Taulukko 72. Mahdolliset pilaantuneen maan kohteet, jotka tulee huomioida 2-kehän jatkosuunnittelussa.

Taulukko 71. Mahdolliset pilaantuneen maan kohteet, jotka tulee huomioida vaihtoehdon 2 jatkosuunnittelussa.

Lakalaivan ja Sarankulman välillä on laaja savi- /silttipeh-
meikkö, jossa tien leventäminen edellyttää pohjanvah-
vistustoimenpiteitä. Sarankulman ja Pirkkalan välillä on 
yksittäisiä pehmeikköjä. joissa on tarve pohjanvahvistus-
toimenpiteille.

Vaihtoehdossa pintamaan poistoa tulee noin 50 000 m³, 
maa- ja kallioleikkausta noin 300 000 m³ ja maapengertä 
noin 150 000 m³. Pengermateriaali saadaan pääosin hank-
keelta. Tien rakennekerrosten massamäärä noin 360 000 
m³. Rakennekerrosmassat tuodaan hankkeen ulkopuolel-
ta. Asfaltointia tehdään yhteensä noin 200 000 m².

Vaihtoehdossa tiealueeseen rajautuu useita mahdollisia 
pilaantuneen maan kohteita, joiden selvitystarve tulee tar-
kastaa myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. Kohteiden 
tarkemmat tiedot on esitetty taulukossa 71.

13.5.4 2-kehä

Sääksjärvi - Rajajärvi osuudella ylitetään noin 400 metrin 
pituinen suo, jossa on tarve pohjanvahvistustoimenpiteille.

Rajajärvi-Tarrunmäki osuudella eteläisellä linjausvaihtoeh-
dolla on vähemmän pehmeikköjä kuin pohjoisella vaihto-
ehdolla. Kallio-osuudet ovat molemmilla vaihtoehdoilla yh-
tä suuret.

Tarrunmäki-lentokenttä osuudella ylitetään savialue, jossa 
on tarve pohjanvahvistustoimenpiteille.

2-kehätiellä pintamaan poistoa tulee noin 100 000 m³, 
maa- ja kallioleikkausta noin 640 000 m³ ja maapengertä 
noin 450 000 m³. Pengermateriaali saadaan pääosin hank-
keelta. 

Pohjanvahvistuskohteiden menetelmä (massanvaihto/ 
paalulaatta) vaikuttaa tarvittaviin pengerrys- / massanvaih-
tomääriin. Lisäksi tulee pohtia, onko mielekkäämpää tuoda 
massanvaihto- vai pengermassa hankkeen ulkopuolelta. 
2-kehätien rakennekerrosmassoja tarvitaan noin 130 000 
m³. Rakennekerrosmassoista osa saadaan hankkeelta kal-
liomurskeena. Asfaltointia tehdään yhteensä noin 140 000 
m².

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

Eteläisellä linjausvaihtoehdolla on vähemmän poh-
janvahvistustarpeita kuin pohjoisella vaihtoehdol-
la. Kallio-osuuksien suhteen vaihtoehdoilla ei ole 
eroa. Pohjoinen linjausvaihtoehto kulkee Keski-
senkulman entisen yhdyskuntajätteen kaatopaik-
ka-alueen vierestä Pulkajärven Natura-alueen ra-
jan tuntumassa, millä voi olla vaikutuksia hankkeen 
toteuttamiseen.

Pohjoinen linjausvaihtoehto Rajajärvi-Tarrunmäki osuu-
della kulkee Keskisenkulman entisen yhdyskuntajätteen 
kaatopaikka-alueen vierestä Pulkajärven Natura-alueen 
rajan tuntumassa. Kohteeseen on jatkosuunnittelussa kiin-
nitettävä erityistä huomiota. Tarkemmat tiedot on esitetty 
taulukossa 72.
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Hankevaihtoehtojen erot

Vaihtoehdon 0+ vaikutukset jäävät massojen osal-
ta pienimmäksi johtuen osuuden vähäisistä toi-
menpiteistä.

Vaihtoehdossa 1 ja vaihtoehdossa 2 on molemmis-
sa tarve läjitysalueille johtuen pintamaiden poiston 
ja leikkausmassojen suuresta määrästä verrattuna 
pengerryksiin. Molemmat vaihtoehdot ovat massa-
taseeltaan ylijäämäisiä. Vaihtoehdon 2 massamää-
rät ovat vähäisemmät kuin vaihtoehdossa 1, mutta 
vaihtoehdossa 2 on todennäköisesti suurempi tar-
ve viedä massat maanvastaanottopaikoille, koska 
nykyisen valtatien tiealueella ei ole mahdollisuutta 
maa-ainesten sijoittamiselle. Vaihtoehdon 1 alu-
eella on mahdollisuus maisemoida ylijäämämaita 
hankkeen alueelle. Vaihtoehdon 1 suunniteltu uusi 
tielinjaus kulkee Kuljun jätetäyttöalueen yli. Kohde 
ja sen vaikutukset rakennustöiden toteutukseen on 
tärkeää huomioida jatkosuunnittelussa.

Vaihtoehto 1 muuttaa merkittävämmin nykytilan-
netta kuin vaihtoehto 2 johtuen tien sijoittumisesta 
aivan uudelle linjaukselle. Vaihtoehto 1 on maaleik-
kausten ja pohjanvahvistusten osalta enemmän 
“massahanke”, jossa pehmeiköiden pohjanvah-
vistustoimenpiteenä massanvaihto voi olla suo-
tuisin johtuen tielinjalta saatavista mäkialueiden 
leikkausmassoista. Vaihtoehdossa 2 levennetään 
nykyistä tietä ja pohjanvahvistustoimenpiteenä tu-
lee kyseeseen massanvaihdon lisäksi myös pilaris-
tabilointi ja paalulaatta.

Pohjanvahvistusten toteutuksen kannalta vaihto-
ehto 2 on haastavampi kuin vaihtoehto 1 johtuen 
valtatien läheisyydessä olevista rakenteista ja kun-
nallistekniikasta sekä vilkkaasti liikennöidystä val-
tatiestä.

13.6 Vaihtoehtojen vertailu ja 
johtopäätökset

13.6.1 Kokonaisvaikutukset hankevaihtoehdoissa

Vaihtoehto 0+
Hankevaihtoehdossa 0+ nykyistä valtatietä parannetaan 
vain vähäisessä määrin nykyisessä sijainnissa. VE 0+ 
vaikutukset jäävät massojen osalta pienimmäksi johtuen 
osuuden vähäisistä toimenpiteistä. Vaihtoehto on massa-
taseeltaan alijäämäinen.

Vaihtoehto 1 (valtatie 3 uusi tielinjaus ja 2-kehä)

Vaihtoehdossa 1 toteutetaan uusi valtatielinjaus. Linjaus 
sijoittuu uuteen maastokäytävään noin 10 kilometrin mat-
kalta. Vaihtoehto sisältää myös 2-kehän toteuttamisen. 
Uuden valtatielinjauksen poikkileikkaus on 2+2 -kaistainen 
moottoritie. Vaihtoehdoissa 1 on tarve maa-aineksen lä-
jitysalueille johtuen pintamaiden poiston ja leikkausmas-
sojen suuresta määrästä suhteessa pengerryksiin. Vaih-
toehto on massataseeltaan ylijäämäinen. Vaihtoehdon 1 
alueella on mahdollisuus maisemoida ylijäämämaita han-
kealueelle. 

Vaihtoehdon 1 suunniteltu uusi tielinjaus kulkee Kuljun jä-
tetäyttöalueen yli ja 2-kehän linjaus Keskisenkulman enti-
sen yhdyskuntajätteen kaatopaikka-alueen vierestä. Näi-
den kohteiden vaikutukset rakennustöiden toteutukseen 
on tärkeää huomioida jatkosuunnittelussa.

Vaihtoehto 2 (valtatie 3 nykyisellä paikalla ja 
2-kehä)

Vaihtoehdossa 2 parannetaan nykyistä valtatietä 3 välillä 
Kuljun eritasoliittymä (Marjamäki) - Pirkkalan eritasoliitty-
mä. Valtatien suunnitteluosuus on pituudeltaan noin 23 ki-
lometriä. Valtatie levennetään 3+3 kaistaiseksi nykyisestä 
nelikaistaisesta (2+2). Tien tasaus tai linjaus eivät muutu. 
Vaihtoehtoon sisältyy myös 2-kehän toteuttaminen. Vaih-
toehdossa 2 on tarve maa-aineksen läjitysalueille johtuen 
pintamaiden poiston ja leikkausmassojen määrästä verrat-
tuna pengerryksiin. Vaihtoehto on massataseeltaan ylijää-
mäinen. Nykyisen valtatien tiealueella ei ole mahdollisuut-
ta maanläjitykselle.

2-kehän pohjoinen linjausvaihtoehto kulkee Keskisenkul-
man entisen yhdyskuntajätteen kaatopaikka-alueen vie-
restä. Kohteen vaikutukset rakennustöiden toteutukseen 
on tärkeää huomioida jatkosuunnittelussa.

13.6.2 Vaihtoehtojen vertailu 13.7 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Tietä rakennettaessa ja parannettaessa pyritään maa-ai-
nesten massatasapainoon. Kallio- ja maaleikkauksista ir-
rotettava aines pyritään käyttämään täyttöihin, penkerei-
siin, tien rakennekerroksiin, meluvalleihin tai esimerkiksi 
erilaisiin maisemointeihin. Tätä varten maa-ainesten laatu 
tutkitaan myöhemmissä suunnitteluvaiheissa käyttökelpoi-
suuden toteamiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
maa- ja kallioperän sekä pohjaveden arseenipitoisuuksiin 
suunnittelualueella, varsinkin alueilla, joissa tien läheisyy-
dessä on talousvesikaivoja. Muualta tuotavan maa-ainek-
sen määrä on taloudellisestikin tarkoituksenmukaista mi-
nimoida.

Massakuljetusten haittoja voidaan minimoida tutkimal-
la jatkosuunnittelussa huolellisesti leikattavien alueiden 
leikkausmassojen laatu ja suunnitella sen perusteella tar-
kemmin massojen hyödyntäminen sekä hankkeessa että 
hankkeen lähialueella. Jatkosuunnittelussa myös hank-
keen massatasapainoa on tarkasteltava tarkemmin. Riit-
tävän pitkällä rakentamisajalla voidaan osittain vähentää 
pohjanvahvistustarpeita, jos pohjanvahvistustoimenpitee-
nä voidaan osittain käyttää painopenkereitä raskaampien 
toimenpiteiden sijaan.

Mahdolliset pilaantuneen maan kohteet tulee huomioida 
jatkosuunnittelussa ja tarvittaessa selvitettävä toimenpide-
tarve tarkemmin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Kes-
kisenkulman vanhaan kaatopaikka-alueeseen Pulkajär-
ven Natura-alueen rajan tuntumassa (2-kehä, pohjoinen 
linjausvaihtoehto) sekä Kuljun vanhaan kaatopaikka-alu-
eeseen, jonka yli suunniteltu uusi tielinjaus kulkee (VE 1). 
Maaperätutkimukset ja kunnostustarpeen arviointi on suo-
tavaa tehdä hyvissä ajoin, sillä pilaantuneiden maa-aines-
ten käsittelyyn on oltava ympäristönsuojelulain 28 §:n mu-
kainen lupa. Käytännössä maa-ainesten käsittely voidaan 
kuitenkin toteuttaa ilmoitusmenettelyllä, jos kohteessa on 
tehty riittävät maaperätutkimukset ja suunniteltu puhdistus-
menetelmä on yleisesti käytössä oleva menetelmä.

13 Maa- ja kallioperä, luonnonvarojen käyttö
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14  ILMASTO 
Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupääs-
töjään sitoutumalla YK:n ilmastosopimukseen ja EU:n il-
masto- ja energiapolitiikan toteuttamiseen kansallisella 
tasolla (YM 2017). Ilmastonmuutoksen torjunta on valtion 
keskeinen tavoite ja vuoteen 2050 mennessä kasvihuo-
nepäästöjä pyritään vähentämään 80-95% (TEM 2017). 
Tampereen kaupunkiseutu tavoittelee muun muassa 
MAL-2020-2030 työn kautta kasvihuonekaasupäästöjen 
merkittävää vähentämistä. Päästötavoitteet tulevat lähi-
vuosina edelleen tiukentumaan ja täsmentymään. Asioi-
ta käsitellään muun muassa lausuntovaiheessa olevissa 
Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja 
Fossiilittoman liikenteen tiekartassa. Näissä esiin nouse-
via tavoitteita tullaan käsittelemään tarkemmin hankkeen 
seuraavissa suunnitteluvaiheissa, kun edellä mainituista 
selvityksistä tehdään päätöksiä. Ympäristövaikutusten ar-
vioinnissa tehtyjen tarkastelujen perusteella pystytään kui-
tenkin arviomaan vaihtoehtojen erojen suuntaa suhteessa 
päästötavoitteiden saavuttamiseen.

Liikenteessä merkittäviä vähennyskeinoja ovat liikenne-
määrän vähentäminen ja ajoneuvo- ja käyttövoimatek-
niikan kehitys, liikenteen suoritteen vähentäminen sekä 
ruuhkautumisen ja kiihdytysten ja hidastusten välttäminen 
(esimerkiksi ajonopeudet, tien mutkaisuus ja mäkisyys) 
(LVM 2018). 

YVA-menettelyssä menetelmät ilmastonmuutokseen vai-
kuttavien tekijöiden arvioimiseksi eivät ole vakiintunei-
ta. Tämän hankkeen eri vaihtoehtojen vaikutusta ilmas-
tonmuutosta voimistaviin tekijöihin arvioidaan arvioitujen 
hankkeen rakentamisen aikaisten ja ajoneuvojen ennus-
tettujen kasvihuonekaasupäästöjen, sekä maankäytön 
muutoksen myötä muuttuvan hiilivaraston ja -nielun perus-
teella.

14.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Hankkeen ilmastovaikutuksia on tarkasteltu kolmesta eri 
näkökulmasta: rakentamisen aikaiset päästöt, liikennöin-

nin aikaiset päästöt ja vaikutukset hiilinieluihin ja -varas-
toihin. 

Aikaskaala edellä mainituilla ilmastovaikutuksilla on erilai-
nen. Hankkeen vaikutus alueen hiilivarastoon ja -nieluun 
on välitön ja suora tien rakenteiden muuttaessa maankäyt-
töä pysyvästi rakentamisen alettua. Myös rakentamisen 
aikaisten päästöjen voidaan arvioida tapahtuvan pääasi-
assa 5-10 vuoden aikana sekä korjaus ja kunnossapito-
toimenpiteiden yhteydessä, kun taas liikenteen päästöjen 
kehittyminen toteutuu vähitellen, kun tieyhteys avataan lii-
kenteelle. 

Rakentamisen aikaisten päästöjen laskenta perustui las-
kettavien kokonaisuuksien rakennusosamääriin. Lasken-
nassa otettiin huomioon merkittävimmät rakenteet ja pää-
materiaalit sekä työvaiheet, sisältäen työmaatoiminnot. 
Laskentajaksona on käytetty 50 vuotta. Kuljetusmatkoik-
si oletettiin hankkeen sisällä syntyville maamassoille 1-5 
km, hankkeeseen tuotaville maamassoille 25 km, muual-
le kuljetettaville massoille 20 km ja tuotteistetuille raken-
nusmateriaaleille 10 km.  Hankevaihtoehtojen VE 0+, VE 
1 (+ 2-kehä P ja E) sekä VE 2 (+ 2-kehä P ja E) päästöt 
eriteltiin tuotevaiheen (materiaalit ja massat), kuljetusten 
(materiaalit ja massat), työmaatoimintojen, käytön, vaihto-
jen ja kunnostusten, vaihtojen ja kunnossapidon kuljetus-
ten, elinkaaren lopun toimintojen sekä järjestelmän rajan 
ulkopuolelle jäävien osien mukaan. Hiilijalanjäljenarviointi 
suoritettiin One Click LCA -verkkotyökalulla. Arviointi nou-
dattaa sekä ISO 14040/14044 että CEEQUAL 4/5/5.1 stan-
dardeja.

A1-A3 Tuotevaihe
A1-A3a Materiaalit
A1-A3b Massat
A4 Kuljetukset - materiaalit
A4b Kuljetukset - massat
A5 Työmaatoiminnot
B1 Käyttö
B4-B5 Vaihdot ja kunnostukset
B4-B5-kuljetukset Vaihtojen ja kunnossapidon kuljetukset
C1-C4 Elinkaaren loppu
D Järjestelmän rajan ulkopuolella

Tuotevaihe (A1-A3) ja kuljetukset (A4) sisältävät hankkee-
seen hankittujen massojen, hankkeessa hyödynnettävien 
massojen ja hankkeessa käytettyjen rakennusmateriaalien 

valmistuksen ja kuljetusten päästöt. Hankkeessa syntyvi-
en ylimääräisten massojen valmistuksen päästöt eivät ole 
allokoitu mukaan hankkeelle, mutta näiden massojen kul-
jetuksista aiheutuvat päästöt ovat laskennassa mukana. 
Työmaatoimintojen (A5) laskennassa on huomioitu raken-
nusvaiheen energiankäyttö sisältäen työmaan sähkönku-
lutuksen sekä polttoaineen kulutuksen. Työmaatoimintojen 
panostiedot ja päästökertoimet ovat taulukkoarvoja erilai-
sista lähteistä. Käyttövaihe (B1) sisältää ainoastaan silta-
rakenteiden betonin karbonatisaation rakennekerroksissa. 
Vaihdot ja kunnostukset (B4-B5) sekä näiden kuljetuksista 
(B4-B5-kuljetukset) aiheuttavat päästöt ovat arvioitu seu-
raavasti: Asvaltin vaihtoväliksi on oletettu 15 vuotta ylim-
mälle kerrokselle ja 30 vuotta alimmille kerroksille. Muita 
maanrakennus- tai rakennusmateriaaleja ei vaihdeta tar-
kasteluajanjaksona. Elinkaaren loppuvaiheen (C1-C4) 
päästöt aiheutuvat asvaltti- ja betonijätteistä. Järjestelmän 
rajan ulkopuolelle (D) jäävät päästöt ovat asvaltin ja beto-

Kuva 14.1. Hankkeen liikenteellinen vaikutusalue.

nin kierrätyksen hyvityksiä. C1-C4 ja D vaiheiden päästöt 
ovat oletusarvoja. 

Liikennöinnistä syntyvää päästön muutosta arvioitaessa 
otetaan huomion eri kulkumuotojen liikennesuoritteiden 
muutokset ja niiden ominaispäästöissä ja -kulutuksessa 
tapahtuvat muutokset.  Liikennöinnin päästöt ovat siten eri 
kulkuneuvojen yhteen laskettujen päästöjen summa. Tä-
män hankkeen liikennöinnin päästöjä laskennassa on mu-
kana henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen päästöt. Tavara-
liikenteen ominaispäästöjen arvioidaan vähenevän hieman 
hitaammin kuin henkilöautoliikenteen. Siksi tavaraliiken-
teen suhteellinen osuus liikennöinnin päästöistä kasvaa. 

Arvioinnin perustana käytettyjen liikennesuoritteiden kehi-
tyksen arviointi perustuu luvussa 15 kuvattuihin mallilas-
kelmiin. Mallinnuksessa tarkastellaan vaihtoehtojen liit-
tymistä laajemmin muuhun liikennejärjestelmään, ja sitä 
kautta syntyvään mahdollisuuteen liikenteen ja sen pääs-
töjen vähentämiseen tai kasvuun (Kuva 14.1.). Suorittei-
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den kehitystä ja niiden vaikutusta hiilidioksidipäästöihin 
hankevaihtoehdoissa 0+, 1 ja 2 voidaan verrata mallilas-
kelmien avulla.

Nykytilan liikenteen päästökertoimina on käytetty VTT:n 
LIPASTO- järjestelmän EURO 5 (tavaraliikenne) ja 2015 
(henkilöautoliikenne) CO2- ekv. -kertoimia. Ennustevuoden 
2040 päästökertoimet on laskettu LIISA-tieliikenteen las-
kentajärjestelmän vuoden 2040 ennusteiden pohjalta. Ker-
toimet saattavat yliarvioida henkilöliikenteen päästöjä, sillä 
tekninen kehitys ja sen nopeuttaminen osaltaan mahdollis-
tavat merkittävienkin muutosten saavuttamisen.  Päästö-
kehitykseen vaikuttaa käsillä olevien vuosien merkitys: va-
jaa neljännes vuonna 2040 käytössä olevista ajoneuvoista 
myydään seuraavan viiden vuoden aikana ja mitä enem-
män ne ovat sähkö- tai biokaasukäyttöisiä, sitä lähempänä 
päästövähennystavoitteita ollaan vuonna 2040.

Vaikutuksia hiilinieluihin ja -varastoihin arvioidaan yleisel-
lä tasolla tarkastelemalla alueelle sijoittuvia hiilinieluja ja 
-varastoja sekä hankkeen eri vaihtoehtojen aiheuttamia 
muutoksia niihin. Lähtötietona käytetään Corine Maan-
peite-aineiston (SYKE 2018) perusteella laskettuja maan-
käyttömuotoja, Metsäkeskuksen paikkatietoaineistoja se-
kä monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin 2017 
metsävara-aineistoa (MVMI 2017, Luke 2019:a). Puuston 
hiilinielu- ja varastoarviot perustuvat yleistettyihin lukuihin, 
ja toimivat näin suuntaa antavana arviona. Laskelmissa ei 
ole huomioitu maaperän hiilivarastoa eikä muutosta maa-
perän hiilinieluun. Hankealueelle sijoittuu myös peltoalu-
eita. Koko Suomen maatalousmaiden kasvihuonepäästöt 
olivat vuonna 2018 noin 3,4 Mt CO2- ekv. (Tilastokeskus 
2019) ja maatalousmaata oli vuonna 2018 noin 2,3 miljoo-
naa hehtaaria (Luke 2019:b). Peltojen kasvihuonekaasuar-
voihin vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, kuten maaperä, 
viljeltävä kasvi, käytettävät lannoitteet sekä lannan ja jä-
telietteen levitys, joilla kaikilla on oma vaikutuksensa pel-
lon ominaisuuksiin hiilenvarastona ja kasvihuonekaasujen 
lähteenä. Metsien ja peltojen kasvihuonekaasupäästöjen 
ja nielujen arviointi sisältää paljon epävarmuuksia, näin ol-
len arviot ovat suuntaa antavia.

Ilmastonmuutoksen myötä sääolosuhteiden odotetaan ää-
revöityvän. Liikenteeseen myrskyt ja rankkasateet voivat 
aiheuttaa muun muassa tietulvia. Lisäksi sääolosuhteet 
voivat aiheuttaa liikenteeseen erilaisia häiriöitä, kuten on-
nettomuuksia sekä kuljetusten viivästymisiä ja peruuntu-

Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa

Suomessa kasvihuonepäästöt olivat vuonna 2018 
noin 56,5 Mt CO2-ekv., mistä energiateollisuus 
muodosti suurimman osan, 75 % (42,4 Mt CO2-
ekv.). Kotimaan liikenteen päästöjen osuus vuoden 
2018 kokonaispäästöistä oli 27 % (n. 11,8 Mt CO2-
ekv.) ja tästä tieliikenteen osuus oli 94 % (Tilasto-
keskus 2019). Tieliikenteen päästöosuudet jakau-
tuivat seuraavasti: henkilöautot 54 %, kuorma-autot 
32 %, pakettiautot 8 %, linja-autot 5 % sekä moot-
toripyörät ja mopot 1 % (VTT 2018). 

Yhden henkilöauton vuosittainen CO2 päästö on ar-
violta noin 2,5 tonnia (päästö noin 160 CO2 g/km, 
ja ajettu matka n. 14 000 km/v, Tilastokeskus 2018 
ja 2019). 

Kulutussähkön kasvihuonepäästö pirkanmaalaista 
asukasta kohti vuonna 2018 oli noin 0,6 t CO2-ekv. 
(SYKE, 2018).  

Metsämaa -maankäyttöluokan nettonielu, eli met-
sien varastoiman hiilidioksidin määrä, oli vuonna 
2018 noin 20,8 Mt CO2-ekv. Luku sisältää puus-
ton lisäksi maaperän hiilivaraston (Tilastokeskus 
2019).

misia. Myös kulkuvälineille ja infrastruktuuriin voi aiheu-
tua vaurioita, joista puolestaan voi aiheutua kustannuksia. 
Ilmastonmuutoksen myötä teiden ylläpitokustannukset 
voivat pitkällä aikavälillä pienentyä, mutta sään ääri-ilmi-
öiden haittavaikutukset liikenteelle voivat olla merkittäviä 
ja kustannuksia lisääviä tekijöitä (VNK 2018). Hankkeen 
todennäköisimmät tieliikenteeseen vaikuttavat ilmastoriskit 
liittyvät myrskyihin ja tietulviin. Nämä tekijät ja niihin va-
rautuminen otetaan huomioon tarkemmassa tiesuunnit-
telussa. Lähtökohtaisesti nämä voidaan ottaa paremmin 
huomioon uusissa tielinjauksissa kuin nykyisten väylien 
parantamisessa. Tiepinnan liukkauteen liittyvät kysymyk-
set ovat valmiin tien kunnossapidossa huomioitavia asioi-
ta.

14.2 Nykytilanne

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE 2020) laskelmien 
mukaan Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt olivat 3 131 
kt CO2-ekv vuonna 2018. Kokonaispäästöistä tieliikenteen 
osuus Pirkanmaalla 2018 oli noin 895 kt CO2- ekv. Pirkan-
maan kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet 
vuosien 2005-2018 aikana 12 % ja koko Suomessa 16 %. 
Vaikka suunta on oikea, matkaa hiilineutraaliustavoitteisiin 
ja kuntien 80 % vähennystavoitteisiin on vielä jäljellä. 

Nykytilanteen liikenteestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä 
arvioitiin nykyisen liikenneverkon mahdollistaman liiken-
teen ja sen synnyttämien päästöjen perusteella. Liikenne-
verkon tarkastelualue kattaa suurimman osan Pirkanmaas-
ta (Kuva 14.3.). Mallin perusteella liikenteen tuottamat 
kasvihuonepäästöt nykytilanteessa ovat tarkastelualueella 
390 kt CO2 ekv. vuodessa. 

Hankkeen eri vaihtoehtojen suunnittelualueiden maan-
käyttö poikkeaa toisistaan. Vaihtoehdossa 0+ suurin osa 
hankealueesta on rakennettua ympäristöä. Vaihtoehdon 1 
maankäytöstä noin 20 % luokitellaan metsäalueeksi ja 65 
% rakennetuksi ympäristöksi. Vaihtoehdossa 2 noin 85 % 
on rakennettua ympäristöä ja noin 5 % metsäaluetta. 2-ke-
hän pohjoisen ja eteläisen vaihtoehdon suunnittelualueis-
ta yli puolet sijoittuu peltoalueelle. Peltoalaan on laskettu 
mukaan Corine 2018 aineiston määritelmän mukaiset pel-
lot ja pienipiirteiset maatalousmosaiikit. Näin ollen peltoala 
saattaa olla yliarvioitu, sillä maatalousmosaiikkiin on yhdis-
tetty myös maatalousmaiden väliin jääviä pieniä metsäisiä 
alueita.

Suurin osa Pirkanmaan alueen talousmetsistä on varttu-
nutta kasvatusmetsää toimien näin keskimäärin ilmake-
hän hiilidioksidin nieluna.  Alueen metsät (kasvillisuus ja 
maaperä) toimivat myös hiilen varastona. Maatalousmaat 
toimivat puolestaan pääasiassa kasvihuonekaasujen läh-
teenä (Tilastokeskus 2019). Ne kuitenkin toimivat myös hii-
lidioksidin varastona. Suomessa mineraalimailla sijaitsevi-
en peltojen pintamaan (0-15 cm) on arvioitu varastoivan 
noin 200 t hiilidioksidia hehtaarilla (Heikkinen ym. 2012).

14.3 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

Rakentamisen aikaiset päästöt muodostuvat maanraken-
nusmassojen valmistuksesta ja kuljetuksista, rakennus-
materiaalien valmistuksesta, vaihdoista sekä kuljetuksista, 
työmaan energiankäytöstä, betonirakennekerrosten karbo-
natisoitumisesta sekä rakennusmateriaalien elinkaaren lo-
pun toiminnoista. Ajoneuvoliikenteessä polttomoottoreista 
vapautuu kasvihuonekaasuja, määrällisesti eniten hiilidiok-
sidia, joka on ilmakehää voimakkaasti lämmittävä yhdis-
te. Kasvillisuus, tehokkaimmin puusto, toimii puolestaan 
hiilen nieluna sitoen ilmakehästä hiilidioksidia fotosyntee-
sin kautta biomassaansa. Samanaikaisesti kasvillisuus 
ja maaperä toimivat myös hiilen varastoina. Maankäytön 
muuttuessa kasvillisuuden ja maaperän hiilivarasto pur-
kautuu osittain, kun varastoon sitoutunut hiili vapautuu ta-
kaisin ilmakehään. Samanaikaisesti myös poistuu alueen 
hiilinieluna toimiva kasvillisuus.

Hankevaihtoehtojen ilmastovaikutuksen merkittävyyttä ja 
muutoksia arvioidaan vertailemalla liikenteen muutokses-
ta aiheutuvien päästöjen muutosta eri hankevaihtoehtojen 
välillä. Lisäksi arvioidaan maankäytön muutoksen seu-
rauksena muuttuvien hiilinielujen- ja varastojen muutosta 
sekä eri hankevaihtoehtojen rakentamisesta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. 

14.4 Vertailuvaihtoehto 0

Vaihtoehdon 0 kohdalla tapahtuu muutoksia nykytilaan 
verrattuna ainoastaan alueen liikenteen lisääntymisen ja 
autokannan oletetun kehittymisen muodossa. Liikenteen 
kasvihuonepäästöjä arvioitiin liikenneverkon mahdollista-
man liikenteen ja sen synnyttämien päästöjen perusteel-
la.  Liikennemäärien oletetaan olevan ennustetilanteessa 
2040 samankaltaiset kuin vaihtoehdossa 0+, jolloin liiken-
teen päästövähenemän odotetaan olevan seurausta au-
tokannan muutoksesta vähäpäästöisemmäksi. Liikenteen 
tuottamat kasvihuonepäästöt vertailuvaihtoehdossa 0 ovat 
352 kt CO2- ekv. vuodessa. 

Koska vaihtoehdossa 0 ei tehdä toimenpiteitä, siinä ei 
synny rakentamisen aikaisia päästöjä eikä se muuta han-
kealueen hiilivarastoja eikä -nieluja. Vaihtoehdolla 0 voi 
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kuitenkin olla vähäisiä vaikutuksia liikenteen päästöihin lii-
kenteen mahdollisen ajoittaisen ruuhkautumisen johdosta.

14.5 Hankevaihtoehtojen vaikutukset

14.5.1 Vaihtoehto 0+

Vaihtoehdon 0+ kohdalla rakentamisen aikaiset päästöt 
ovat 7 kt CO2- ekv. Päästöjen jakautuminen rakennusosa-
määrittäin on esitetty taulukossa 73. 

Liikennemallinnukseen perustuvat liikennöinnin päästöt 
ennustevuonna 2040 ovat 0+ vaihtoehdossa noin 352 kt 
CO2- ekv. vuodessa.

Toteutuessaan vaihtoehtoehto vaikuttaisi alueen olemas-
sa oleviin hiilinieluihin ja -varastoihin tielinjan muuttaessa 
metsä- ja peltomaata rakennetuksi ympäristöksi (taulukko 
74).

14.5.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Vaihtoehdon 1 kohdalla rakentamisen aikaiset päästöt ovat 
2-kehän pohjoisen vaihtoehdon toteutuessa arviolta 144 
kt CO2- ekv. ja eteläisen vaihtoehdon toteutuessa 142 kt 
CO2- ekv. , eli vaihtoehtojen ero vertautuu 800 nykyisen 
henkilöauton vuotuisiin päästöihin. Päästöjen jakautumi-
nen rakennusosamäärittäin on esitetty taulukossa 73.

Vaihtoehdon 1 ja pohjoisen ja eteläisen 2-kehä linjauksen 
liikennemallinnukseen perustuvat liikennöinnin päästöt en-
nustevuonna 2040 olisivat kummankin linjausvaihtoehdon 
kohdalla 349 kt CO2- ekv. vuodessa. 

Toteutuessaan vaihtoehtoehto vaikuttaisi alueen olemas-
sa oleviin hiilinieluihin ja -varastoihin tielinjan muuttaessa 
metsä- ja peltomaata rakennetuksi ympäristöksi (taulukko 
74).

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

Pohjoisen linjauksen rakentamisen päästöt ovat 
hieman suuremmat kuin eteläisellä linjauksella. 
Sen sijaan liikenteen ennustetut päästöt ovat ete-
läisen linjauksen kohdalla aavistuksen suuremmat 
verrattuna pohjoiseen linjaukseen. Erot eivät kui-
tenkaan ole laskentatarkkuus huomioiden merkit-
täviä.

Pohjoisen linjauksen kohdalla on arvioitu menettä-
vän puuston hiilivarastoa ja vuosittainen hiilinielun 
menetys ovat suuremmat kuin eteläisellä linjauk-
sella.

14.5.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen ja 2-kehä)

Vaihtoehdon 2 kohdalla rakentamisen aikaiset päästöt ovat 
2-kehän pohjoisen vaihtoehdon toteutuessa 77 kt CO2-
evk. ja eteläisen vaihtoehdon toteutuessa 75 kt CO2-evk. 
Päästöjen jakautuminen rakennusosamäärittäin on esitetty 
taulukossa 73.

Vaihtoehdon 2 ja pohjoisen 2-kehä linjauksen liikennemal-
linnukseen perustuvat liikennöinnin päästöt ennustevuon-
na 2040 olisivat 352 kt CO2-evk. vuodessa. Eteläisen 2-ke-
hä linjauksen toteutuessa vaihtoehdossa 2 liikennöinnin 
päästöt ovat laskentatarkkuuden rajoissa yhtä suuret.

Toteutuessaan vaihtoehtoehto vaikuttaisi alueen olemas-
sa oleviin hiilinieluihin ja -varastoihin tielinjan muuttaessa 
metsä- ja peltomaata rakennetuksi ympäristöksi (taulukko 
74).

Tulosluokka VE 0+  
t CO2-ekv.

VE 1 + 2-kehä P  
t CO2-ekv.

VE 1 + 2-kehä E  
t CO2-ekv.

VE 2 + 2-kehä P 
t CO2-ekv.

VE2 + 2-Kehä E 
t CO2-ekv.

A1-A3 Tuotevaihe 4 675 76 513 75 906 39 111 38 504
A1-A3a Materiaalit 3 520 37 718 37 499 26 013 25 795
A1-A3b Massat 1 155 38 795 38 407 13 097 12 709
A4 Kuljetukset - mate-

riaalit
32 375 373 254 251

A4b Kuljetukset - mas-
sat

278 6 610 6 088 1 981 1 459

A5 Työmaatoiminnot 553 14 968 15 059 9 862 9 952
B1 Käyttö -248 -2 790 -2 790 -2 480 -2 480
B4-B5 Vaihdot ja kunnos-

tukset
1 226 33 349 32 911 19 896 19 459

B4-B5-
kuljetukset

Vaihtojen ja kun-
nossapidon kulje-
tukset

14 374 369 223 218

C1-C4 Elinkaaren loppu 623 14 391 14 245 8 733 8 587
D Järjestelmän rajan 

ulkopuolella
-383 -224 -255 -754 -784

Yhteensä 6 770 143 566 141 906 76 826 75 166
Laskentatarkkuus 
huomioiden

7000 144000 142000 77000 75000

Vaihtoehto Rakentamisen aikaiset 
päästöt  
t CO2 ekv.

Liikenteen 
päästöt  
t CO2 ekv./v  

Puuston hiilinielu  
 
t CO2 /v

Puuston  
hiilivarasto   
t CO2 

Poistuva puuston  
tilavuus 
m³

Nykytila - 389 000 - -
VE 0 - 352 000 - -
VE 0+ 7 000 352 000 -0,1 -640 1 000

VE 1 +  
2 kehä P

144 000 349 000 -83,7 -9400 14 000

VE 1 +  
2 kehä E

142 000 349 000 -74,9 -8800 13 000

VE 2 +  
2 kehä P

77 000 352 000 -16,5 -3800 5 000

VE 2 +  
2 kehä E

75 000 352 000 -7,7 -3100 4 000

Taulukko 73. Hankevaihtoehtojen rakentamisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt (yksikkö t CO2-ekv) Riveillä A1-A3 a ja 
b on esitetty erittely rivin A1-A3 materiaaleista ja massoista. 

Taulukko 74. Tarkasteltavien vaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut- ja varastot.
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14.6 Vaihtoehtojen vertailu ja 
johtopäätökset

Rakentamisen aikaisia päästöjä tarkasteltaessa vaihtoeh-
dossa 0 ei synny, kunnossapidosta syntyvien suhteessa 
pienien päästöjen lisäksi, lainkaan uusia päästöjä, sillä 
mitään uutta ei rakenneta. Pienimmät arvioidut rakentami-
sesta ja kunnostuksesta muodostuvat päästöt syntyisivät 
vaihtoehdossa 0+ (7 kt CO2-ekv-.), koska 0+ vaihtoehdos-
sa rakennetaan uutta tietä huomattavasti vähemmän kuin 
vaihtoehdoissa 1 ja 2, joiden kohdalla myös arvioidut pääs-
töt ovat huomattavasti suuremmat verrattuna vaihtoehtoon 
0. Suurimmat päästöt olisivat vaihtoehdon 1 ja pohjoisen 
2-kehän toteutuessa. Eteläisen 2-kehän vaihtoehto pie-
nentäisi vaihtoehdon 1 päästöjä noin 2 kt CO2-ekv. Vaih-
toehdon 2 rakentamisen ja kunnostuksen arvioidut päästöt 
olisivat molemmissa 2-kehä vaihtoehdoissa lähes puolet 
pienemmät kuin vaihtoehdossa 1.

Liikenteen laskennallisissa kasvihuonekaasupäästöissä 
ovat erot eri vaihtoehtojen välillä laskentatarkkuus huomi-
oiden merkityksettömiä. Päästöjen suuruusluokka on sa-
ma kaikilla vaihtoehtoehdoilla, 350 kt CO2-ekv.

Suurin liikenteen päästövähentymä toteutuisi vaihtoehdon 
1 ja pohjoisen 2-kehän vaihtoehdon toteutuessa, jolloin 
vuosittainen vähennys vaihtoehtoon 0 verrattuna olisi arvi-
oilta noin 3 kt CO2-ekv. vuodessa. Vähennys vaihtoehdon 
1 ja eteläinen 2-kehä päästöissä on samaa luokkaa.   

Vaihtoehtojen 0+ ja 0 päästöjen ennustetaan toteutuvan 
samankaltaisina ennustevuonna 2040. Myös vaihtoehdon 
2 päästöt ovat samaa suuruusluokkaa.

Hankkeen liikenteellisen vaikutusalueen liikenteen pääs-
töt muodostavat nykytilassa noin 40 % Pirkanmaan vuo-
den 2018 toteutuneista päästöistä (895 kt CO2-ekv.). Koko 
Pirkanmaan liikennepäästöihin verrattuna hankevaihtoeh-
tojen välinen ero liikenteen ennustetuissa päästöissä jää 
näin ollen suhteellisen pieneksi. Vaihtoehdossa 1 tapah-
tuva vähennys liikenteen päästöihin, noin 3 kt CO2-ekv. 
vuodessa, vastaisi noin kahdentuhannen pirkanmaalaisen 
vuosittaisia tieliikennepäästöjä vuonna 2018 (SYKE 2018). 
Vaihtoehto 1 tukee siten osaltaan liikenteen aiheuttamien 
päästöjen vähentämistavoitetta, koska siinä liikennesuorite 
vähenee vaihtoehdoista eniten. Liikennesuoritteen vähe-

nemä on vaihtoehdossa 1 noin 70 000 ajoneuvokilometriä 
vuorokaudessa verrattuna vaihtoehtoihin 0+ ja 2. 

Suurin puuston hiilivaraston ja -nielun poistuma toteutui-
si vaihtoehdon 1 ja pohjoisen 2-kehän vaihtoehdon toteu-
tuessa. Eteläisen 2-kehän vaihtoehdon toteutuessa pois-
tuma olisi hiukan pienempi. Myös vaihtoehdon 2 kohdalla 
tielinjauksen alta häviäisi puustoa ja sen hiilensidontapo-
tentiaali, mutta poistuma olisi huomattavasti vähäisempi. 
Vaihtoehdossa 0+ poistumaa on hyvin vähän rakentami-
sen ollessa vaihtoehtoja 1 ja 2 huomattavasti vähäisem-
pää. Peltojen oletetussa hiilivarastossa ei vaihtoehtojen 
välillä ollut juurikaan eroja. Verrattaessa tiehankkeen eri 
vaihtoehtojen johdosta kaadettavan metsän kuutiomääriä 
Pirkanmaalla vuosien 2015-2018 välillä toteutuneeseen 
puuston poistumaan, 6,2 milj.m³ vuodessa, on se hanke-
vaihdoissa alle prosentin luokkaa. Puuston vuotuinen kas-
vu oli Pirkanmaalla puolestaan 6,6 milj. m³ (LUKE 2020 c). 

Hankevaihtoehtojen määrällisesti suurimmat päästöt muo-
dostuvat liikenteen päästöistä. Mutta verrattaessa niitä 
vaihtoehdon 0 päästöihin ei merkittävää eroa vaihtoehto-
jen välillä muodostu, vaihtoehdon 1 kohdalla päästöt jopa 
hiukan pienenisivät vaihtoehdon toteutumisen myötä. Ra-
kentamisen aikaisia päästöjä vertailtaessa vaihtoehdos-
sa 1 puolestaan syntyisi vaihtoehtoja verrattaessa eniten 
päästöjä. Maankäytön muutoksesta johtuva hiilivarastojen 
ja -nielujen poistuma jää jokaisessa hankevaihtoehdossa 
vähäiseksi verrattuna Pirkanmaan hakkuumääriin ja puus-
ton vuosittaiseen kasvuun. 

Kokonaisilmastovaikutukset ovat, kun otetaan huomioon 
rakentamisen ja liikenteen päästöt sekä hiilivarastojen ja 
-nielujen poistuma, vaihtoehdossa 2 ja sen molemmissa 
2-kehävaihtoehdoissa pienemmät kuin vaihtoehdossa 1. 
2-kehän vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa.

14.7 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Liikenneväylien ilmastovaikutuksiin vaikuttavat oleellises-
ti tarvittavien rakennusmateriaalien määrät. Rakentami-
sen ilmastovaikutuksiin voidaan vaikuttaa resurssiviisailla 
toimilla kuten hyödyntämällä hankkeen sisäiset massat 
mahdollisimman tehokkaasti, optimoimalla logistiikkaa ja 

soveltamalla olemassa olevia vähäpäästöisiä rakennema-
teriaaleja sekä uusiomateriaaleja mahdollisuuksien mu-
kaan.  

Materiaalien päästöt ovat hankkeen rakentamisvaiheen 
suurin päästölähde. Materiaalien hankinnan päästöjä voi-
daan vähentää tehostamalla hankkeen sisällä syntyvien 
materiaalien hyötykäyttöä. Materiaaleja voidaan korvata 
niin sanotuilla vihreämmillä vaihtoehdoilla teknisten vaa-
timusten puitteissa. Useilla valmistajilla on saatavilla vä-
häpäästöisiä materiaali- ja tuotevaihtoehtoja perinteisten 
tuotteiden rinnalla. Hankkeessa syntyvät massat on suosi-
teltavaa sijoittaa mahdollisimman lähelle hankealuetta tai 
vaihtoehtoisesti etsiä massoille hyötykäyttökohde toisaal-
ta. Maa-ainesten sijoitusalueiden perustaminen tien lähei-
syyteen vähentää kuljetuksesta syntyviä päästöjä. Lasken-
nassa on oletettu läjitettävien massojen kuljetusmatkaksi 
1,5 kilometriä. Koska kuljetusmatka on suoraan verrannol-
linen kuljetuksen päästöihin, nostaisi kuljetusmatkan pite-
neminen vastaavasti kuljetuksista syntyviä päästöjä. Myös 
tuotteistetut rakennusmateriaalit on oletettu hankittavan 
läheltä rakennettavaa aluetta. Optimoitu logistiikka on siis 
tehokas ja suhteellisesti vaivaton keino vähentää hank-
keessa syntyviä päästöjä. Rakentamisvaiheen päästöjen 
minimoinnin vaatimukset tulevat korostumaan todennä-
köisesti jatkossa ja niihin tullaan asettamaan vaatimuksia, 
kun hanke etenee toteutukseen. Myöhemmissä suunnit-
teluvaiheissa ilmaston muutoksen aiheuttamat vaikutuk-
set muun muassa tierakenteisiin ja kuivatukseen otetaan 
huomioon, mutta niillä ei ole oleellista eroa vaihtoehtojen 
vertailun osalta. 

Vaikutuksia suunnittelualueen hiilivarastoihin ei juuri voi 
vähentää. Rakentamisen ja tien käytön aikana tiealue pi-
detään puustosta vapaana. Menetettyä hiilivarastoa on 
mahdollista korvata metsittämällä muita alueita. Lisäksi, 
jos alueelta poistetusta puusta tehdään pitkäikäisiä puu-
tuotteita, niiden sisältämä hiilivarasto säilyy puutuotteissa. 
Metsityksen ohella myös muun tyyppisten kompensaatio-
hankkeiden tai niiden rahoittamisen kautta on mahdollista 
lieventää menetetyn hiilivaraston haittoja.

Ilmastovaikutukset ja niihin kohdistuvat tavoitteet ovat 
esillä erilaisissa valmisteilla olevissa ohjelmissa ja selvi-
tyksissä. Vaikutuksia tullaan tarkentamaan ja peilaamaan 
näihin hankkeen jatkosuunnittelussa. Vaikutusarviointeihin 
saadaan silloin myös tarkentuvia tietoja suunnitelmasta ja 

tiedot voidaan ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä hank-
keen etenemisestä. 
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15  LIIKENNE 
15.1 Lähtötiedot ja menetelmät

Liikenne-ennuste
Väyläverkon liikenne-ennusteen päivitys on tehty tarken-
nettujen suunnitelmavaihtoehtojen mukaisesti. Vaihto-
ehtojen liikenne-ennusteen tarkennukseen sisältyi myös 
vaikutusalueen tulevaisuuden maankäyttöennusteen huo-
miointi. Tarkastelussa on käytetty Tampereen työssäkäyn-
tialueen liikennemallia (TALLI-malli) sekä mallin seudullista 
tavoiteverkko- ja maankäyttökuvausta vuodelle 2040. 

Väyläverkon kapasiteetin riittävyyttä on arvioitu seudulli-
sen liikennejärjestelmän kehittämisen näkökulmasta huo-
mioiden myös muu liikennejärjestelmän samanaikainen 
kehittyminen (maakuntakaava 2040).  

Liikenteellinen sujuvuus ja palvelutaso
Hankevaihtoehtojen vaikutus valtatien liikenteelliseen su-
juvuuteen on arvioitu pääasiassa IVAR 3 -ohjelmiston avul-
la. Viitekehyksenä sujuvuuden arvioinnissa oli kuusiportai-
nen HCM-palvelutasoluokitus, ja arviointi perustui vuoden 
2040 liikenne-ennusteeseen.

IVAR 3 -ohjelmistolla laadittavat mallinnukset ja laskelmat 
palvelivat samalla yleissuunnitelman hankearviointiin kuu-
luvaa vaikuttavuuden arviointia ja kannattavuuslaskelmaa. 
Vaikuttavuuden arvioinnissa on suunniteltu tarkasteltavan 
päätien sujuvuuden lisäksi ainakin päätien keskimääräistä 
matka-aikaa, raskaan liikenteen matka-aikaa sekä paikalli-
sen liikenteen matka-aikaa. 

Liikenneturvallisuus
Sujuvuuden tapaan myös eri vaihtoehtoihin sisältyvien toi-
menpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset arvioitiin IVAR 
3 -ohjelmistolla. Nykyisen tien parantamisen vaikutuksia 
olisi mahdollista arvioida myös TARVA-ohjelmistolla, mutta 
koska vaihtoehtoihin sisältyi myös uusia tielinjauksia, IVAR 
mahdollisti TARVAa paremmin vaihtoehtojen vertailun yh-
teismitallisin menetelmin ja kriteerein. IVAR 3 -ohjelmiston 
liikenneturvallisuusmalleissa on otettu huomioon TARVA-
ohjelmistossa käytettävät parametrit ja kertoimet.

Liikenneturvallisuusvaikutukset arvioitiin vuoden 2040 en-
nusteen mukaisilla liikennemäärillä. 

Raskas liikenne
Vaikutuksia raskaan liikenteen suoritteeseen, matka-ai-
kaan ja matka-ajan ennakoitavuuteen tarkasteltiin muusta 
ajoneuvoliikenteestä eriteltynä. Arviointi pohjautui liikenne-
mallilla analysoituihin toteutusvaihtoehtoihin. Raskaan lii-
kenteen tarkastelussa painotettiin pitkämatkaisen raskaan 
liikenteen vaikutuksia. 

Muun raskaan liikenteen ohella arvioitiin vaikutukset eri-
koiskuljetuksiin. Tämä tapahtui asiantuntija-arviona aiem-
piin selvityksiin (mm. Pirkanmaan alueen SEKV-selvitys 
sekä kaupunkiseudun erikoiskuljetusten kadunkäyttösopi-
mukset) perustuen.

Joukkoliikenne
Hankkeen vaikutukset joukkoliikenteeseen arvioitiin laa-
dullisesti asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioitiin jäävän 
suhteellisen vähäisiksi erityisesti paikallisen ja seudullisen 
liikenteen osalta, koska suoraan valtatietä 3 käyttävien 
linjojen ja vuorojen määrän arvioidaan olevan pieni myös 
tulevaisuudessa. 2-kehä muodostaa uuden seudullisen 
poikittaisyhteyden myös joukkoliikenteelle Pirkkalan, Her-
vannan ja Kangasalan välillä.  

Suunnitteluosuuden liikenteen yleinen sujuvoittaminen pa-
rantaa samalla myös joukkoliikenteen palvelutasoa. Mat-
ka-aikojen ennakoitavuus ja luotettavuus parantuvat erityi-
sesti ruuhkatuntien aikana. 

Jalankulku ja pyöräily
Hankkeen vaikutukset jalankulkuun ja pyöräilyyn arvioitiin 
laadullisesti asiantuntija-arviona.  Arvioinnin pohjaksi teh-
tiin verkollinen tarkastelu jalankulku- ja pyöräily-yhteyksis-
tä ja niiden kehittämisestä. Alustavan arvion mukaan vai-
kutukset jäävät vähäisiksi, koska nykyisen valtatien yli tai 
ali on jo olemassa melko hyvät yhteydet. Uuden valtatielin-
jauksen alueella tulee huolehtia riittävistä poikittaisyhteyk-
sistä. Nykyinen maankäyttörakenne alueella on sellainen, 
ettei kovin merkittäviä yhteystarpeita ole. Virkistysreittejä 
alueella kuitenkin kulkee, ja lisäksi tuleva maankäyttö voi 
edellyttää uusia välttämättömiä yhteystarpeita.

15.2 Nykytilanne

Verkon rakenne ja nykytilan ongelmat
Nykytilanteessa valtatie 3 ja valtatie 9 muodostavat yhtei-
sen liikennekäytävän välillä Akaa–Tampere. Valtatie 3 yh-
distyy Tampereen kaupunkialuetta kiertävään Läntiseen 
kehätiehen Tampereen Lakalaivan alueella, missä samal-
la valtatie 9 erkanee valtatiestä 3 kohti Jyväskylää. Mo-
lemmilla väyläosuuksilla on runsaasti sekä alueellista et-
tä seudullista työmatkaliikennettä ja myös valtakunnallista 
pitkämatkaista liikennettä. Väylät ovat erittäin tärkeitä elin-
keinoelämän kuljetuksille.

Nykytilassa tarkastelujakson merkittävimmät liikenteelliset 
ongelmat ovat suuren liikennemäärän johdosta tapahtuva 
säännöllinen ruuhkautuminen erityisesti valtatiellä 3 välillä 
Lakalaiva–Sarankulma. Ruuhkan ja liikennevirran häiriöi-
den vaikutukset ulottuvat yhteysväliä pidemmälle Pirkkalan 
ja Jyväskylän suuntiin (vt 3 ja vt 9). Suuret liikennemäärät 
heijastuvat myös tarkastelujakson onnettomuusmääriin, 
jotka ovat selvästi alueellista keskiarvoa korkeammat. 

Suunnitteluosuuden väylät valtatiet 3 ja 9 ovat osa valta-
kunnallista pääväyläverkkoa ja sen palvelutasoluokkaa 
I (LVM:n pääväyläasetus 11.12.2018). Asetuksen perus-

Linnakorpi
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Kuva 15.1. Nykytilanteen mukaiset keskiarkivuorokausiliikenteen (KAVL) määrät tieosuuksittain. (Lähde: Väylän LAM-
pistetiedot ja Yleinen liikennelaskenta -hanke 2015-2018).
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teella keskeisiä väyläverkon palvelutasotekijöitä ovat mat-
ka-aika, matka-ajan ennakoitavuus, turvallisuus ja kus-
tannustehokkuus. Ne kuuluvat myös Euroopan laajuiseen 
TEN-T-liikenneverkkoon.

Raskas liikenne ja erikoiskuljetukset
Valtatiet 3 ja 9 sekä läntinen kehätie ovat kaikki tärkeitä 
seudullisia raskaan liikenteen yhteyksiä. Raskaan liiken-
teen osuus arkivuorokausiliikenteestä on Läntisen kehä-
tien osuudella 9,6 % ja Tampere–Helsinki-moottoritien 
osuudella 9,5 %. Suunnitteluosuudella raskaan liikenteen 
määrä vaihtelee välillä 4 300 – 4 700 ajoneuvoa vuorokau-
dessa ollen suurimmillaan Läntisellä kehätiellä Sarankul-
man ja Lakalaivan välisellä osuudella. 

Keskiarkivuorokausiliikenne (KAVL) vuonna 2018 oli Län-
tisen kehätien osuudella 48 800 ajoneuvoa ja Tampere–
Helsinki-moottoritien osuudella 45 000 ajoneuvoa. KAVL 
on läntisen kehätien osuudella 11,7 % KVL:ää suurempi 
ja Tampere–Helsinki-moottoritien osuudella 4,7 % KVL:ää 
suurempi. 

Raskaan liikenteen keskiarkivuorokausiliikenne (KAVL-
RAS) oli vuonna 2018 Läntisen kehätien osuudella 4 700 
ajoneuvoa ja Tampere–Helsinki-moottoritien osuudella 4 
300. Arkiliikenteen osuus KVL:stä korostuu erityisesti Tam-
pereen läntisellä kehätiellä. Raskaan liikenteen määrät 
ovat arkisin selvästi suurempia molemmilla tarkasteltavilla 
tieosuuksilla.

Kuva 15.2. Erikoiskuljetusreitit suunnittelualueella ja sen ympäristössä lokakuun 2020 tilanteen mukaisesti 
(perustuu osittain vasta valmisteluvaiheessa oleviin kadunkäyttösopimuksiin).

Kuva 15.3. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet tarkastelualueella vuosittain vuosina 2014–2018. Vuoden 2015 jälkeen pelkkiin omaisuus-
vahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien tilastollinen kattavuus on aiempaa heikompi, koska poliisi ei enää ole käynyt tarkistamassa kaikkia 
ilmoitettuja eläinonnettomuuksia.

Valtatie 3 Lakalaivan eritasoliittymän (st 130) ja Linnakor-
ven eritasoliittymän välillä kuuluu suurten erikoiskuljetus-
ten verkkoon (SEKV). Valtatie 3 Kuljun eritasoliittymän ja 
Tampereen eteläisen eritasoliittymän välinen valtatieosuus 
ei kuulu suurten erikoiskuljetusten verkkoon, vaan suuret 
erikoiskuljetukset käyttävät moottoritien rinnakkaistieverk-
koa (seututietä 130). Pirkkalassa Jasperintien SEKV-reitti 
risteää suunnitellun valtatielinjauksen kanssa.

Kuvassa 15.2. on esitetty erikoiskuljetusreitit suunnittelu-
alueella ja sen ympäristössä. Kaupunkiseudun kadunkäyt-
tösopimuksia on lokakuun 2020 tilanteessa eri vaiheissa 
laadittavana ja päivitettävänä. Koostekartta ei siis kuvaa 
tilannetta voimassa olevien sopimusten näkökulmasta, 
vaan siinä on esitetty osittain valmisteluvaiheen mukainen 
käsitys erikoiskuljetusreittien määrittelytarpeista alueella.

Liikenneturvallisuus
Vuosina 2014–2018 tarkastelualueella on tapahtunut 284 
liikenneonnettomuutta, joista 53 on aiheuttanut henkilöva-
hinkoja. Vuositasolla keskiarvo on 57 onnettomuutta, joista 
11 on johtanut loukkaantumiseen tai kuolemaan. Pelkkiin 
omaisuusvahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat vä-
hentyneet tilastossa vuoden 2015 jälkeen. Tämä johtuu 
siitä, että poliisi ei lähtökohtaisesti ole käynyt enää tar-
kistamassa eläinonnettomuuksia, joista ei ole aiheutunut 
henkilövahinkoja. Tässä tarkastelussa on otettu huomioon 
valtatien 3 lisäksi rampit ja ramppien liittymät. 

Onnettomuuksien sijoittumisen osalta selvästi suurin on-
nettomuuskasauma sijoittuu Sääksjärven kohdalle. Eri-
tasoliittymän ramppien liittymissä on tapahtunut viiden 
vuoden aikana yhteensä 8 henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta (hvjo, hvj-onnettomuus), puolet itäisessä ja 
puolet läntisessä ramppiliittymässä. Ramppiliittymien pa-
rantaminen pisaraliittymiksi on valmistunut tarkasteluajan-
jakson jälkeen loppuvuonna 2019. Ramppiliittymien lisäksi 
valtatielle 3 Sääksjärven liittymän alueella tai lähituntu-
massa on tilastoitu kuusi hvj-onnettomuutta, mikä johtunee 
suurelta osin puutteellisesta geometriasta ja lyhyehköistä 
liittymiskaistoista.

Valtatien 3 parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala, YVA ja yleissuunnitelma
Erikoiskuljetusreitit 10/2020
Reittiluokka (korkeus x leveys x pituus)

katu
7 x 7 x 40 m
6 x 6 x 40 m
6 x 6 x 35 m

5 x 5 x 40 m
5 x 5 x 30 m
5 x 3,5 x 30 m
4,4 x 7 x 40 m
Tulevaisuuden reittivaraus 7 x 7 x 40 m
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Kuva 15.4. Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet tarkastelualueella vuosina 
2014–2018.

Kuva 15.5. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet onnettomuusluokittain 
tarkastelualueella vuosina 2014–2018. Vuoden 2015 jälkeen pelkkiin 
omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien tilastollinen kattavuus 
on aiempaa heikompi, koska poliisi ei enää ole käynyt tarkistamassa kaik-
kia ilmoitettuja eläinonnettomuuksia.

Kuva 15.6. Tarkastelualueen hvj-onnettomuustiheys 2014–
2018 sekä vertailuarvoja muilta teiltä vuosilta 2014–2017.

Kuva 15.7. Tarkastelualueen hvj-onnettomuusaste 2014–2018 
sekä vertailuarvoja muilta teiltä vuosilta 2014–2017.
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Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon
johtaneet liikenneonnettomuudet 2014–2018

Aluerajaus
Jalankulkijaonnettomuus
N Loukkaantumiseen johtanut
M Kuolemaan johtanut
Polkupyöräonnettomuus
K Loukkaantumiseen johtanut
J Kuolemaan johtanut
Moottoriajoneuvo-onnettomuus
E Loukkaantumiseen johtanut
D Kuolemaan johtanut
Yksittäisonnettomuus
H Loukkaantumiseen johtanut
G Kuolemaan johtanut
Eläinonnettomuus
B Loukkaantumiseen johtanut
A Kuolemaan johtanut

Lähde: Väyläviraston onnettomuusrekisteri (noudettu 15.4.2019)
Taustakartta © Esri, MML
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Toinen henkilövahinko-onnettomuuksien kasauma sijoittuu 
Sarankulman eritasoliittymän pohjoiseen ramppiliittymään, 
jossa on sattunut kolme henkilövahinkoon johtanutta on-
nettomuutta. Myös Lakalaivan systeemieritasoliittymän 
alueella on tapahtunut useita henkilövahinkoon johtaneita 
onnettomuuksia, mutta ne ovat hajautuneet laajalti liitty-
män eri osiin. 

Mikäli otetaan huomioon myös pelkkiin omaisuusvahin-
koihin johtaneet, poliisin tietoon tulleet onnettomuudet, 
edellisten lisäksi nousee esiin selvä kasauma Särkijärven 
liittymän ramppien eteläpäässä. Myös Sarankulman ja La-
kalaivan liittymien välillä on tapahtunut huomattavan paljon 
onnettomuuksia.

Onnettomuusluokittain tarkasteltuna selvästi eniten on ta-
pahtunut yksittäisonnettomuuksia, noin puolet henkilöva-
hinkoon johtaneista onnettomuuksista (27 hvjo) ja 42 % 
kaikista onnettomuuksista (119). Toinen melko suuri luokka 
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on peräänajo-onnettomuudet, 21 % hvj-onnettomuuksista 
(11 hvjo) ja 27 % kaikista onnettomuuksista (78). Tarkas-
telualueen kahdesta kuolemaan johtaneesta onnettomuu-
desta toinen on luokiteltu yksittäisonnettomuudeksi ja toi-
nen kääntymisonnettomuudeksi.

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

Onnettomuusasteella mitaten tarkastelualueen turvalli-
suustilanne on melko keskimääräisellä tasolla (3,4 hvj-
onnettomuutta 100 miljoonaa ajoneuvokilometriä kohden) 
vertailuryhmiin nähden. Pirkanmaan ja koko maan valta-
teiden keskiarvot ovat hiukan tätä korkeampia, koko maan 
moottoriteiden keskiarvo puolestaan vähän matalampi.

15.3 Vaikutusmekanismit ja vaikutuksen 
merkittävyyden arviointi

Tavoiteltavat liikenteelliset vaikutukset saavutetaan yleen-
sä välittömästi hankkeen valmistumisen myötä, mutta 
maankäytön kehittymisen myötä vaikutukset voivat kasvaa 
vuosien myötä. Arvioinnissa merkittävimmät tarkasteltavat 
vaikutukset kohdistuvat liikenneturvallisuuteen ja liiken-
teen sujuvuuteen:

• liikennesuoritteen muutokset ja liikenteen siirtymät eri 
yhteyksien välillä

• väyläverkon liikenteellisen palvelutasoluokan ja häiriöti-
lanteiden sietokyvyn muutokset

• liikenneturvallisuuden parantuminen
• raskaan liikenteen ja kuljetusten nopeutuminen sekä 

läpimenoaikojen ja matka-ajan ennakoitavuuden muu-
tokset.

Kuva 15.8. Ennuste keskiarkivuorokausiliikenteestä vuodelle 2040 nykyisen kaltaisella maantieverkolla.

15.4 Vertailuvaihtoehto 0

Vertailuvaihto 0 vastaa liikenteellisiltä ominaisuuksiltaan 
vaihtoehtoa 0+. Molemmat vaihtoehdot sisältävät nykyisen 
väyläverkon ja linjaosuuksiltaan valtaosin saman kaistaka-
pasiteetin. Sekä vaihtoehto 0 että 0+ toteuttavat saman lii-
kenteen kysyntäennusteen ennustetun tavoitemaankäytön 
ja liikenneverkon ollessa molemmissa vaihtoehdoissa sa-
ma. Vaihtoehdossa 0+ on toteutettu tieverkon vähäiset pa-
rannustoimenpiteet, joiden ei ole arvioitu vaikuttavan mer-
kittävästi liikennemääriin tai liikenteen suuntautumiseen 
vertailuvaihtoehtoon 0 verrattuna.

15.5 Hankevaihtoehtojen vaikutukset

15.5.1 Vaihtoehto 0+

Tässä tarkasteltavassa vaihtoehdossa väyläverkko pysyy 
nykyisen kaltaisena. Ainoa merkittävä muutos on Saran-
kulman ja Lakalaivan liittymien välin muuttaminen 3+3 
-kaistaiseksi (nykyisin 2+2 -kaistainen osuus). 

Sekoittumiskaistojen lisääminen Lakalaivan ja Sarankul-
man liittymien välille vähentää ruuhkautumisherkkyyttä 
vilkasliikenteisellä jaksolla, mikä parantaa hieman palvelu-
tasoa sekä pitkämatkaisen että paikallisen liikenteen kan-
nalta. Osuus on liikennemääriltään koko suunnittelualueen 
korkein. Sekoittumiskaistojen toteutus parantaa hiukan 
osuuden matka-ajan ennakoitavuutta sekä liikenneturvalli-
suutta toistuvien liikennevirran häiriöiden vähentyessä. 

Sekoittumiskaistoja koskeva toimenpide kohdistuu vain 
pieneen osaan kokonaisuutena vilkasliikenteistä suunnit-
telualuetta, minkä vuoksi muutoksen kokonaisvaikutukset 
jäävät melko vähäisiksi. Ruuhkatunteina parantunut väli-
tyskyky voi hieman lisätä pääväyläverkon liikennemäärää 
siirtämällä alempiasteisen tie- ja katuverkon liikennevirto-
ja takaisin pääväylille. Toimenpiteistä huolimatta huippu-
tunnin palvelutaso laskee vuonna 2040 erittäin huonoksi 
(luokkaan F) valtatien 3 osuudella Puskiainen–Lakalaiva–
Linnakorpi. Myös matka-aikoihin toimenpiteiden vaikutus 
on marginaalinen vertailutilanteeseen nähden. Nykytilan-
teesta keskimääräinen henkilö- ja pakettiautojen matka-
aika valtatiellä 3 pitenee noin 1,3 minuuttia ja huipputunnin 
matka-aika 4,1 minuuttia. Pitkämatkaisen raskaan liiken-
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teen keskimääräinen matka-aika pitenee vastaavasti 1,2 
minuuttia.

Säännöllisesti toistuva ruuhkatilanne aiheuttaa Lakalaivan 
ja Sarankulman liittymien välillä nykytilanteessa lukuisia 
peräänajo-onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita, mistä 
aiheutuvat häiriötilanteet osaltaan heikentävät matka-ajan 
ennakoitavuutta. Myös valaistuksen rakentaminen puuttu-
valle välille Marjamäki–Sääksjärvi parantaa osaltaan ko-
ettua turvallisuutta ja alentaa onnettomuusriskiä. Saman 
suuntainen mutta pienempi vaikutus on erkanemis- ja liit-
tymiskaistojen pidentämisellä Puskiaisten ja Särkijärven 

eritasoliittymissä. Fyysisiä toimenpiteitä enemmän henki-
lövahinkoon johtaneita onnettomuuksia ja vakavia henkilö-
vahinkoja vähentää nykytilan ja vuoden 2040 ennustetilan-
teen välillä liikenneturvallisuuden yleinen parantuminen, 
mikä on seurausta muun muassa  ajoneuvotekniikan ke-
hityksestä. 

Vaihtoehdon vaikutukset erikoiskuljetuksiin jäävät vähäisik-
si. Valtatien 3 osuus Lakalaiva–Linnakorpi on SEKV-reittiä 
mutta samalla vilkasliikenteisin valtatiejakso suunnittelu-
alueella. Liikenteen kasvu tekee suurten erikoiskuljetusten 
suorittamisen turvallisesti vilkkaalla tiellä entistä haasta-
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Kuva 15.9. Ennuste keskimääräisestä arkivuorokausiliikenteestä vuodelle 2040. Ennusteessa on mukana valtatien 3 
uusi linjaus (vaihtoehto 1) ja 2-kehä sen pohjoisella linjausvaihtoehdolla.  

vammaksi. Lakalaivan ja Sarankulman välillä ramppijär-
jestelyjä muutettaessa tulee pitää huolta siitä, että SEKV-
kokoinen kuljetus mahtuu edelleen kulkemaan.

15.5.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Tässä vaihtoehdossa nykyverkkoon on lisätty valtatie 3:n 
oikaisu sekä 2-kehän linjaus. Kuvassa 15.9. 2-kehä on esi-
tetty sen pohjoisen linjausvaihtoehdon ja kuvassa 15.10. 
eteläisen linjausvaihtoehdon mukaisesti.

Vaihtoehdon 1 toimenpiteillä on merkittävä positiivinen vai-
kutus sekä pitkämatkaisen että paikallisen liikenteen mat-
ka-aikaan, palvelutasoon ja matka-ajan ennakoitavuuteen. 
Uusi tielinjaus parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta 
nykyisellä valtatiellä osuuksilla Sarankulma–Lakalaiva ja 
Lakalaiva–Sääksjärvi.  

Valtatien 3 suuntaisen liikenteen kohdalla merkittävin vai-
kutus matka-aikaan tulee uuden tielinjauksen myötä noin 
viidellä kilometrillä lyhenevästä ajomatkasta, jolloin se 
myös ohittaa suunnittelualueen ruuhkaisimman välin La-
kalaiva–Sarankulma. Nykytilanteeseen nähden valtatien 3 
pitkämatkaisen henkilö- ja pakettiautoliikenteen keskimää-
räinen matka-aika lyhenee noin 3,0 minuuttia ja vertailu-
tilanteeseen nähden 4,3 minuuttia. Huipputunnin aikana 
matka-aika lyhenee nykytilasta 3,5 minuuttia ja vertailuti-
lanteeseen nähden jopa 7,7 minuuttia. 

Ruuhkaolosuhteissa syntyvän liikennesuoritteen osuus 
valtatien 3 kokonaissuoritteesta vuonna 2040 on 1,7 %, 
kun se vertailutilanteessa on 6,1 %. Huipputunnin liiken-
teellinen palvelutaso välillä Marjamäki–Pirkkala paranee 
merkittävästi ja on heikoimmillaankin C eli tyydyttävä. Pul-
lonkaulaksi voi muodostua suunnittelualueen jatkeena väli 
Pirkkala–Pitkäniemi, jonka palvelutaso on E tai F (huono 
tai erittäin huono). Tarkastelualueen ruuhkasuoritteesta 
valtaosa syntyy juuri välillä Pirkkala–Rajasalmi, joka on 
mallinnetun verkon läntisin osuus.

Muiden liikennevirtojen kannalta vaihtoehdon positiiviset 
vaikutukset muodostuvat valtaosin valtatien 3 suuntaisin 
liikennevirran siirtyessä pois Sääksjärvi–Lakalaiva–Saran-
kulma-osuudelta. Osa vaikutuksista syntyy nykyisen val-
tatien parantamistoimenpiteistä, joista selvästi merkittävin 
on Lakalaiva–Sarankulma-välin sekoittumiskaista. Muu-

järjestelyt uuden linjauksen liittymissä mahdollista kaikkia 
kääntymissuuntia Rajajärven eritasoliittymää lukuun otta-
matta. Tältä osin yhteydet heikkenevät nykytilaan verrat-
tuna Puskiaisten eritasoliittymässä, josta poistuu yhteys 
seututieltä 130 valtatielle 3 etelään ja päinvastoin. Tämä 
lisää alueen liikennettä seututiellä 130 Puskiaisten ja Kul-
jun välillä, jossa tien varressa on myös paljon asustusta. 
Lisääntyvä liikenne aiheuttaa haittoja alueen asutukselle. 
Myös seututien varren yritysten yhteydet heikkenevät. Jos 
vaihtoehto 1 valitaan jatkosuunnitteluun, niin siinä tutkitaan 
alueen yhteyksien parantamista Helsingin suunnan ram-
peilla.

Häiriötilanteiden hallinnalla läntisellä kehätiellä on vaiku-
tusta koko seudun liikennejärjestelmälle, sillä läntinen ke-
hätie ja erityisesti valtatieltä 3 pois jäävä osuus Lakalai-
va–Linnakallio palvelee aiempaa paremmin varareittinä 
valtatielle 12 ja kantatien 65 eteläosalle. Häiriötilanteiden 
hallinnan onnistuminen riippuu myös toimivista liikenteen-
hallinnan menetelmistä.

Valaistuksen rakentaminen puuttuvalle välille Marjamäki–
Sääksjärvi parantaa osaltaan koettua turvallisuutta ja alen-
taa onnettomuusriskiä. Myös Särkijärven eritasoliittymässä 
etelästä erkanevan rampin pidentäminen parantaa turval-
lisuutta. Kokonaisuutena fyysisiä toimenpiteitä enemmän 
henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia ja vakavia hen-
kilövahinkoja vähentää nykytilan ja vuoden 2040 ennus-
tetilanteen välillä liikenneturvallisuuden yleinen parantumi-
nen, mikä on seurausta muun muassa ajoneuvotekniikan 
kehityksestä. 

Uuden linjauksen päissä olevien haarautumien kohdille 
muodostuu liittymisalueet, joilla on neljä kaistaa samaan 
suuntaan, mikä voidaan kokea vaikeaksi hahmottaa ja oi-
keat ajolinjat voivat hämärtyä etenkin talvikelissä. Samo-
ja ongelmia voi liittyä parannetun Marjamäki–Puskiainen-
välin 3+3-kaistaiseen poikkileikkaukseen, joka poikkeaa 
Tampereen seudun muista väylistä. 

Vaihtoehto vaikuttaa erikoiskuljetuksiin pääasiassa muun 
liikenteen liikennevirtojen muuttumisen kautta. Liikenteen 
vähentyminen SEKV-reitillä välillä Lakalaiva–Linnakorpi 
helpottaa turvallisuudesta huolehtimista suurten erikois-
kuljetusten yhteydessä. Uusi valtatielinjaus ylittää Jaspe-
rintien erikoiskuljetusreitin, jolloin silta-aukon koossa tulee 
varautua SEKV-kokoluokan kuljetuksiin. Kuljun ja Sääks-

tokset sujuvoittavat valtatien 9 pitkämatkaista liikennettä 
sekä läntistä kehätietä käyttävää kaupunkiseudun työ-
matkaliikennettä. Valtatien 9 liikenteen kohdalla vaihtoeh-
to 1 käytännössä eliminoi liikenteen kasvun vaikutukset, 
jolloin matka-ajoissa ollaan vuonna 2040 lähes samassa 
tilanteessa kuin tällä hetkellä. Vertailutilanteeseen nähden 
keskimääräinen matka-aika lyhenee noin 0,7 minuuttia ja 
huipputunnin matka-aika 1,9 minuuttia.

Raskaalle liikenteelle vaikutukset ovat merkittävät kulje-
tusmatkojen lyhentyessä ja nopeutues-sa sekä seudul-
lisissa että valtakunnallisissa kuljetuksissa. Valtatietä 3 

käyttävän pitkämatkaisen raskaan liikenteen matka-aika 
lyhenee noin 3,6 nykytilanteeseen nähden ja 4,8 minuuttia 
ver-tailutilanteeseen nähden. Raskaan liikenteen suorite 
vähenee noin 11 000 ajon.km vuorokaudessa (-1,3 %) ver-
rattuna vaihtoehtoon 0+. Myös henkilöautoliikenteen suo-
rite vähenee noin 60 000 ajon.km vuorokaudessa (-0,6 %) 
verrattuna vaihtoehtoon 0+.

Uusi väyläverkko vaihtoehdossa 1 muodostaa eri liikenne-
virroille enemmän vaihtoehtoisia yhteyksiä, millä on merki-
tystä erityisesti liikenteen häiriötilanteiden kannalta. Niiden 
hyödynnettävyyttä kuitenkin rajoittaa se, etteivät ramppi-
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Kuva 15.10. Ennuste keskimääräisestä arkivuorokausiliikenteestä vuodelle 2040. Ennusteessa on mukana valtatien 3 
uusi linjaus (vaihtoehto 1) ja 2-kehä sen eteläisellä linjausvaihtoehdolla.

Kuva 15.11. Ennuste keskimääräisestä arkivuorokausiliikenteestä vuodelle 2040 (vaihtoehto 2). Ennusteessa on mu-
kana 2-kehä sen pohjoisella linjausvaihtoehdolla.

järven välillä uusi valtatielinjaus alittaa suurten erikoiskul-
jetusten käyttämän seututien 130, jolloin kiinteää korkeus-
rajoitusta ei synny.

Nykyisen valtatien muut pienemmät 
parantamistoimenpiteet 

Särkijärven eritasoliittymän parantaminen sekä Lakalaivan 
ja Sarankulman väliset sekoittumiskaistat parantavat lii-
kenteen sujuvuutta ja turvallisuutta jonkin verran ongel-
mallisissa kohteissa. 

Toimenpiteet parantavat erityisesti liikenteellisten huippu-
tuntien palvelutasoa ja matka-ajan ennakoitavuutta. Ruuh-
kasuoritteen osuus valtatien 3 kokonaissuoritteesta laskee 
0,7 prosenttiin vertailutilanteen 6,1 prosentista. Huippu-
tunnin aikana palvelutaso on heikoimmillaan välttävä (D) 
välillä Lakalaiva–Sarankulma, ja muutoinkin valtatiellä 3 
ollaan monin paikoin lähellä palvelutasojen C ja D rajaa. 
Pullonkaulaksi voi muodostua suunnittelualueen jatkeena 
väli Pirkkala–Pitkäniemi, jonka palvelutaso on E tai F (huo-
no tai erittäin huono).

15.5.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Tässä vaihtoehdossa nykyverkkoon on lisätty 2-kehän lin-
jaus. Kuvassa 15.11. 2-kehä on esitetty sen pohjoisen lin-
jausvaihtoehdon ja kuvassa 15.12. eteläisen linjausvaihto-
ehdon mukaisesti.

Vaihtoehtoon 2 sisältyy useita välityskykyä kasvattavia 
toimenpiteitä nykyisellä valtatiellä 3, josta tulee 3+3 -kais-
tainen käytännössä koko suunnittelualueella Lakalaivan 
ramppialueita lukuun ottamatta. Suunnittelujakso on erit-

täin vilkasliikenteinen, minkä vuoksi kapasiteettia kasvat-
tavilla toimenpiteillä on merkittävä liikenteellinen vaikutus. 

Valtatien 3 keskimääräisen matka-ajan kannalta toimenpi-
teillä likipitäen eliminoidaan liikenteen kasvun vaikutus, eli 
matka-ajat ovat lähellä nykyistä tasoa. Liikenteen kasvun 
myötä henkilö- ja pakettiautojen huipputunnin matka-aika 
kuitenkin pitenee noin 0,9 minuuttia nykytilanteesta. Ver-
tailutilanteeseen nähden huipputunnin matka-aika lyhenee 
3,3 minuuttia ja koko vuoden keskimääräinen matka-aika 
1,3 minuuttia. Raskaan liikenteen keskimääräinen matka-
aika lyhenee vertailutilanteesta noin 1,1 minuuttia.

Linnakorpi

5555  660000

TAMPERE

PIRKKALA

   

KKAAVVLL  ((aajjoonn..//vvrrkk))

Linnakorpi

5588  880000
7744  990000

TAMPERE

PIRKKALA

KKAAVVLL  ((aajjoonn..//vvrrkk))
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Raskaalle liikenteelle vaikutukset tulevat kuljetusten no-
peutumisesta sekä seudullisissa että valtakunnallisissa 
kuljetuksissa.  Raskaan liikenteen reitteihin kaistakapasi-
teetin kasvattamisella ei ole merkittävää vaikutusta. Ras-
kaan liikenteen matkasuorite vähenee noin 2 000 ajon.km 
vuorokaudessa (-0,2 %) verrattuna vaihtoehtoon 0+. Se 
johtuu pääosin 2-kehän aiheuttamista ajomatkojen lyhe-
nemisestä. Henkilöautoliikenteen suoritteessa ei tapahdu 
merkittäviä muu-toksia verrattuna vaihtoehtoon 0+.

Valaistuksen rakentaminen puuttuvalle välille Marjamä-
ki–Sääksjärvi parantaa osaltaan koettua turvallisuutta ja 

Linnakorpi

7755  220000

TAMPERE

PIRKKALA

KKAAVVLL  ((aajjoonn..//vvrrkk))

Kuva 15.12. Ennuste keskimääräisestä arkivuorokausiliikenteestä vuodelle 2040 (vaihtoehto 2). Ennusteessa on mu-
kana 2-kehä sen eteläisellä linjausvaihtoehdolla.

alentaa onnettomuusriskiä. Liikenneturvallisuutta paran-
taa myös erkanemiskaistan pidentäminen Särkijärven 
eritasoliittymään etelästä saapuvalle liikenteelle. Fyysisiä 
toimenpiteitä enemmän henkilövahinkoon johtaneita on-
nettomuuksia ja vakavia henkilövahinkoja vähentää ny-
kytilan ja vuoden 2040 ennustetilanteen välillä liikennetur-
vallisuuden yleinen parantuminen, mikä on seurausta mm. 
ajoneuvotekniikan kehityksestä.

Monin paikoin muuttuvilla ja osin epätavanomaisilla ramp-
pijärjestelyillä voi kuitenkin olla liikenneturvallisuutta hei-
kentävä vaikutus. Toimenpiteiden tuloksena ramppi- ja 

sekoittumisalueilla on monin paikoin neljä kaistaa samaan 
suuntaan, mikä voidaan kokea vaikeaksi hahmottaa ja oi-
keat ajolinjat voivat hämärtyä etenkin kaarteisissa kohdis-
sa ja talvikelissä. Samoja ongelmia voi liittyä parannetun 
väylästandardin 3+3-kaistaiseen poikkileikkaukseen, joka 
poikkeaa Tampereen seudun muista väylistä. Myös Lep-
pästensuonkadulta pohjoiseen suuntautuvan rampin liit-
tymiskaistan lyheneminen noin 120 metriin voi kasvattaa 
onnettomuusriskiä. 

Vaihtoehdon vaikutukset erikoiskuljetuksiin jäävät vähäisik-
si. Valtatien 3 osuus Lakalaiva–Linnakorpi on SEKV-reittiä 
mutta samalla vilkasliikenteisin valtatiejakso suunnittelu-
alueella. Liikenteen kasvu tekee suurten erikoiskuljetusten 
suorittamisen turvallisesti vilkkaalla tiellä entistä haasta-
vammaksi. 

15.5.4 2-kehä

2-kehästä muodostuu uusi itä-länsisuuntainen yhteys, joka 
tarjoaa varareitin liikenteen häiriötilanteille, joita voi syntyä 
esimerkiksi valtatiellä 3 välillä Sääksjärvi–Pirkkala tapah-
tuvista onnettomuuksista. Normaalissa liikennetilanteessa 
2-kehälle ei hakeudu merkittävissä määrin pitkämatkais-
ta liikennettä yhteyden ollessa nopeustasoltaan valtatietä 
selvästi hitaampi yhteys. Paikalliselle ja seudulliselle liiken-
teelle 2-kehä tarjoaa vaihtoehtoisen reitin, joka voi etenkin 
huippuliikenteen aikana olla jopa nopeampi kuin ruuhkau-
tunut läntinen kehätie.

2-kehä lyhentää matkaa Tampereen eteläosista ja Lem-
päälän pohjoisosista Pirkkalan lentoasemalle, mikä vähen-
tää hieman liikennesuoritetta ja sitä kautta polttoaineen-
kulutusta, liikenteen päästöjä, liikenneonnettomuuksia ja 
verkon ruuhkautumista valtatiellä 3. Todellisuudessa suo-
rite voi kuitenkin kasvaa, mikäli 2-kehän varteen syntyy 
kaavailtua, väylän toteuttamisesta riippuvaa maankäyttöä. 
Tällöin suoritteen pienenemisestä syntyvät hyödyt voidaan 
ainakin osittain menettää.

Alueen maankäytön kehitys on osittain riippuvainen 2-ke-
hän linjausvaihtoehdosta. 2-kehän alueella on tunnistet-
tu merkittävää maankäytön kehityksen potentiaalia, sekä 
päärataan liittyvän järjestelyratapihan alustava tilavaraus-
alue. Eteläinen linjausvaihtoehto palvelee tätä maan-
käyttöä pohjoista vaihtoehtoa paremmin. Pohjoinen lin-

jausvaihtoehto kulkee lähempänä nykyistä maankäyttöä 
maaseutumaisessa ympäristössä eikä mahdollista vastaa-
va maankäytön potentiaalia eteläiseen vaihtoehtoon ver-
rattuna. 

Väyläpituus on merkittävin ero 2-kehän pohjoisen ja ete-
läisen linjausvaihtoehdon välillä, minkä vuoksi myös erot 
vaihtoehtojen verkollisissa vaikutuksissa ovat melko vä-
häiset. Väyläpituuden ero linjausvaihtojen välillä vaikut-
taa eniten joukkoliikenteen ja pyöräliikenteen houkuttele-
vuuteen Sääksjärven ja Tarrunmäen välisellä osuudella. 
Laskennallisesti eteläisen linjausvaihtoehdon pidemmästä 
väyläpituudesta syntyvä suurempi suorite aiheuttaa vuosi-
tasolla noin 0,03 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuut-
ta, 0,002 liikennekuolemaa ja 0,003 muuta vakavaa hen-
kilövahinkoa enemmän kuin pohjoinen linjausvaihtoehto.

15.6 Vaihtoehtojen vertailu ja 
johtopäätökset

Kokonaisvaikutukset hankevaihtoehdoissa

Vaihtoehto 0+
• Erkanemis- ja liittymäkaistojen parantamisesta ei seu-

raa merkittäviä verkollisia liikenteellisiä vaikutuksia.
• Erkanemis- ja liittymiskaistojen toteutus parantaa ruuh-

katilanteiden sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta toi-
menpidealueilla, mutta vaikutus jää paikalliseksi.

• Tieosuuden valaiseminen välillä Marjamäki–Puskiainen 
parantaa jakson liikenneturvallisuutta hieman.

• Lempäälän ja Pirkkalan reunavyöhykkeen maankäytön 
toteutusmahdollisuudet heikkenevät, vähäinen negatii-
vinen vaikutus.

Vaihtoehto 1 (valtatie 3 uusi tielinjaus ja 2-kehä)
• Uudesta tielinjauksesta johtuen valtatien 3 suuntaisen 

pitkämatkaisen liikenteen matka-aika lyhenee ja suju-
vuus paranee, vaikutus kohdentuu sekä kevyeen että 
raskaaseen ajoneuvoliikenteeseen, merkittävä positiivi-
nen vaikutus. 

• Nykyisellä valtatien osuudella Puskiainen–Lakalaiva 
liikennemäärä vähenee, liikenteellinen palvelutaso pa-
ranee ja matka-aika lyhenee, merkittävä positiivinen 
vaikutus.
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Hankevaihtoehtojen erot

Hankevaihtoehdoista vaihtoehto 1 toteuttaa lii-
kenteen sujuvuudeltaan ja liikenneturvallisuudel-
taan selvästi parhaan lopputuloksen. Väyläverkon 
käyttö kokonaisuutena ja liikennemäärät eri osis-
sa tie- ja katuverkkoa ovat parhaiten tasapainos-
sa vaihtoehdossa 1. Vaihtoehto tukee parhaiten 
pitkämatkaisen raskaan liikenteen sujuvoittamista 
valtatiellä 3. 

Vaihtoehdot 2 ja 0+ vastaavat verkollisesta näkö-
kulmasta nykytilaa, jossa sekä liittymäalueiden ka-
pasiteetti että liikennemäärät ovat edelleen kasva-
neet tarkastelualueen väyläverkolla. Vaihtoehto 2 
on liikenteellisen palvelutason ja häiriötilanteiden 
sietokyvyn kannalta huomattavasti parempi vaih-
toehto kuin vaihtoehto 0+. Vaihtoehdossa 2 uusi 
2-kehä parantaa seudun poikittaisen liikenteen pal-
velutasoa sekä uuden kattavamman joukkoliiken-
nelinjaston toteutusmahdollisuuksia, mutta ei vai-
kuta merkittävästi valtatien 3 suuntaisen liikenteen 
suoritteeseen.  

Hankevaihtoehto 0+ vastaa liikenneverkon näkö-
kulmasta nykytilaa. Pitkämatkaisen liikenteen mat-
ka-ajan ennakoitavuus ja sujuvuus on parantunut 
hieman. Vaihtoehdon 0+ väyläverkko ei paranna 
uuden maankäytön saavutettavuutta Lempäälän 
ja Pirkkalan alueella. Vaihtoehdossa 0+ alemman 
väyläverkon (mt 130) autoliikenteen määrät ovat 
suurimmat, mikä lisää liikenteen haittavaikutuksia 
väylän yhteydessä sijaitsevalle maankäytölle. 

Kaikki vertailuvaihtoehdot ovat liikennejärjestel-
män näkökulmasta toteutuskelpoisia, mutta ka-
pasiteetiltaan rajallisemmat vaihtoehdot 2 ja 0+ 
muodostavat rajoitteita uuden maankäytön kytke-
miseksi pääväyläverkkoon. 

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

2-kehän eteläinen vaihtoehto pidentää verkollista 
yhteyttä 2-kehän eri päiden välillä vähentäen sa-
malla läpiajon houkuttelevuutta. Liikennemäärä 
eteläisellä linjauksella jää noin 10 - 20 % pohjoista 
linjausvaihtoehtoa pienemmäksi lukuun ottamatta 
lentoaseman päätä, ja samalla Läntisen kehätien 
ja Lentoasemantien  liikennemäärät kasvavat vas-
taavasti. 

Pohjoinen linjausvaihtoehto lyhentää Pirkkalan 
eteläosien uuden maankäytön kytkentää pääväy-
läverkkoon, mikä vähentää liikenteen haittavai-
kutuksia alueella. Eteläinen linjaus tukee maa-
kuntakaavassa esitetyn rataverkkoa palvelevan 
järjestelyratapihan ja siihen liittyvän merkittävän 
raskaan liikenteen solmukohdan kytkentää väylä-
verkkoon pohjoista linjausta paremmin. 

Pohjoinen linjausvaihto suorempana ja lyhempänä 
palvelee uutta poikittaista joukkoliikennettä (välil-
lä Pirkkala-Hervanta-Kangasala) eteläistä linjaus-
vaihtoehtoa paremmin. Väylän yhteyteen toteutu-
va jalankulun ja pyöräliikenteen poikittaisyhteys 
täydentää puutteellista kevyen liikenteen verkkoa 
alueella. 

• Nykyisellä valtatien osuudella Lakalaiva–Linnakallio lii-
kennemäärä vähenee, liikenteellisten häiriötilanteiden 
määrä vähenee selvästi ja matka-aika lyhenee, merkit-
tävä positiivinen vaikutus.

• Nykyiselle valtatien osuudella Linnakallio–Pirkkala lii-
kenteellinen palvelutaso paranee ja matka-aika lyhenee 
hiukan, kohtalainen positiivinen vaikutus.

• Liikenneturvallisuuden riskit pienevät ruuhkautumisen 
vähenemisen seurauksena. Kohtalainen positiivinen 
vaikutus.

• 2-kehän vaikutukset
 − Uusi yhteys parantaa seudun poikittaisyhteyksiä 
myös jalankululle ja pyöräilylle välillä Pirkkala–Kan-
gasala, merkittävä positiivinen vaikutus.
 − Uusi yhteys mahdollistaa hyvän joukkoliikenteen poi-

kittaisyhteyden kehittämisen Pirkkalan lentoaseman, 
Sääksjärven (asemavaraus), Hervannan ja Kangasa-
lan välille, merkittävä positiivinen vaikutus.
 − 2-kehän pohjoinen linjausvaihtoehto palvelee poikit-
taisliikennettä ja joukkoliikennettä paremmin kuin ete-
läinen vaihtoehto.

Vaihtoehto 2 (valtatie 3 nykyisellä paikalla ja 2-kehä)
• Uudet kaistajärjestelyt eritasoliittymissä parantavat 

valtatien 3 suuntaisen liikenteen sujuvuutta ruuhkati-
lanteissa sekä häiriönsietoa. Erityisesti huipputunnin 
matka-aika lyhenee kohtalaisen paljon vertailutilantee-
seen nähden. Vaikutus kohdentuu sekä kevyeen että 
raskaaseen ajoneuvoliikenteeseen, kohtalainen positii-
vinen vaikutus. 

• Osuudella Marjamäki–Puskiainen–Lakalaiva liikenteen 
sujuvuus paranee, häiriötilanteiden määrä vähenee ja 
matka-aika lyhenee, kohtalainen positiivinen vaikutus.

• Osuudella Lakalaiva–Linnakallio–Pirkkala liikenteen 
sujuvuus paranee, häiriötilanteiden määrä vähenee ja 
matka-aika lyhenee, kohtalainen positiivinen vaikutus.

• Liikenneturvallisuuden riskit pienevät ruuhkautumisen 
vähenemisen seurauksena. Vähäisen kohtalainen posi-
tiivinen vaikutus.

• 2-kehän vaikutukset
 − Uusi yhteys parantaa seudun poikittaisyhteyksiä 
myös jalankululle ja pyöräilylle välillä Pirkkala–Kan-
gasala, merkittävä positiivinen vaikutus
 − Uusi yhteys mahdollistaa hyvän joukkoliikenteen poi-
kittaisyhteyden kehittämisen Pirkkalan lentoaseman, 
Sääksjärven (asemavaraus), Hervannan ja Kangasa-
lan välille, merkittävä positiivinen vaikutus
 − Yhteys toimii varareittinä valtatielle 3 välillä Sääksjär-
vi–Lakalaiva–Pirkkala
 − 2-kehän pohjoinen linjausvaihtoehto palvelee poikit-
taisliikennettä ja joukkoliikennettä paremmin kuin ete-
läinen vaihtoehto.

15.7 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Liikenteen kysyntä eli autoliikenteen määrät eri osissa tie-
verkkoa muodostuvat maankäytön ja liikennejärjestelmän 
vuorovaikutuksesta. Tässä työssä todettuja liikenteellisiä 
haittavaikutuksia voidaan pienentää monin keinoin. Te-

hokkaimmin väyläverkon käyttöön vaikuttaa maankäytön 
suunnittelu, käytössä jo olevien ja myöhemmin käyttöön 
otettavien alueiden mitoitus ja sijainti suhteessa muuhun 
maankäyttöön. 

Uuden maankäytön suunnittelussa voidaan liikenteellisiä 
vaikutuksia vähentää kokonaismitoituksen ohella myös 
pyrkimällä sekoittuneeseen maankäytön rakenteeseen, 
mikä tasaa liikenteellisiä huippuja ja tehostaa näin väylä-
verkon käyttöä. 

Suunnittelualue ei sijaitse tehokkaan joukkoliikennejärjes-
telmän vaikutusalueella, mutta alueen joukkoliikennerat-
kaisuja tulee arvioida aluekehityksen osana. Kaupunkiseu-
dun joukkoliikenteelle potentiaalista vyöhykettä on 2-kehän 
varteen nauhamaisesti sijoittuva uusi maankäyttö. Joukko-
liikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen vähentää 
autoliikenteen kulkumuoto-osuutta vastaavasti ja vaikuttaa 
henkilöautoliikenteen suoritetta vähentäen. 

Jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksien kehittäminen 
tukee erityisesti joukkoliikenteen käyttöä, mutta myös 
monipuolista kulkumuotojen käyttöä uusilla alueilla. Pit-
kämatkaisen liikenteen suoritteeseen jalankulku- ja pyö-
räliikenneyhteyksien kehittämisellä ei voida olettaa olevan 
suoraa vaikutusta, mutta kuntien sisäisen liikenteen kehi-
tystä väyläverkon täydentäminen tukee. 

Pääväylillä, kuten valtatiellä 3 ja läntisellä kehätiellä, liiken-
teen hallinnan keinoin voidaan edelleen hillitä liikenteen 
vaikutusten syntyä sekä lieventää vaikusta. Liikennetilan-
teen ja keliolosuhteiden mukaan muuttuvat nopeusrajoi-
tukset ovat tyypillisimpiä vilkasliikenteisten väylien liiken-
teen hallinnan keinoja. 

Jatkosuunnittelussa keskeinen tehtävä on tarkentaa kau-
punkiseudun maankäytön ja liikenteen yhteensovitusta, 
tarkistaa seudulliset maankäytön ennusteet, liikennejär-
jestelmän osahankkeet sekä ajoneuvoliikenteen määrien 
toteumat väyläverkolla. Mikäli vaihtoehto 1 valitaan jatko-
suunnitteluun, Rajajärven eritasoliittymässä tutkitaan Hel-
singin suuntaa palvelevien ramppien toteuttamista. Niillä 
parannetaan alueen yritysten yhteyksiä päätieverkkoon ja 
vähennetään liikenteen aiheuttamia haittoja maantien 130 
varressa Puskiaisten ja Kuljun välillä.
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16  RAKENTAMISEN AIKAISET      
VAIKUTUKSET 

16.1 Menetelmät ja vaikutusmekanismit

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ei voi pitää kokonaisuu-
den kannalta yleensä merkittävinä, koska vaikutukset ovat 
enimmäkseen palautuvia. Lyhytkestoiset vaikutukset ovat 
kuitenkin rakentamisen aikana yleensä merkittäviä. Ra-
kentamisen aikaisista vaikutuksista on tarkasteltu liiken-
teelle, asutukselle ja asukkaille sekä elinkeinoelämälle ja 
luonnonympäristölle sekä pinta- ja pohjavesille aiheutuvia 
haittoja. Asutukselle aiheutuvien vaikutusten arvioinnissa 
on huomioitu asukkaiden liikkuminen ja vaikutukset elin-
oloille. Rakentamisen aikaisten haittojen ajallista kestoa ja 
rakentamisalueen laajuutta on myös arvioitu alustavasti. 
Myös rakentamisen aikaisten haittojen lieventämistoimen-
piteitä on käsitelty. 

Arvio perustuu asiantuntija-arvioihin kunkin vaihtoehdon 
vaatimista rakentamistoimenpiteistä sekä niiden sijainnis-
ta suhteessa asutukseen ja liikenneväyliin.

16.2 Hankevaihtoehtojen vaikutukset ja 
vaihtoehtojen vertailu

16.2.1 Vaihtoehto 0+

Vaihtoehdossa toteutetaan vähäisiä liikenteen sujuvuuteen 
ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä nykyiselle valtatiel-
le sekä meluntorjunnan parantamista. Merkittävin muutos 
on Sarankulman ja Lakalaivan liittymien välin muuttaminen 
3+3 -kaistaiseksi, johon myös suurimmat rakentamisen ai-
kaiset vaikutukset kohdistuvat. Rakentamisen aikaisia tie-
järjestelyjä joudutaan tekemään muun muassa kaistajär-
jestelyiden osalta sekä nopeuden alentamista. Vaikutukset 
elinkeinoelämälle ja sen kuljetuksille sekä muulle liikenteel-
le ovat vähäisiä, koska toimenpiteet kohdistuvat vain yksit-
täisiin kohtiin ja kulkuyhteydet väylillä toimivat koko raken-
tamisen ajan. Vaihtoehdossa syntyy rakentamisen aikana 
melu- ja tärinähaittaa sekä pölyhaittaa muun muassa mah-
dollisesta kallion räjäyttämisestä sekä työmaaliikenteestä. 

Myös meluntorjunnan toteuttamisesta aiheutuu asukkaille 
vähäistä haittaa. Rakentamisen aikaiset vaikutukset voivat 
olla merkittäviä lähimpien kiinteistöjen kohdalla, mutta ko-
konaisuudessaan ne ovat kohtuullisia ja hallittavissa. 

Rakentamisen kestoksi arvioidaan noin 1 –1,5 vuotta. 

16.2.2 Valtatie 3, vaihtoehto 1 (uusi tielinjaus)

Vaihtoehdossa parannetaan nykyistä valtatietä noin viiden 
kilometrin matkalla Kuljun ja Puskiaisten välillä, rakenne-
taan valtatielinjausta uuteen maastokäytävään noin 10 ki-
lometrin matkalla sekä parannetaan Lakalaivan ja Saran-
kulman liittymien välinen osuus 3+3 -kaistaiseksi.

Nykyisen tien parantamisen kohdalla suurimmat vaikutuk-
set kohdistuvat liikenteen sujuvuuteen sekä nopeusrajoi-
tuksen alentamiseen. Vaikutukset elinkeinoelämälle ja sen 
kuljetuksille sekä muulle liikenteelle ovat vähäisiä, koska 
toimenpiteet kohdistuvat lyhyelle matkalle ja kulkuyhtey-
det väylillä toimivat koko rakentamisen ajan. Nykyisen tien 
parantamisen aikana syntyy melu- ja tärinähaittaa sekä 
pölyhaittaa mahdollisesta kallion räjäyttämisestä sekä työ-
maaliikenteestä. Myös meluntorjunnan toteuttamisesta ai-
heutuu asukkaille vähäistä haittaa. 

Uuden maastokäytävän osuudelta vaikutukset liiken-
teeseen ovat vähäiset.  Vaihtoehdossa syntyy melu- ja 
tärinähaittaa kallion räjäytyksistä, louhimisesta sekä 
mahdollisesta kiviaineksen murskaustoiminnasta sekä 
työmaaliikenteestä. Työmaaliikenne, louhiminen, mahdolli-
nen murskaustoiminta ja massojen siirto aiheuttavat myös 
pölyämishaittaa. Uuden tielinjauksen välittömässä lähei-
syydessä ei ole juurikaan asutusta, joten vaikutukset ovat 
vähäisiä. Rakentamisen aikaiset vaikutukset voivat olla 
merkittäviä lähimpien kiinteistöjen kohdalla, mutta koko-
naisuudessaan ne ovat kohtuullisia ja hallittavissa. 

Rakentamisen kestoksi arvioidaan noin kolme vuotta. 

Rakentamisella on vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin sekä 
luonnonympäristöön ja niitä on käsitelty omissa luvuissaan 
aiemmin tässä YVA-selostuksessa. 

16.2.3 Valtatie 3, vaihtoehto 2 (nykyisen valtatien 
parantaminen)

Vaihtoehdossa valtatie parannetaan nykyiselle paikalle li-
säämällä kolmannet ajokaistat molempiin suuntiin lähes 
koko suunnitteluosuudella. Valtatien poikkileikkaus on 3+3 
-kaistainen. 

Suurimmat vaikutukset kohdistuvat liikenteen sujuvuuteen 
sekä nopeusrajoituksen alentamiseen. Vaikutukset elinkei-
noelämälle ja sen kuljetuksille sekä muulle liikenteelle ovat 
suurempia kuin vaihtoehdoissa 1 ja 0+, koska toimenpi-
teet kohdistuvat pitkälle matkalla suurten liikennemäärien 
väylille. Kulkuyhteydet väylillä toimivat koko rakentamisen 
ajan, mutta ne ovat nykyistä hitaampia ja ruuhkaisempia. 
Tämä saattaa siirtää liikennettä vaihtoehtoisille reiteille, jol-
loin haitat niiden varrella lisääntyvät.  

Vaihtoehdossa syntyy melu- ja tärinähaittaa kallion räjäy-
tyksistä ja sekä työmaaliikenteestä. Työmaaliikenne, louhi-
minen ja massojen siirto aiheuttavat myös pölyämishaittaa. 
Nykyisen tielinjauksen läheisyydessä on paljon asutusta, 
joten vaikutukset ovat suuria etenkin lähimpien kiinteistö-
jen kohdalla.

Rakentamisella on vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin sekä 
luonnonympäristöön ja niitä on käsitelty omissa luvuissaan 
aiemmin tässä YVA-selostuksessa.

16.2.4 2-kehä

2-kehätien molemmat vaihtoehdot toteutetaan uuteen 
maastokäytävään, joten rakentamisen aikaiset vaikutukset 
kohdistuvat molemmissa vaihtoehdoissa väylän molem-
piin päihin ja ovat merkitykseltään vähäisiä. Asutukselle ja 
asukkaille kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset, sillä väy-
län läheisyydessä oleva asutus on vähäistä. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 
sekä luonnonympäristöön on käsitelty omissa luvuissaan.

Hankevaihtoehtojen erot

Hankevaihtoehdoista vaihtoehto 0+ aiheuttaa vähi-
ten rakentamisen aikaisia vaikutuksia. 

Vaihtoehto 1 toteutetaan osittain uuteen maasto-
käytävään, joten vaihtoehdon vaikutuksen liiken-
teeseen ovat vähäisemmät kuin vaihtoehdossa 2, 
mutta vaikutukset pohja- ja pintavesiin sekä luon-
nonympäristöön ovat suuremmat. 

Vaihtoehto 2 toteutetaan nykyiselle tielle noin 23 
kilometrin matkalla, joten rakentamisen aikaiset 
vaikutukset liikenteelle ovat suuremmat kuin vaih-
toehdossa 1.  Vaikutukset asutukselle ja asukkaille 
ovat laajimmat vaihtoehdossa 2. Vaikutukset poh-
ja- ja pintavesiin sekä luonnonympäristöön ovat 
pienemmät kuin vaihtoehdossa 1. 

2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen 
vertailu

Liikenteeseen sekä asutukseen ja asukkaisiin koh-
distuvilla vaikutuksilla ei ole vaihtoehtojen välillä 
eroja rakentamisen aikaisissa vaikutuksissa.

16.3 Haittojen lieventämistoimenpiteet ja 
jatkosuunnittelu

Rakentamisen aikaisia haittoja voidaan lieventää erilaisin 
ratkaisuin. Rakentamisen aikaisten tiejärjestelyjen suunnit-
telulla voidaan vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja niissä on 
keskeistä ottaa huomioon myös jalankulku- ja pyöräily-yh-
teydet. Lisäksi rakentamisen aikaisella tiedottamisella on 
olennainen rooli haittojen lieventämisessä. Sillä voidaan 
vaikuttaa esimerkiksi ihmisten liikkumisen ajoitukseen tai 
reitteihin hankalammissa kohdissa.  

Rakentamiseen liittyvien toimintojen, kuten kiviaineksen 
murskauksen ja työmaatukikohtien sijoittamiseen sekä ra-
kentamisen aikaisten haitallisten vaikutusten hallintaan, 
voidaan vaikuttaa tuotevaatimuksilla ja niiden seurannal-
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la, jotka määritellään rakentamishankkeen valmistelun yh-
teydessä. Vaihtoehdossa 1 rakentamiseen tarvittava ma-
teriaali saadaan pääosin tielinjalta ja uuden tielinjauksen 
osalta rakentaminen ei haittaa liikennettä eikä asutusta. 
Haittoja luonnonympäristöön voidaan lieventää esimerkik-
si rakentamisajankohdan määrittelyllä. 
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17  VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET

Tähän lukuun on koottu yhteen hankkeen oleelli-
semmat tulokset ja keskeisimmät johtopäätökset. 
YVA-menettelyn keskeinen tavoite on tunnistaa 
hankkeen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittä-
vät vaikutukset. Tässä luvussa hanketta on arvioitu 
YVA-lain näkökulmasta, joten tekstissä esiintyy use-
an kerran YVA-lain mukainen termi ”todennäköisesti 
merkittävä vaikutus”. 

Vaihtoehtojen vertailu koostuu useasta osasta. Vih-
reiden vertailutekstilaatikoiden ohella siihen kuuluu 
yksityiskohtainen vaihtoehtojen vertailutaulukko 
luvun lopussa. Vaihtoehtojen vaikutusten hahmot-
tamista tukee myös kehittämisvaihtoehtojen 1 ja 2 
vaikutuksia kuvaavat teemakartat.

ARVIOINNIN EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA 
RISKIT

Hankkeen edetessä seuraaviin suunnitteluvaiheisiin 
voi tulla eteen laaja skaala erilaisia haasteita. Ne vaih-
televat yksittäisestä lähtötiedosta tai suunnitteluratkai-
susta jopa hankkeen toteutumista muuttaviin tekijöihin 
ja päätöksiin. Ympäristövaikutusten arviointi on nimen-
sä mukaisesti arviota hankkeen vaikutuksista, ja sitä 
tehdään kohtuudella saatavissa olevien tietojen poh-
jalta. Epävarmuustekijät kuuluvat arviointiin ja niiden 
tunnistaminen on luonteva osa suunnitteluprosessia. 
Kaikkia arviointiin liittyviä seikkoja ei tunneta riittävän 
tarkasti, jolloin vaikutusten arvioinnissa joudutaan käyt-
tämään aina oletuksia. Tulevaisuus on lähtökohtaisesti 
epävarmaa, ja olosuhteita pystytään ennustamaan sitä 
vähemmän, mitä kauemmaksi ajassa liikutaan. 

Toisaalta maantiehankkeessa on aina epävarmuuste-
kijöitä liittyen kunkin vaiheen suunnittelutarkkuuteen. 
YVA-vaiheen arvioinnissa joudutaan hyväksymään se, 
että monet vaikutukset selviävät vasta yksityiskohtais-
ten suunnitteluratkaisujen pohjalta. Yleissuunnittelua 
seuraa yksityiskohtainen tiesuunnitelma, jonka pohjal-
ta vaikutusarvio tarkentuu. On tyypillistä, että tiesuun-
nittelussa joudutaan tekemään monia ympäristöselvi-
tyksiä uudelleen tai tarkentaen yleissuunnitteluvaiheen 
tietoja. Tämä kuuluu maanteiden normaaliin vaiheittai-
seen suunnitteluprosessin. 

Arvioitujen vaikutusten toteutumisen todennäköisyys 
vaihtelee riippuen vaikutuslajista ja ilmiöstä. Esimer-
kiksi luontovaikutusten toteutuminen voidaan arvioida 
melko luotettavasti, kun taas tiellä tapahtuva kemikaa-

lionnettomuus on harvinainen tapahtuma. Kaikkein 
epätodennäköisimmät vaikutukset näyttäytyvät 
suunnittelun riskeinä. Tunnistettuja riskejä pyritään 
minimoimaan suunnitelman laatimisen aikana en-
nakoiden jatkuvalla vaikutusten arvioinnilla, vaihe 
vaiheelta tarkentuvaan tietoon pohjautuen. 

Tässä hankkeessa on tunnistettu muun muassa 
seuraavia mahdollisia epävarmuustekijöitä:

• Yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta anta-
ma perusteltu päätelmä ei ole lupavaiheessa 
ajantasalla. 

• Alueelta löytyy kriittisiä luontokohteita (esimer-
kiksi uusia tai paikkaansa muuttaneita uhan-
alaisia lajeja). 

• Vesilupaa ei saada sellaista vaativalle vesistö-
kohteelle. 

• Meluntorjunnan ratkaisuja ei koeta riittävinä.
• Alueelle tulee lisää melulähteitä, joiden suunni-

telmat tarkentuvat vasta myöhemmissä suun-
nitteluvaiheissa. 

• Yleissuunnitelma ei saa yleistä hyväksyntää ja 
osalliset valittavat suunnitelmasta. 

• Yleiskaavat eivät vahvistu suunnitelmaratkai-
sun mukaisiksi. Suunnitelma ei saa lainvoimaa 
ja jatkosuunnittelu sekä toteutus viivästyvät.

• Maankäyttö ei toteudu suunnitelmien mukaises-
ti (esimerkiksi pelkkään 2-kehään tukeutuvaa 
maankäytön kokonaisuutta ei ole suunniteltu). 

• Liikennemäärät ja sitä myötä liikenteen aihe-
uttamat ongelmat kasvavat. Eivät kuitenkaan 
niin paljon, että valtatien kehittämishankkeelle 
järjestyy rahoitus.

17.1 Vertailuvaihtoehto 0 tulevaisuutena

Vertailuvaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta missään 
muodossa. YVA-menettelyssä vaikutuksia arvioidaan se-
kä muutoksena nykytilanteeseen että myös tulevaisuuden 
olosuhteisiin ilman hanketta. Vaihtoehto 0 toimii arviossa 
läpileikkaavana vertailunäkökohtana. Tässä YVA-menette-
lyssä pääasiallisena vertailuajankohtana on liikenteen en-
nustevuosi 2040, jonka liikennemäärät suunnittelualueella 
on voitu mallintaa. YVA-menettelyn jälkeisissä päätöksen-
teon vaiheissa vaihtoehto 0 on luonteva heijastuspinta sille 
kysymykselle, että mitä tapahtuisi ilman hanketta. 

Hankkeen liikenneratkaisut eli valtatien uusi linjaus ja 
2-kehä ovat vahvasti Tampereen kaupunkiseudun maan-
käytön tavoitteissa. Toisaalta valtateille asetetut liikenteen 
sujuvuus- ja turvallisuusvaatimukset edellyttävät vähintään 
pieniä parantamistoimenpiteitä. Siten vaihtoehto 0 on luon-
teeltaan spekulatiivista arviota, sillä on epätodennäköistä, 
että mitään ei tehdä. Toki myöhemmässä vaiheessa tie-
suunnitteluprosessin edetessä näkemys tulevaisuudesta 

tarkentuu ja yllättäviäkin muutoksia voi tulla vastaan. On 
mahdollista, että isot hankkeet eivät toteudu, jos poliittiset 
tavoitteet ja arvot sekä niiden taustatekijät (kuten tekno-
logia) muuttuvat ja kehittyvät. Näitä skenaarioita on lukui-
sia, eikä YVA-menettelyssä mennä kovin syvälle niihin. 
Voidaan sanoa, että vertailuvaihtoehto 0 edustaa laajas-
ti hankkeen epävarmuustekijöitä ja samalla sen käsittely 
vastaa omalta osaltaan YVA-laissa mainittuun ympäristön 
nykytilan kehitykseen ilman hanketta. 

Ympäristöön kohdistuvien vaikutusten kannalta hankkeen 
toteuttamatta jättäminen on periaatteessa neutraali vaihto-
ehto. Kun mitään toimenpiteitä ei tehdä, suunnittelualueen 
luonnonympäristö, maisema ja ihmisten elinolot säilyvät 
melko muuttumattomia. Alueella voi toki tapahtua hank-
keesta riippumatonta maankäytön kehitystä ja sinne voi-
daan toteuttaa tärkeitä infrahankkeita kuten nykyisen rata-
verkon kehittämistä, järjestelyratapiha sekä siihen liittyvät 
rautatieyhteydet. Niillä on omat ympäristövaikutuksensa, 
joita arvioidaan muissa prosesseissa. 

Vaihtoehdossa 0 ei muodostu suoria ympäristövaikutuksia, 
mutta liikenteen haitat olemassa olevalla väyläverkolla li-
sääntyvät. Liikenteen määrä kasvaa noin kolmanneksen 
liikenne-ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä, mi-
kä näkyy konkreettisesti häiriönä alueen ympäristössä. 
Meluongelma valtatietä ympäröivillä alueilla pahenee. Val-
tatiellä liikkumiseen liittyy pahenevia ruuhkia ja onnetto-
muusriskejä, mitkä taas heijastuvat alueen kehittämiseen 
kielteisesti. 

Maakuntakaavassa on osoitettu maankäytön kehittämis-
alue valtatien 3 uuteen linjaukseen ja 2-kehään tukeutuen. 
Maankäytön kehityksen näkökulmasta vertailuvaihtoehdon 
0 merkittävin näkökohta olisi se, että maakuntakaavan po-
liittisesti hyväksytty tavoite kehityksestä jäisi toteutumatta. 
Maakuntakaavan mukaisesti kunnat ovat aloittaneet uu-
teen liikenneratkaisuun nojaavan maankäytön suunnitte-
lun. Erityisesti kaupan, tuotannon ja työpaikka-alueiden 
kehittämisen lähtökohdat muuttuisivat, ja selkeimmin tä-
mä koskisi valtatien 3 uuden linjauksen ja 2-kehän risteä-

miskohdan uutta maankäyttöä. Uuden seututieyhteyden 
puuttuminen rajoittaisi maankäytön tulevaa kehittämis-
tä Pirkkalan Lentoaseman ympäristössä ja Kangasalan 
suunnassa. Maankäyttö voi kuitenkin kehittyä pienimuotoi-
semmin nykyisiin väyliin ja joukkoliikenteeseen tukeutuen. 
Mikäli hanketta ei toteuteta, seudullisesti kuitenkin pitäisi 
ryhtyä suunnittelemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja maankäy-

tön painetta purkamaan. Tampereen kaupunkiseudulla on 
suurta kysyntää uusille työpaikka-alueille hyviin liikenneyh-
teyksiin nojaten. Huomionarvoinen näkökulma on se, että 
ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja olisi hyvä ohjata 
pois taajama- ja keskusta-alueilta. Korvaavia sijainteja ei 
useassa tapauksessa voida osoittaa toimintojen kannalta 
yhtä hyviin olosuhteisiin kuin tämä hanke mahdollistaisi. 
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Liikenteen näkökulmasta hankkeen toteuttamatta jättämi-
nen tarkoittaa, että valtatien parantaminen tai uusi tieyhte-
ys ja 2-kehä jäävät toteuttamatta. Tuolloin yhteystarve- ja 
sujuvuuspuutteita joudutaan paikkaamaan pienillä paran-
nuksilla. Liikenteen ennustettu mallinnus tarjoaa konkre-
tiaa vaihtoehdon 0 arvioimisessa vuoden 2040 tavoite-
tilanteessa. Liikenne-ennusteessa alueen maankäytön 
mahdollisen toteutumatta jäämisen vaikutusta ei ole kui-
tenkaan arvioitu. 

Liikenteen näkökulmasta hankkeen toteuttamatta jättä-
minen tarkoittaa, että valtatien parantaminen tai uusi tie-
yhteys ja 2-kehä jäävät toteuttamatta. Tuolloin yhteystar-
ve- ja sujuvuuspuutteita joudutaan paikkaamaan pienillä 
parannuksilla.  Liikenteen ennustettu mallinnus tarjoaa 
konkretiaa vaihtoehdon 0 arvioimisessa vuoden 2040 ta-
voitetilanteessa. Liikenne-ennusteessa alueen maankäy-
tön mahdollisen toteutumatta jäämisen vaikutusta ei ole 
kuitenkaan arvioitu. 

Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet ovat pieniä ja ne toteutetaan 
järeästi rakennetussa moottoritieympäristössä. Vastaavas-
ti toimenpiteiden aiheuttama muutos nykytilanteeseen ei 
ole suuri ja suorat ympäristövaikutukset ovat vähäisiä tai 
merkityksettömiä. Sarankulman ja Lakalaivan liittymien 
välin muuttaminen 3+3 -kaistaiseksi ja Sääksjärven erita-
soliittymän ympärillä toteutettava meluntorjunta toteute-
taan nykyisellä maantiealueella ja suojaviheralueilla. Toi-
menpiteistä aiheutuu ainoastaan muutamille kiinteistöille 
vähäistä tai merkityksetöntä vaikutusta. Vaihtoehdon me-
luntorjunta parantaa melutilannetta Sääksjärvellä, mutta 
hankkeen mittakaavassa myönteisen vaikutuksen kohtee-
na on vain pieni osa suunnittelualueen asukkaista. 

Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet ovat hyvin pieniä suhteessa 
seudun maankäytön tavoitteisiin ja liikenteen ongelmiin, 

17.1.2 Vaihtoehto 1 (valtatie 3 uusi tielinjaus ja 
2-kehä)

17.2 Hankevaihtoehtojen vaikutukset 

17.1.1 Vaihtoehto 0+ 

Vaihtoehdossa 0+ valtatielle tehdään pieniä toi-
menpiteitä liikenneturvallisuuden ja liikenteen 
sujuvuuden parantamiseksi sekä pienimuotoista 
meluntorjuntaa. 

Valtatie 3 viedään uudelle linjaukselle Puskiais-
ten ja Linnakorven välillä noin 9 kilometrin mat-
kalla. Nykyisen valtatien osuudet parannetaan 
siten, että kokonaisuudesta muodostuu yhtenäi-
nen moottoritie Lempäälän Marjamäesta Pirkka-
lan Linnakallioon. Kokonaisuudessa on mukana 
2-kehä, josta muodostuu Tampereen kaupunki-
seudulle uusi seudullinen pääväylä. Nämä ta-
voitteellisen liikenteen ja yhdyskuntarakenteen 
perusratkaisut on esitetty Pirkanmaan maakun-
takaavassa 2040. 

jotka vaikuttavat konkreettisesti elinympäristön laatuun 
kaupunkiseudulla. Vaihtoehdon 0+ liikenteelliset kokonais-
vaikutukset jäävät melko vähäisiksi, joten vaihtoehto 0+ ei 
juurikaan kytkeydy maankäytön kehittämiseen. Liikenteen 
määrä kasvaa noin kolmanneksen liikenne-ennusteen 
mukaan vuoteen 2040 mennessä, mikä näkyy häiriönä 
elinympäristössä ja liikkumisessa. Se haittaa myös väis-
tämättä myös elinkeinoelämän kehittämistä ja kuljetuksia. 
Nykytilanteeseen 2020 verrattuna melutilanne nykyisten 
väylien varrella huononee noin 1-2 dB liikennemäärien 
kasvun vuoksi. Laajemmat melua vähentävät toimenpiteet 
ovat tarpeellisia, kun liikennemäärät kasvavat tulevaisuu-
dessa. Vaihtoehdolla 0+ on merkittäviä käänteisiä vaiku-
tuksia alueen kehitykseen laajemmalti, vastaavasti kuin 
vertailuvaihtoehdon 0 kohdalla on kuvailtu edellä: Vaihto-
ehdolla 0+ ei saavuteta niitä vaihtoehdossa 1 tunnistettuja 
merkittäviä myönteisiä vaikutuksia, jotka liittyvät tavoitteel-
liseen maankäyttöön tai väestötason meluongelman lie-
ventämiseen. Maakuntakaavassa osoitettu liikenneratkai-
suun perustuva uusi maankäyttö ei toteutuisi suunnitellusti 
ja uuden seututieyhteyden puuttuminen rajoittaisi kehittä-
mistä laaja-alaisesti kaupunkiseudulla. 

Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet parantavat vain hieman ja 
paikallisesti liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. 
Liikenne ruuhkautuu ja hidastuu etenkin ruuhka-aikoina. 
Liikennettä ohjautuu muita vaihtoehtoja enemmän alem-
malle tie- ja katuverkolle, mikä lisää liikenteen haittavaiku-
tuksia niiden varrella.

Merkittävät kokonaisvaikutukset liittyvät maankäytön 
kehittämiseen ja melutilanteeseen
Valtatien 3 uusi linjaus ja 2-kehä mahdollistavat uuden 
maankäytön kehittämisen suunnittelualueella maakunta-
kaavan mukaisesti. Liikenneratkaisuun kytkeytyvät erityi-
sesti tuotannon, työpaikkojen ja kaupallisten palveluiden 
toiminnot. Valtatien ja 2-kehän liittymäalue muodostaa 
uuden liikenteellisen solmukohdan, joka palvelee kunta-
rajalle sijoittuessaan sekä Pirkkalaa että Lempäälää. Toi-
saalta 2-kehä tukee Sääksjärven kehittämistä taajamana 
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sekä lentoaseman ympärille syntyvää yritystoimintaa. Li-
säksi uudet väylät mahdollistavat osaltaan järjestelyrata-
pihan ja siihen liittyvän uuden maankäytön toteutumiseen 
tehokkaasti päätieverkkoon kytkeytyen. Yhteenvetona voi 
todeta, että vaihtoehto 1 on edellytyksenä Pirkanmaan 
merkittävimmän uuden maankäyttökokonaisuuden to-
teutumiselle. Kun liikenneratkaisussa on mukana 2-kehä 
maankäyttöä palvelevana seututienä, hankkeen välilliset 
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen näkyvät tulevaisuu-
dessa Tampereen kaupunkiseudulla laaja-alaisesti. Maa-
kuntakaavassa on osoitettu merkintää 2-kehän kehittämis-
vyöhykkeelle.

YVA-arvioinnin perusteella vaihtoehdon 1 merkittävät 
myönteiset vaikutukset liittyvät myös väestötason meluti-
lanteen muutokseen, kun mittarina on voimakkaalle me-
lulle altistuvien asukkaiden määrä. Valtatie 3 kulkee tiiviin 
taajama-asutuksen keskellä. Vaihtoehdossa 1 valtatien uu-
delle linjaukselle siirtyy huomattavasti liikennettä ja lisäk-
si nykyisen väylän meluntorjuntaa parannetaan laajasti. 
Näiden seurauksena vaihtoehdossa 1 voimakkaalle me-
lulle altistuvien henkilöiden määrä on noin 2000 pienem-
pi kuin vertailuvaihtoehdossa 0 (joka kuvaa tulevaisuutta 
ilman toimenpiteitä). Määrää voi pitää niin suurena, että 
kyseessä on YVA-näkökulmasta todennäköisesti merkit-
tävä myönteinen vaikutus. Lisäksi meluntorjunnan myötä 
muutamille alueille saadaan merkittävä parannus vaikeaan 
meluongelmaan. Kokonaisuutena vaihtoehdon 1 meluvai-
kutus on kuitenkin moniulotteinen, sillä positiivisten vaiku-
tusten ohella on tunnistettavissa samanaikaisesti joihinkin 
alueisiin kohdistuvia melutilannetta heikentäviä vaikutuk-
sia. Niistä merkittävin on uuden melulähteen muotoutumi-
nen uusien tielinjausten vaikutusalueelle siten, että haittoja 
aiheutuu sekä asutukselle että virkistyskäytölle. 

Valtatie on paitsi nykyisin myös hankkeen toteutuksen jäl-
keen myös oma erillinen käytävänsä, joka aiheuttaa hait-
taa voimakkaana melulähteenä ja toimii esteenä alueiden 
välillä. Tämä koskee myös osuutta Puskiaisten, Lakalaivan 
ja Linnakorven välillä, josta osa valtatien liikenteestä siir-
tyy uudelle linjaukselle jättäen kuitenkin vilkkaan liikenteen 
vaikutukset alueelle. Asutusta ei voi kehittää liikenteen 
päästöhaittojen piirissä ja moottoritie ei tarjoa suoria liitty-
miä maankäytölle. Tämä tarkoittaa sitä, että hanke ei johda 
maankäytön kehittämiseen valtatiekäytävän tuntumassa 
tulevaisuudessa, vaikka vaihtoehdon 1 mukainen liikenne-
ratkaisu toteutuisi. Kuntien maankäyttö toki kehittyy alem-

paan tieverkkoon tukeutuen ja taajama-alueet laajenevat 
hankkeesta riippumatta. 

Vaihtoehto 1 parantaa oleellisesti valtatien 3 pitkämatkai-
sen liikenteen sujuvuutta, lyhentää matka-aikoja ja vähen-
tää onnettomuusriskejä, liikenteen häiriöherkkyyttä ja ny-
kyisen valtatien ruuhkautuneisuutta. 2-kehä mahdollistaa 
Rusko-Lentola 2-kehätieosuuden kanssa merkittävän seu-
dullisen tieyhteyden toteuttamisen, joka parantaa saavu-
tettavuutta laaja-alaisesti. Nämä parannukset liikenneyh-
teyksissä konkretisoituvat turvallisempana ja sujuvampana 
liikkumisena myös suuren ihmisjoukon päivittäisessä asi-
oinnissa sekä liikkumisen mahdollisuuksina, mikä on mer-
kittävä myönteinen vaikutus ihmisten elinoloihin. 

Suorat haitalliset vaikutukset korostuvat uusissa 
tielinjauksissa
Uudet tielinjaukset muuttavat lähtökohtaisesti ympäristöä. 
Tässä hankkeessa vaikutuksen kohteena on taajama-alu-
eiden reunaan sijoittuva laaja metsäalue, jolla on suurta ar-
voa kaupunkiseudun virkistyskäytössä. Uusi valtatielinjaus 
sijoittuu lähes rakentamattomalle alueelle yhdeksän kilo-
metrin matkalla ja 2-kehä tulee samalle alueelle noin kah-
deksan kilometriä pitkänä uutena tielinjauksena. Ympäris-
tö muuttuu paitsi uusien tielinjausten myös niihin kiinteästi 
kytkeytyvän uuden maankäytön vuoksi. Alueen ominais-
piirteet yhtenäisenä rauhallisena ympäristönä muuttuvat 
merkittävästi ja virkistysarvot heikentyvät väistämättä. Syy-
nä on erityisesti äänimaiseman muutos melun myötä. Toi-
saalta uusi tie muodostaa esteen vapaalle liikkumiselle ja 
virkistyskohteiden saavutettavuudelle, vaikka keskeisistä 
poikittaisista yhteyksistä huolehditaan. Maakuntakaavas-
sa on osoitettu virkistysalueet tulevan maankäytön mukai-
sesti, vaikka nykyisin alueen virkistyskäyttö on laajempaa. 
Virkistysalueista muodostuu nykytilanteeseen nähden kau-
punkimaisempia, kun maankäyttö laajenee ja muuttaa alu-
een osaksi rakennettua ympäristöä. 

Vaihtoehtoon 1 sisältyvä 2-kehä uutena tielinjauksena si-
joittuu asutuksen tuntumaan muutamissa kohdin, Sääks-
järven taajaman laidoilla ja Pirkkalan maaseutumaisella 
alueella. Uusi tie heikentää näillä alueilla asukkaiden viih-
tyvyyttä ja muuttaa elinympäristön luonnetta, vaikka liiken-
nemäärät ovat maltillisia. Uusi väylä muodostaa uuden 
melulähteen, jonka haittoja tulee torjua asutuksen kohdal-
la meluesterakentein. Merkittävää suoraa haittaa aiheutuu 
yhteensä 24 asuin- tai lomarakennukselle valittaessa 2-ke-

hän pohjoinen linjaus ja 15 asuin- tai lomarakennukselle 
valittaessa 2-kehän eteläinen linjaus. Myös asutuksen 
näkökulmasta ympäristöä muuttaa merkittävissä määrin 
myös tuleva maankäyttö, sekä Sääksjärvellä että Sork-
kalan ympäristössä. Sorkkalan rakennusryhmillä on myös 
tunnistettu kulttuuriympäristöarvoja, jotka heikentyvät koh-
talaisesti. Valtatien osalta vaihtoehdon 1 suoraa haitallista 
kokonaisvaikutusta asutukseen lisää se, että Puskiaisissa 
on asuinalue, jonka lähiympäristö muuttuu kohtalaisesti 
uuden valtatien linjauksen myötä. Asutukseen kohdistuvat 
suorat haitat nousevat vaihtoehdossa 1 hankkeen merkit-
täviksi vaikutuksiksi siitä huolimatta, että ne kohdistuvat 
hankkeen mittakaavassa suhteellisen pieneen väestön 
osaan. Ihmisten päivittäisen elinympäristön suoralla muu-
toksella on suurta painoarvoa vaikutusten merkittävyyden 
arvioinnissa. 

Vaikutukset luonnonympäristöön ja viheralueisiin ovat ol-
leet hankkeen arvioinnin painopisteenä alusta alkaen, sillä 
pitkät uudet tielinjaukset pirstovat laajaa metsäaluetta. Eko-
logiset yhteydet on huomioitu suunnittelussa yhteystarpein, 
joten uudet tielinjaukset eivät katkaise keskeisiä yhteyksiä. 
Suunnittelualueella on monia luontoarvoja ja suojelualuei-
ta, joihin yhdistyy herkkiä vesistökohteita. Niihin liittyen on 
tunnistettu paitsi kohtalaisia ja suuria haittoja. Merkittävät 
kielteiset vaikutukset kohdistuvat Puskiaisten paikallisesti 
arvokkaisiin luontokohteisiin sekä Matojärveen. Vesistö-
kohteisiin saattaa kohdistua sekä rakentamisen että väy-
lien käytön aikaisia kohtalaisia vaikutuksia. Kun kyseessä 
on yksittäiset arvokohteet ja vaikutukset ovat mahdollisesti 
lievennettävissä, kokonaisvaikutus luonnonympäristölle ei 
ole merkittävä. Kokonaisuutena arvioiden vaihtoehdosta 1 
aiheutuu luonnon monimuotoisuudelle kohtalaista haittaa. 
On kuitenkin huomattava, että uuden maankäytön vaiku-
tusta ei tämän suunnitelman pohjalta pysty arvioimaan. Mi-
käli maankäyttö ja muut infrastruktuurihankkeet toteutuvat 
maakuntakaavan osoittamassa laajuudessa, luonnonym-
päristöä muuttuu laajoilta alueilta ja vaikutus saattaa olla 
pahimmillaan merkittävän haitallinen.

Vaihtoehdon 1 uusien tielinjausten vaikutukset maisema-
kuvaan ja eheyteen ovat pinta-alallisesti suuria, mutta ra-
kentamattomalla metsäalueella ei ole tunnistettu erityisiä 
maisemallisia arvoja. Näin ollen vaikutukset maisemaan 
ovat kokonaisuutena kohtalaisia. Yksittäinen muinaisjään-
nöskohde (kipinäaidat) tuhoutuu uuden valtatielinjauksen 
vuoksi. Muuttuva maankäyttö voimistaa myös maisema-

rakenteeseen kohdistuvaa muutosta, kun metsäalueet 
muuttuvat rakennetuksi ympäristöksi osaksi laajenevaa 
kaupunkia. 

Vaihtoehtoon 1 sisältyvillä nykyisen valtatien osuuksilla ei 
ole tunnistettu merkittäviä suoria vaikutuksia. Valtatien uu-
det kaistat, meluntorjunta ja muut toimenpiteet laajentavat 
kuitenkin tiealuetta tiiviin asutuksen ja muun maankäytön 
tuntumassa. Muutokset tapahtuvat pääosin nykyisellä tie-/
liikennealueella. Kiinteistöihin kohdistuu YVA-suunnittelu-
tarkkuuden perusteella vain vähäistä haittaa, mutta asia 
tarkentuu jatkosuunnittelussa. Voimakkaasti rakennettu 
moottoritieympäristö ei ole herkkää muutoksille. Viihty-
vyyteen vaikuttaa myönteisesti meluntorjunta, vaikka se 
muuttaa uutena rakenteena asutuksen lähiympäristöä. 
Melutilanne muuttuu monin paikoin meluntorjunnan joh-
dosta, mutta vaikutuksen suunta ja merkittävyys vaihtele-
vat alueittain. Sääksjärvellä ja Multisillan eteläosassa on 
tunnistettu merkittäviä myönteisiä vaikutuksia hyvin toimi-
van meluntorjuntaratkaisun vuoksi. Rakennetulle kulttuu-
riympäristölle aiheutuu toimenpiteistä paikallista haittaa 
Puskiaistentien ja Moisionjokilaakson asutuksen kohdilla. 
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17.1.3 Vaihtoehto 2 (valtatien 3 parantaminen ja 
2-kehä)

 
 

Kokonaisvaikutusten kannalta 2-kehä palvelee 
kaupunkiseudun maankäyttöä ja liikkumista
Alueen kehittämisen kannalta vaihtoehto 2 on kompro-
missi, jossa toteutuu merkittävä uusi seudullinen tieyhte-
ys maankäyttöä palvelemaan laajalla alueella vastaavasti 
kuin vaihtoehdossa 1. Saavutettavuutta parantava 2-kehä 
edistää Sääksjärven kehittämistä ja Lentoaseman ympäril-
le syntyvää maankäyttöä. Vaihtoehdossa 2 kuitenkin maa-
kuntakaavan mukainen uuden valtatien varren merkittävä 
maankäyttö ja liikenteellinen solmukohta jää toteutumatta. 
Pelkän 2-kehän ympärille rakentuva maankäyttö on toden-
näköisesti pienimuotoisempaa kuin maakuntakaavassa 
on osoitettu. Uusi maankäyttö keskittynee toteutuessaan 
erityisesti Sääksjärven ja Lentoaseman ”päihin”.  Huomi-

Nykyistä valtatietä 3 parannetaan merkittävillä 
toimenpiteillä Lempäälän Marjamäen ja Pirkka-
lan välillä. Perusratkaisussa koko 23 kilometriä 
pitkästä valtatieosuudesta tehdään yhtenäinen 
3+3 -kaistainen moottoritie. Kun liikenneratkai-
sun kokonaisuudessa on mukana 2-kehä, muo-
dostuu Tampereen kaupunkiseudulle uusi seu-
dullinen pääväylä.

onarvoinen epävarmuustekijä on, että tätä vaihtoehtoista 
maankäyttöä ei ole suunniteltu, sillä maankäytön tavoitteet 
nojaavat vahvasti vaihtoehdon 1 mukaiseen kokonaisrat-
kaisuun. Vaihtoehdossa 2 järjestelyratapihan yhteys val-
takunnan verkkoon muodostuu suhteellisen pitkäksi, mikä 
aiheuttaa suunnitteluhaasteita ja mahdollisia haitallisia ym-
päristövaikutuksia. Sääksjärvellä taajama kehittyy ja laa-
jentuu joka tapauksessa joukkoliikenteeseen ja nykyisiin 
liikenneyhteyksiin nojaten. 

Vaihtoehto 2 muuttaa melutilannetta hanketasolla vähäi-
sesti, kun tarkastellaan voimakkaalle melulle altistuvien 
asukkaiden määrä. Voimakkaalle melulle altistuvien hen-
kilöiden määrä on noin 1000 pienempi kuin vertailuvaih-
toehdossa 0. Nykyisen väylän meluntorjuntaa paranne-
taan laajasti tässäkin vaihtoehdossa ja muutamille alueille 
saadaan merkittävä parannus vaikeaan meluongelmaan. 
Kokonaisuutena meluvaikutus on kuitenkin moniulotteinen 
kuten vaihtoehdossa 1, sillä joihinkin alueisiin kohdistuu 
pahenevia meluhaittoja. Niistä merkittävin on uuden me-
lulähteen muotoutuminen 2-kehän ympäristön asutukselle 
ja virkistyskäytölle. 2-kehän meluvaikutus on maltillisempi 
kuin valtatien alhaisemmista liikennemääristä ja nopeuk-
sista johtuen. 

Vaihtoehdon 2 ratkaisussa valtatietä parannetaan järeäs-
ti nykyisellä paikallaan, mikä ei muuta juuri nykytilannetta 
maankäytön kehittämisen kannalta. Maankäyttöä palvele-
via liikenneyhteyksiä kehitetään muissa tie- ja katuhank-
keissa, sillä vilkasliikenteinen moottoritie ei tarjoa suoria 
liittymiä maankäytölle. Valtatien parantamisella vastataan 
erityisesti liikenteellisiin tavoitteisiin. Yleisellä pääteiden 
sujuvuudella ja saavutettavuudella on kuitenkin laajoja 
välillisiä vaikutuksia maankäytön kehittämiseen. Vaihtoeh-
don laaja meluntorjunta korjaa liikenteen kehityksestä ai-
heutuneita ongelmia, mutta se ei edistä taajama-alueiden 
tiivistymistä valtatien varren ollessa jatkossakin liikenteen 
häiriöille alttiina. 

Vaihtoehto 2 parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta, ly-
hentää matka-aikoja ja vähentää onnettomuusriskejä sekä 
liikenteen häiriöherkkyyttä, mutta vaikutukset jäävät vaih-
toehtoa 1 vähäisemmiksi. 2-kehä parantaa seudun poikit-
taisia yhteyksiä oleellisesti. Nämä parannukset liikenneyh-
teyksissä konkretisoituvat turvallisempana ja sujuvampana 
liikkumisena myös suuren ihmisjoukon päivittäisessä asi-
oinnissa merkittävällä tavalla myös vaihtoehdossa 2, mutta 
vaikutus on pienempi.   

Suoria haitallisia vaikutuksia erityisesti 2-kehästä 
Vaihtoehdossa 2 suorien ympäristövaikutusten huomio 
kiinnittyy 2-kehään uutena tielinjauksena. Kuten vaihtoeh-
dossa 1, se muuttaa 7,5-8 kilometrin matkalla ympäristöä 
pääosin rakentamattomalla metsäalueella, jolla on suurta 
arvoa kaupunkiseudun virkistyskäytön näkökulmasta. Alue 
muuttuu paitsi uuden seututien, myös 2-kehään kytkeyty-
vän maankäytön vuoksi. On oletettavissa, että varsinkin 
Sääksjärven ja Lentoaseman suuntiin muodostuu työpaik-
ka-alueita tulevaisuudessa, vähintään pienimuotoisesti. 

2-kehän monet suorat vaikutukset alueen ympäristöön 
ovat samat kuin edellä vaihtoehdossa 1. Eroa vaikutuksen 
voimakkuudessa on toki niissä kohdissa, missä vaihtoeh-
don 1 mukainen uusi valtatielinjaus tai maakuntakaavan 
mukainen maankäyttö voimistaa alueen muutosta. Kuiten-
kin jo pelkän 2-kehän myötä rakentamattoman metsäalu-
een luonne yhtenäisenä rauhallisena ympäristönä muut-
tuu ja virkistysarvot heikentyvät väistämättä merkittävästi. 
Vastaavasti alueelle tulee uusi melulähde ja uusi tie muo-
dostaa esteen vapaalle liikkumiselle ja virkistyskohteiden 
saavutettavuudelle, vaikka keskeisistä poikittaisista yhte-
yksistä huolehditaan. 2-kehä sijoittuu uutena tielinjauksena 
asutuksen tuntumaan muutamissa kohdin, Sääksjärvellä ja 
Pirkkalan maaseutumaisella alueella muuttaen elinympä-
ristön ominaispiirteitä. Suorat merkittävät vaikutukset asu-
tukselle ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa 1: Merkittävää 
suoraa haittaa aiheutuu 24 asuin- tai lomarakennukselle 
valittaessa 2-kehän pohjoinen linjaus ja 15 asuin- tai loma-
rakennukselle valittaessa 2-kehän eteläinen linjaus. Sork-
kalan rakennusryhmillä on myös tunnistettu kulttuuriympä-
ristöarvoja, jotka heikentyvät kohtalaisesti.

Kuten vaihtoehdon 1 kohdalla on todettu, rakentamatto-
malla metsäalueella on luonnon arvokohteita, joihin yh-
distyy herkkiä vesistökohteita. 2-kehän osalta ei ole tun-
nistettu niihin kohdistuvia merkittäviä haittoja. 2-kehää voi 
pitää ekologisesta näkökulmasta pienenä rakenteena, sillä 
2-kaistaisena väylänä ilman riista-aitaa se ei aiheuta juuri-
kaan estettä eläinten liikkumiselle. Ekologiset yhteydet on 
muutenkin huomioitu suunnittelussa ja kielteisen vaikutuk-
sen kokonaismerkittävyys jää vähäiseksi. Samoin 2-kehän 
vaikutukset maisemakuvaan ja eheyteen pinta-alallisesti 
ovat suuria, mutta eivät kohdistuu herkkiin maiseman piir-
teisiin. 2-kehään liittyvä maankäyttö on oletettavasti pieni-
muotoista, jolloin suunnittelualueen keskellä olevalle met-
säiselle ydinalueelle tulee siten vain 2-kehä. Maankäyttöä 

ei ole suunniteltu vaihtoehdon 2 pohjalta, joten arvioinnis-
sa on suuria epävarmuustekijöitä. Uusi maankäyttö ja inf-
rastruktuurihankkeet toki vahvistavat laajempaa kokonais-
vaikutusta, mutta vaikutuksen laajuus on eri luokkaa kuin 
vaihtoehdossa 1. 

Nykyisen valtatien parantamisen osalta ei ole tunnistet-
tu merkittäviä vaikutuksia. Valtatien uudet kaistat, laaja 
meluntorjunta ja toimenpiteet laajentavat tiealuetta tiiviin 
asutuksen ja muun maankäytön tuntumassa koko matkal-
la Lempäälän ja Pirkkalan välillä. Muutokset tapahtuvat 
pääosin nykyisellä tie-/liikennealueella ja suorat haitalliset 
vaikutukset kiinteistöille vaikuttavat jäävän melko pienik-
si alustavasti arvioiden. Toki yksittäisiin kiinteistöihin voi 
kohdistua toki haittaa. Tilankäytön kannalta haastavimmat 
kohdat ovat alustavasti arvioiden Puskiaisten eteläpuoli, 
Sääksjärvi, Särkijärvi ja Lakalaivan ja Sarankulman väli. 
Näissä maankäyttö sijoittuu lähelle nykyistä tietä ja maas-
tonmuodot ovat hankalat tierakenteiden levittämiselle. Tä-
mä asia tarkentuu jatkosuunnittelun vaiheissa. 

Voimakkaasti rakennettu valtatieympäristö ei ole herkkää 
muutoksille ihmisten elinolojen, luontoarvojen tai maise-
man kannalta. Valtatie on nykyisin ja tulevaisuudessa oma 
erillinen käytävänsä, joka aiheuttaa asutukselle haittaa voi-
makkaana melulähteenä ja toimii esteenä alueiden välillä. 
Maiseman ja sen arvojen kannalta on kuitenkin huomion-
arvoista, että valtatien leventäminen ja meluntorjunta on 
sovitettava olemassa olevaan taajamarakenteeseen pit-
källä matkalla. Rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdis-
tuu kohtalaisia haittoja Puskiaistentien tuntumassa, Moi-
sionjokilaaksossa ja Sääksjärvellä. Melutilanteeseen on 
vaikutuksia monin paikoin meluntorjunnan johdosta, mutta 
niiden suunta ja merkittävyys vaihtelevat alueittain. Kuten 
vaihtoehdossa 1, Sääksjärvellä ja Multisillan alueella on 
tunnistettu jopa merkittäviä myönteisiä vaikutuksia tehok-
kaasti toimivan meluntorjuntaratkaisun vuoksi. 
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osuudelle, mutta kasvavan kaupunkiseudun kupeessa alu-
eella on merkittävää virkistysarvoa. Alueen menettäminen 
rakentamiselle on tullut esille hankkeen palautteissa hank-
keeseen liittyvässä julkisessa keskustelussa voimakkaasti 
toistuvana teemana. Keskustelussa on ilmennyt, että kyse 
ei ole ainoastaan virkistyskäytöstä vaan mukana on huoli 
luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. 

Vanhan asutuksen keskellä kulkeva valtatie 3 on kehit-
tynyt liikenteen ja kaupunkiseudun yleisen kasvun myö-
tä vilkasliikenteiseksi pääväyläksi. On selvää, että melu 
nousee tämän hankkeen merkittäviin vaikutuksiin. Se on 
alueen elinympäristössä monille asukkaille kipeä ongel-
ma. Lisäksi meluun liittyy terveysnäkökulma, joka on ko-
rostunut hankkeen viranomaislausunnoissa. Hankkeessa 
esitetään merkittävää meluntorjuntaa, mutta sen laajuus 
ja tehokkuus vaihtelee vaihtoehdoittain. Melutilanteeseen 
saadaan eroa vaihtoehtojen välille selkeästi vain kokonai-
suutta katsomalla, sillä eri alueisiin kohdistuu vaihtelevasti 
sekä positiivista että negatiivista vaikutusta. Melu on lähtö-
kohtaisesti moniulotteinen ilmiö, mutta tässä hankkeessa 
on monia lisähaasteita meluvaikutusten tulkinnassa. Uu-
sien tielinjausten osalta on selvää, että melutilanne muut-
tuu uuden melulähteen myötä. Alueella on lukuisia melu-
lähteitä ja mallinnuksessa on jouduttu tekemään valintoja. 
Tulevia melua aiheuttavia hankkeita ei ole voitu ottaa huo-
mioon tiedon puutteen vuoksi, mikä on huomioitava hank-
keen epävarmuustekijänä. 

Edes vaihtoehdon 1 mukaisella valtatien uudella linjauk-
sella ei ratkaista melun kokonaistilannetta tiiviin asutuksen 
keskellä. Meluntorjunnalla torjutaan jo olemassa olevia 
liikenteen haittoja, mutta asuinalueiden tiivistämistä se ei 
edistä, sillä moottoritien varsi ei ole lähtökohtaisesti sopi-
va paikka asumisen kehittämiseen. Vaikka tällä hankkeen 
myötä melutilanne parantuu, melutilannetta ratkotaan pää-
asiassa muiden suunnitelmien kautta. Keinoja on laaja 
valikoima, meluntorjunnasta uusien asuinalueiden sijoitte-
luun. Nykyisen valtatien ympäristössä monia muitakin me-
lulähteitä valtatiemelun lisäksi. Arviointiin liittyy myös se 
periaatteellinen kysymys, että mikä on hankkeesta johtu-
vaa muutosta alueella ja mikä taas yleistä kehitystä liittyen 
liikennemäärien kasvuun. Tärkeintä kuitenkin on, että alu-
eiden käytön suunnittelussa pyritään kokonaisvaltaisesti 
luomaan terveellistä elinympäristöä. 

17.3 Katsaus todennäköisesti 
merkittäviin vaikutuksiin

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset – melu, virkistys ja 
viihtyvyys, liikkuminen
Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat perustellus-
ti ihmisiin, mutta vaikutus kattaa monia ulottuvuuksia viih-
tyvyydestä terveyteen sekä elinympäristön kehittymiseen 

Liikkuminen on perusteltua nostaa esille tässä hankkees-
sa merkittävänä ihmisiin kohdistuvana vaikutuksena, sillä 
valtatie ja siihen kytkeytyvä liikenneverkko ovat suuren ih-
misjoukon käytössä. Liikkumisen sujuvuus, turvallisuus ja 
mahdollisuudet ovat ihmisten jokapäiväisen elämän kan-
nalta olennaisia tavoiteltavia asioita. Varsinkin vaihtoehto 
1 edistävää näitä tavoitteita kokonaisuutena merkittävällä 
tavalla.  Saavutettavuudella on hyvinvointivaikutuksia sekä 
yksilöiden että alueiden tasolla. Yksi keskeisimmistä ter-
veysvaikutuksista on se, että uusilla korkeatasoisilla väylil-
lä voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää on-
nettomuuksien aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä. 

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne – uudet alueet ja 
laajat seudulliset vaikutukset 
Tässä YVA-menettelyssä yhdyskuntarakenteeseen ja 
maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset nousevat hankkeen 
merkittäviin vaikutuksiin, sillä hanke merkitsee laaja-alais-
ta ja kauaskantoista ratkaisua Tampereen kaupunkiseu-
dun kasvulle. Vaihtoehdon 1 uudella valtatielinjauksella ja 
2-kehällä, sekä niihin kytkeytyvällä maankäytöllä on lähtö-
kohtaisesti merkittävällä myönteinen vaikutus, sillä liiken-
neratkaisulla edistetään poliittisesti hyväksyttäjä maakun-
nan tavoitteita. 

Tässä YVA-menettelyssä tutkittava hanke kuuluu Pirkan-
maan maakuntakaavan 2040 niin kutsuttujen läntisten 
hankkeiden kokonaisuuteen, jonka myötä muodostuu mer-
kittävä uusi maankäyttökokonaisuus. Lempäälän ja Pirk-
kalan alueille on esitetty runsaasti uutta maankäyttöä, jon-
ka toteutuminen on monin osin riippuvaista vaihtoehdon 
1 mukaisesta liikenneratkaisusta. Vaihtoehdossa 2 maan-
käyttöä ei ole juuri suunniteltu suunnitelmien nojatessa val-
tatien 3 oikaisun sisältävään ratkaisuun, mutta kehitystä ta-
pahtunee 2-kehään tukeutuen Lentoaseman lähialueella ja 
Sääksjärvellä. Väylien lähialueella on vireillä myös sellais-
ta taajaman maankäytön kehittämistä, joka hyötyy liiken-
neratkaisusta, mutta voi kehittyä myös itsenäisesti muihin 
liikenneyhteyksiin tukeutuen. Kokonaisuutta punnittaessa 
on erittäin tärkeää huomioida, että järjestelyratapiha saa-
daan kytkettyä tehokkaasti päätieverkkoon haitallisia ym-
päristövaikutuksia minimoiden. Se toteutuu vaihtoehdossa 
1, kun taas vaihtoehto 2 jättää paljon suunnitteluhaasteita 
järjestelyratapihan liikennejärjestelyille.  

Hankkeen kehittämisvaihtoehdot VE 1 ja VE 2 muuttavat 
toteutuessaan liikenneverkostoihin kytkeytyvää yhdys-

Taulukko 75. Kehittämisvaihtoehtojen todennäköisesti merkittävät vaikutukset kokonaisnäkökulmasta.

KEHITTÄMISVAIHTOEHTOJEN TODENNÄKÖISESTI MERKITTÄVÄT VAIKUTUKSET 
PÄHKINÄNKUORESSA (YVA-LAIN NÄKÖKULMA)

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

Merkittävä vaikutus Laajuus Merkittävä vaikutus Laajuus
Yhteis-
vaikutukset

Yhteisvaikutukset 
maankäytön kehittymi-
sen kanssa - negatiivi-
sia ja positiivisia

Suuri, läpileikkaava tee-
ma kokonaisuudessa. 

Yhteisvaikutukset 
maankäytön kehittymi-
sen kanssa - negatiivi-
sia ja positiivia

Suuri, läpileikkaava tee-
ma kokonaisuudessa. 

Myönteiset 
vaikutukset

Yhdyskuntarakenne ja 
paikallinen maankäyttö 
kehittyvät tavoitteiden 
mukaisesti. 

Suuri, vaikuttaa koko 
kaupunkiseutuun ja sen 
asukkaisiin. 

Voimakkaalle melulle 
altistuu tulevaisuudessa 
vähemmän väestöä. 

Suuri, sillä hyötyjiä on 
tuhansia. 

Liikkumisen turvallisuus 
ja sujuvuus sekä saavu-
tettavuus

Suuri, sillä hyötyjiä on 
tuhansia.

Kielteiset 
vaikutukset

Virkistykseen käytettä-
vät alueet pirstoutuvat 
ja muuttuvat.

Suuri, sillä kyseessä 
maantieteellisesti laaja 
rakentamaton alue ja 
arvioidut käyttäjämäärät 
ovat suuria. 

Virkistykseen käytettä-
vät alueet pirstoutuvat 
ja muuttuvat.

Suuri, sillä kyseessä 
maantieteellisesti laaja 
rakentamaton alue ja 
arvioidut käyttäjämäärät 
ovat suuri. Vaikutus pie-
nempi kuin VE 1, koska 
valtatien oikaisu ja laaja 
maankäyttö puuttuvat. 

2-kehän uusi tielinjaus 
heikentää viihtyvyyttä 
asutuksen kohdalla. 

Pieni hankkeen mitta-
kaavassa, vaikka asuk-
kaille suuri haitta.

2-kehän uusi tielinjaus 
heikentää viihtyvyyttä 
asutuksen kohdalla.  

Pieni hankkeen mitta-
kaavassa, vaikka asuk-
kaille suuri haitta. 

Haitallisia vaikutuksia 
yksittäisiin luonnonym-
päristön ja kulttuuripe-
rinnön arvokohteisiin. 

Pieni, koska kohteita on 
hankkeen mittakaavas-
sa pieni määrä.

Muut oleelliset 
eroja tuottavat 
asiat / käänteiset 
vaikutukset

Yhdyskuntarakenne ja 
maankäyttö ei kehity 
kokonaisuudessaan ta-
voitteiden mukaisesti.

Suuri, vaikuttaa koko 
kaupunkiseutuun ja sen 
asukkaisiin. 

Melutilanne parantuu, 
mutta potentiaalinen 
parannus jää saavutta-
matta.

Suuri, koskee tuhansia 
asukkaita.

liikkumisen ja maankäytön myötä. Ihmisten elinolojen ver-
tailu on erittäin haastavaa hankkeessa, jossa vastakkain 
on tielinjaukset eri sijainneissa. Tuolloin vaihtoehtojen 
hyödyt ja haitat kohdistuvat eri alueisiin sekä elinympäris-
tön erilaisiin laatutekijöihin. 2-kehä molemmissa vaihtoeh-
doissa VE 1 ja VE 2 tasoittaa vertailussa ilmentyviä eroja. 
2-kehän ympäristössä on jonkin verran asutusta. Uudet 
tielinjaukset sijoittuvat muutoin pitkälti rakentamattomalle 
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Kuva 17.1. Vaihtoehdon 1 keskeisiä vaikutuksia suunnittelualueella. Huomaa, että 2-kehälle ja seudullisille vaikutuksille 
omat vaikutuskarttansa (kuvat 17.3. ja 17.4.).

Kuva 17.2. Vaihtoehdon 2 keskeisiä vaikutuksia suunnittelualueella. Huomaa, että 2-kehälle ja seudullisille vaikutuksille 
omat vaikutuskarttansa (kuvat 17.3. ja 17.4.)
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Kuva 17.3. 2-kehän (VE 1 ja VE 2) keskeisiä vaikutuksia suunnittelualueella.

kuntarakennetta pitkällä aikavälillä. Erityisesti 2-kehä on 
leimallisesti maankäytön väylä, joka yhdistää kaupunki-
seudun kasvavia alueita tehokkaammin toisiinsa. Maakun-
takaavan mukaisesti se muodostaa luontevan nykyistä ra-
kennetta täydentävän kasvusuunnan. Liikenneratkaisulla 
on nähtävissä jopa maakuntarajat ylittävää ulottuvuutta, 
sillä liikennejärjestelmän kehittäminen ja maankäyttöalueet 
tulevat vahvistamaan edelleen Tampereen seudun ase-
maa ja siten osaltaan parantavat Suomen aluerakenteen 
kokonaistoimivuutta. Valtakunnallisesti merkittävä lento-
asema hyötyy saavutettavuudesta.  Lisäksi hanke tukee 
järjestelyratapihan toteutusta sille kriittisillä päätieyhteyk-
sillä. Ratapihan yhteyteen muodostuu maakuntaliiton selvi-
tysten mukaan koko Etelä-Suomen kannalta tärkeä jakelu- 
ja varastointitoimintojen aluekokonaisuus. 

Yhteisvaikutukset hankkeen ominaispiirteenä
Uusien pääväylien suunnittelu kytkeytyy väistämättä 
maankäyttöön, ja eikä niitä voi käsitellä kokonaisuutena 
irrallisena maankäytön kehittymisestä. Tässä hankkeessa 
liikenneratkaisun kytkeytyminen maankäyttöön on erityi-
sen voimakas. Yhteisvaikutukset voidaan selkeästi nostaa 
tämän hankkeen merkittäviin vaikutuksiin. Kuten edellä on 
todettu, hankkeeseen liittyy runsaasti maankäytön kehit-
tämisalueita sekä tulevaisuuden potentiaalia valtatien 3 
ja 2-kehän liikenneratkaisuun liittyen. Lisäksi alueelle on 
maakuntakaavan mukaisesti tulossa ratayhteyksiä. 

Tämän YVA-menettelyn arviossa on ollut kautta linjan läh-
tökohtana, että rakentamattomalle alueelle ei tule vain uu-
det tiet, vaan osin tai kokonaan niiden seurauksena alue 
rakentuu maakuntakaavan mukaisesti. Asiaan liittyvä 
haaste on kuitenkin se, että uutta maankäyttöä eikä liittyviä 
hankkeita ole suunniteltu kovin tarkasti. Myöskään hank-
keiden toteutuksesta ole tietoa. Siten yhteisvaikutusta ei 
voida arvioida kovin tarkasti, mutta toisaalta olennaisinta 
yhteisvaikutuksissa on nimenomaan kokonaisuus laajas-
ta näkökulmasta. Uuden maankäytön alueella yksittäiset 
maa-aines- tai infrastruktuurihankkeet suhteutuvat siihen, 
että alue rakentuu muutoinkin. Uudet radat ja järjestelyra-
tapiha ovat suuren kokoluokan infrahankkeita, jotka muut-
tavat osaltaan aluetta merkittävästi. Niitä suunnitellaan ja 
vaikutuksia arvioidaan aikanaan eri prosesseissa, jolloin 
yhteisvaikutukset valtatien mahdollisen uuden tielinjauk-
sen ja 2-kehän kanssa konkretisoituvat. Alueiden käytön 
suunnittelussa on periaatteena se, että myöhemmin suun-
nitteluun tuleva hanke joutuu arvioimaan tarkemmin yh-

teisvaikutukset edellä kulkevan hankkeen kanssa, mikä on 
luonnollista kussakin tilanteessa saatavissa olevaan suun-
nittelutietoon nähden. 

Tässä hankkeessa on selvää, että uudet väylät itsessään 
aiheuttavat vähemmän ympäristön muuttumista kuin väy-
lä yhdessä siihen kytkeytyvän täysin uuden maankäytön 
kanssa. Koko alue muuttuu perusteellisella tavalla kaupun-
kiseudun laajentuessa alueelle. Vaihtoehto 1 aiheuttaa to-

dennäköisesti enemmän yhteysvaikutuksia suunnittelualu-
eelle kuin vaihtoehto 2, koska vaihtoehdossa 2 maankäyttö 
jää olettavasti mittakaavaltaan vaihtoehtoa 1 pienemmäk-
si. Toisaalta vaihtoehdosta 2 saattaa aiheutua huomionar-
voisia seurannaisvaikutuksia, joita on punnittava päätök-
senteossa. Järjestelyratapihan yhteydet päätieverkkoon 
on joka tapauksessa järjestettävä. Etenkin vaihtoehdos-
sa 2 ja siihen liittyvässä 2-kehässä ne saattavat aiheuttaa 
raskasta liikennettä taajamiin ja 2-kehän pohjoinen linjaus 

vaatinee oman yhteyden järjestelyratapihalle, joka vastaa 
ympäristövaikutuksiltaan 2-kehän kaltaista väylää. 
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Kuva 17.4. Seudulliset ja liikenteelliset vaikutukset.

Keskeisimpiä suoria yhteisvaikutuksia 
(VE 1, VE 2):

• Maankäytön tavoitteiden mukaisesti lukuisat 
uudet toiminnot ja hankkeet yhdessä uusien 
väylien kanssa muuttavat alueen ympäristöä 
voimakkaasti Pirkkalan ja Lempäälän väli-
sellä metsäalueella ja asutuksen läheisyy-
dessä. Viheralueet pirstoutuvat, vähenevät 
ja ympäristöhäiriöt lisääntyvät. Toisaalta alue 
muuttaa muotoaan ja siitä tulee varsinkin taa-
jaman laidoilla osa rakennettua kaupunkiym-
päristöä, jossa on omat vetovoimatekijänsä. 

• Maankäytön ja väylähankkeiden myötä luon-
nonympäristöä häviää ja/tai heikentyy laa-
joilta alueilta. Ekologisella tasolla ympäristö 
pirstoutuu ja ekologiset yhteydet heikentyvät. 
Yhteisvaikutukset luonnonympäristöön voivat 
nousta merkittävän haitallisiksi, mikäli huo-
mionarvoisia kohteita ja ekologisia yhteyksiä 
ei voida huomioida maankäytön ja hankkei-
den suunnittelussa. Maakuntakaavassa on 
kuitenkin varattu viherkäytävät laajenevan 
maankäytön yhteyteen. 

• Suunnittelualueella on varsin paljon nykyisel-
lään erilaisia melulähteitä. Muu melu alueella 
voi kasvaa kehittyvän maankäytön myötä, 
varsinkin järjestelyratapihan maankäyttö 
saattaa olla ympäristöhäiriöitä tuottavaa. 
Yhdessä nämä melulähteet lisäävät melun 
aiheuttamaa kuormitusta alueella, vaikka 
uusien väylien liikennemelua voidaan tor-
jua hyvin. Toisaalta tiehankkeella voidaan 
merkittävästi vähentää altistuvien asukkaiden 
määrää suunnitteluratkaisusta riippuen. 

• Uudet väylät yhdessä alueen muun kehittä-
misen kanssa lisäävät vettä läpäisemättömän 
pinnan määrää alueella ja siten vaikuttavat 
muodostuvan pohjaveden määrään. Pääl-
lystetyn pinnan osuuden kasvu vaikuttaa 
myös hulevesien syntymiseen. Pintavalunta 
lisääntyy ja vesistöihin esimerkiksi rankkasa-
teen seurauksena päätyvän veden määrä voi 
kasvaa. Tulvaherkkyyteen voidaan vaikuttaa 
huolellisella hulevesien suunnittelulla.
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Vertailu

Kehittämisvaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 vertailu 

Molemmat vaihtoehdot muodostavat merkittävän liikenteellisen kokonaisratkaisun, mutta selkeän eron niiden välil-
le muodostaa maankäytön tavoitteet. Maakuntakaavassa suunniteltu maankäyttö voi toteutua kokonaisvaltaisesti 
vain vaihtoehdossa 1, joten se on paras maankäytön kehittämisen näkökulmasta. Vaihtoehdossa 2 alueen maan-
käyttö voi osin tukeutua myös 2-kehään, mutta maankäyttövarausten toteutuminen tavoitellussa laajuudessa edel-
lyttää todennäköisesti valtatien 3 uutta linjausta.

Selkeän eron vaihtoehtoihin 1 ja 2 tuo meluvaikutusten kokonaistarkastelu. Ohjearvot ylittävän melulle altistuvien 
väestömäärän perusteella vaihtoehto 1 on paras. Vaihtoehdossa 2 on yli 55 dB melulle altistuvien määrä noin 40 
% suurempi vaihtoehtoon 1 verrattuna. 

Suorien vaikutusten näkökulmasta uudet tielinjaukset ovat olennaisia, joten 2-kehän sisältyminen molempiin vaih-
toehtoihin loiventaa niiden välisiä eroja. Asutukseen kohdistuvat merkittävät haitalliset vaikutukset on tunnistettu 
2-kehän varressa, joten eroja ei muodostu sen puolesta. Vaihtoehdossa 1 on kuitenkin tunnistettu asutukseen koh-
distuvat kohtalaiset haitat Puskiaisissa. 

Vaihtoehdon 1 mukaisesta valtatien siirtymisestä uudelle linjaukselle on sekä haittaa että hyötyä näkökulmasta 
riippuen. Hyötyjinä on nykyisen valtatien varren asutus Puskiaisista Lakalaivaan ja edelleen Pirkkalan Linnakor-
peen saakka, sillä elinympäristö rauhoittuu hieman. Tämä näkyy myös melun kokonaistilanteen vertailussa. Ra-
kentamattomalla alueella on erityisesti arvoa sekä ihmisten virkistäytymisessä että luonnon monimuotoisuuden 
näkökulmasta. Vaihtoehdon 1 uusi valtatielinjaus ja siihen kytkeytyvä maankäyttö pirstovat rakentamatonta aluetta 
enemmän kuin vaihtoehto 2. Vaihtoehdossa 1 virkistysarvojen heikentyminen on laaja-alaisempaa ja voimakkaam-
paa. Vaihtoehdossa 1 ympäristö muuttuu maankäytön vuoksi enemmän ja eri kohteisiin liittyvät pääosin haitalliset 
vaikutukset vastaavasti voimistuvat. 

Luonnonympäristön (ml. vesistöt) näkökulmasta muodostuu vaihtoehtojen välille huomionarvoista eroa. Vaihtoeh-
dossa 1 valtatien uuden linjauksen vaikutusalueella on muutoksille herkkiä arvokohteita ja vastaavasti aiheutuu 
enemmän haitallisia vaikutuksia kuin vaihtoehdossa 2. Vaihtoehdon 1 vaikutuksiin kuuluu yksittäisiä merkittäviä 
haittoja paikallisesti arvokkaisiin luontokohteisiin, vaikka kokonaisvaikutus jää kohtalaiseksi.

Maiseman ja kulttuuriperinnön näkökulmasta vaihtoehtojen 1 ja 2 välille muodostuu vähäistä eroa. Rakennettuun 
kulttuuriympäristöön kohdistuvat haitat ovat suurempia vaihtoehdossa 2, jossa järeät toimenpiteet mukaan lukien 
näkymiä estävä meluntorjunta on sovitettava taajamarakenteeseen. Maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset ovat toki laajimmillaan vaihtoehdossa 1, kun uusien tielinjausten pirstova vaikutus 
muuttaa myös luonnonmaisemaa. 

Vaihtoehto 1 toteuttaa liikenteen sujuvuudeltaan ja liikenneturvallisuudeltaan selvästi parhaan lopputuloksen. Väy-
läverkon käyttö kokonaisuutena ja liikennemäärät eri osissa tie- ja katuverkkoa ovat parhaiten tasapainossa vaihto-
ehdossa 1. Vaihtoehto 1 tukee parhaiten pitkämatkaisen raskaan liikenteen sujuvuuden parantamista valtatiellä 3. 
Vaihtoehto 2 vastaa verkollisesta näkökulmasta nykytilaa, jossa sekä liittymäalueiden kapasiteetti on huonontunut 
että liikennemäärät ovat edelleen kasvaneet tarkastelualueen väyläverkolla. Vaihtoehto 2 parantaa liikenteellistä 

palvelutasoa ja häiriötilanteiden sietokykyä sekä turvallisuutta, mutta vähemmän kuin vaihtoehto 1. Vaihtoehdossa 
2 uusi 2-kehä parantaa seudun poikittaisen liikenteen palvelutasoa sekä uuden kattavamman joukkoliikennelinjas-
ton toteutusmahdollisuuksia. Vaihtoehto 2 ei vaikuta merkittävästi valtatien 3 suuntaisen liikenteen suoritteeseen, 
jota taas vaihtoehto 1 vähentää.  

Kehittämisvaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 vertailu vaihtoehtoon 0+

Vaihtoehto 0+ ei edistä maakuntakaavan toteutumista. Vaihtoehdon 0 + toimenpiteet ovat pieniä suhteessa seu-
dun maankäytön tavoitteisiin ja liikenteen ongelmiin, joten kehittämisvaihtoehdot ovat parempia. 

Vaihtoehdosta 0+ puuttuu kehittämisvaihtoehtojen uudet tielinjaukset, jotka aiheuttavat suuren muutoksen ym-
päristössä ja alueiden pirstoutumista, joten tästä näkökulmasta vaihtoehto 0+ paras. Vaihtoehdossa 0+ alue jää 
ennalleen ja suoria haittoja asutukselle, luonnonympäristölle ja maisemalle ei aiheudu. 

Vaihtoehdon 0+ kääntöpuoli on se, että kasvavan liikenteen aiheuttamiin ongelmiin ei puututa kokonaisvaltaisesti 
ja liikenteen ympäristöhäiriöt lisääntyvät nykyisen tiiviin taajama-asutuksen tuntumassa. Kehittämisvaihtoehdot 
VE 1 ja VE  2 ovat tästä kokonaisuuden näkökulmasta parempia kuin 0+. 

Kehittämisvaihtoehdot ovat liikenteellisten vaikutusten osalta huomattavasti parempia kuin vaihtoehto 0+, jossa 
tiejaksojen liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmiin ei saada parannusta.
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2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen vertailu

Pulkajärven kiertäviin vaihtoehtoihin muodostuu 
selkeää eroa maankäytön kehittämisen näkökul-
masta. Maakuntakaavassa on osoitettu 2-kehän 
linjaus Pulkajärven eteläpuolelta. Eteläinen lin-
jaus tukee kehittyvää maankäyttöä ja kytkee uu-
den teollisuusalueen sekä järjestelyratapihan te-
hokkaasti pääliikenneverkkoon, joten eteläinen 
vaihtoehto on maankäytön kehittämisen kannalta 
parempi. Pirkkalan kunnan näkökulmasta pohjoi-
sessa linjauksessa on etunsa, sillä se tukee suo-
remmin Lentoasemantien kehittämistä yritysalu-
eeksi ja on lähempänä Pirkkalan taajamaa. 

Pirkanmaan liiton mukaan pohjoinen linjaus ei 
ole maakuntakaavan mukainen vaihtoehto. Mikä-
li oikeusvaikutteisen maakuntakaavan ratkaisusta 
merkittävästi halutaan poiketa, tulee perusteluiden 

olla painavia. Maakuntakaavan merkintä eteläisestä linjauksesta perustuu maakuntakaavan vuorovaikutteiseen 
suunnitteluprosessiin, johon kuului eri tie- ja maankäyttöratkaisujen vaikutusten arviointi. Tässä YVA-menette-
lyssä on 2-kehän vertailua tarkennettu maakuntakaavan vaikutustarkastelua tarkemman suunnittelun pohjal-
ta. YVA-arvioinnissa ei tullut esille mitään, joka poikkeaisi merkittävällä tavalla maakuntakaavan näkemyksistä. 
Maakuntakaavan lähtökohtana on ollut säilyttää laajoja yhtenäisiä metsäalueita, sillä työpaikka- ja teollisuus-
aluevarauksien on tunnistettu muuttavan ympäristöä merkittävästi. YVA-menettelyn luontovaikutusten kokonais-
arvioinnissa ei kuitenkaan ilmennyt ratkaisevaa eroa linjausvaihtoehtojen välille, vaikka pohjoisessa linjauksessa 
menetetään hieman vähemmän luontoarvoja sisältäviä alueita. Natura-arvioinnin tarpeen harkinnassa ei tunnis-
tettu sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät Pulkajärven Natura-alueen luontoarvoja. 

Tielinjausten suorien vaikutusten kannalta 2-kehän linjausvaihtoehdoille muodostuu merkityksellistä eroa Kes-
kisenkulman asutuksen vuoksi. Asutuksen kannalta pohjoinen linjaus on selvästi eteläistä huonompi toteutus-
vaihtoehto, sillä se aiheuttaa merkittävää viihtyisyyshaittaa yhdeksälle asuin- tai lomarakennukselle. Eteläisen 
linjauksen lähialueella ei ole asutusta. On myös havaittavissa maakuntakaavan mukaisesti, että yhtenäistä vir-
kistyskäytön kannalta merkityksellistä rakentamatonta aluetta jää suurempi kokonaisuus valittaessa eteläinen 
linjaus. 

2-kehän eteläinen vaihtoehto pidentää verkollista yhteyttä 2-kehän eri päiden välillä vähentäen samalla läpiajon 
houkuttelevuutta. Liikennemäärä eteläisellä linjauksella jää noin  10 - 20 % pohjoista linjausvaihtoehtoa pienem-
mäksi lukuun ottamatta lentoaseman päätä ja samalla Läntisen kehätien sekä Lentoasemantien  liikennemäärät 
kasvavat vastaavasti. Pohjoinen linjausvaihtoehto lyhentää Pirkkalan eteläosien uuden maankäytön kytkentää 
pääväyläverkkoon, mikä vähentää liikenteen haittavaikutuksia alueella. Eteläinen linjaus tukee maakuntakaavas-

sa esitetyn rataverkkoa palvelevan järjestelyratapihan ja siihen liittyvän merkittävän raskaan liikenteen solmukoh-
dan kytkentää väyläverkkoon pohjoista linjausta paremmin. 

Vertailun johtopäätöksenä voidaan todeta, että eteläinen linjaus on parempi kokonaisuutena. Keskeisenä perus-
teena on se, että eteläisellä linjauksella ei ole suoria haitallisia ympäristövaikutuksia asutukselle ja se tukee maa-
kuntakaavan mukaista maankäytön ja liikenteen ratkaisua. Maakuntakaavalla on suurta painoarvoa maankäytön 
ratkaisujen ohjaavuudessa. Asiaan voidaan ottaa kantaa vielä päätöksenteossa. 

Kokonaisvertailu 

Hyvin karkeasti yleistäen voidaan todeta, että vaihtoehto 1 uusine väylineen on väestötason melutilanteen, maan-
käytön kehittymisen ja liikenteellisten vaikutusten kannalta paras vaihtoehto. Vaihtoehdossa 1 uusiin tielinjauksiin 
sisältyy valtatie ja maankäytön kokonaisvaltainen kehittäminen, joten on selvää, että alueen ympäristö muuttuu 
merkittävällä tavalla. Vaihtoehdossa 2 muutos on suppeampaa. Pelkkä 2-kehä on ympäristövaikutusten kannalta 
vähäisempi ympäristöhaitta kuin valtatie.  
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17.4 Johtopäätökset ja 
toteutuskelpoisuus

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kokonaisuutena 
hankkeen todennäköisesti merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia ovat vaikutukset ihmisten elinoloihin ja maankäy-
tön kehittymiseen. Lisäksi voidaan esittää, että käänteiset 
vaikutukset ovat luettavissa hankkeen merkittäviin nega-
tiivisiin seurauksiin vaihtoehdon 2 ja vaihtoehdon 0+ koh-
dalla. Käänteisillä vaikutuksilla tarkoitetaan sitä, että kun 
vaihtoehto 1 ei toteudu, sen merkittävät hyödyt jäävät saa-
vuttamatta. Selkeitä eroja vaihtoehtojen välille tuovat nii-
den vaikutukset melun kokonaistilanteeseen ja maankäy-
tön kehittymiseen. Eroja vaihtoehtojen välille muodostuu 
myös muista näkökulmista kuin todennäköisesti merkittä-
vistä vaikutuksista, mutta ne ovat vähäisempiä. Tarkem-
malla tarkastelulla eroavaisuuksia on erityisesti liittyen 
uusien tielinjausten suoriin vaikutuksiin (asutus, luonto- ja 
vesikohteet, maisema ja kulttuuriperintö). Kuitenkin kun 
suorat haitalliset vaikutukset jäävät monin osin vähäisiksi 
tai ne kohdistuvat yksittäisiin arvokohteisiin, vaihtoehdon 
1 ja vaihtoehdon 2 vaikutukset eivät poikkea toisistaan ko-
vin selkeästi. Näiden näkökohtien merkityksellisyyttä tu-
lee punnita päätöksenteossa suhteuttaen niitä asiakoko-
naisuuteen. Hankkeen ilmastovaikutusten arviointi tarjoaa 
yhden hanketasoisen tekijän päätöksentekoon. Selkeitä 
eroja vaihtoehtojen välille ilmastovaikutusten arviointi ei 
tarjoa, mutta pienten erojen painoarvoa on käsiteltävä lau-
sunnoissa. 

Kun hankkeessa on erilaisia linjausvaihtoehtoja, vaiku-
tukset kohdistuvat samanaikaisesti eri ilmiöihin, alueisiin, 
kohteisiin ja ihmisiin. Hankkeen vaihtoehtoasettelu on sel-
lainen, että se näyttäytyy tässä YVA-menettelyssä laajana 
arviona, joka ei tarjoa lukijalle yksinkertaisia vastauksia. 
2-kehän mukana olo molemmissa kehittämisvaihtoeh-
doissa VE 1 ja VE 2 aiheuttaa sen, että erot vaihtoehtojen 
välillä kapenevat ja vertailu monimutkaistuu. Tunnistetut 
vaikutukset muodostavat vaikutusten keskinäisten vuoro-
vaikutussuhteiden kokonaisuuden, jossa lopputulemaa ei 
ole yksinkertaista määritellä. Vaihtoehtojen erilaisuudes-
ta ja vaikutusten moniulotteisuudesta johtuen ympäristö-
vaikutusten kannalta parasta ratkaisua ei voida osoittaa 
kokonaisuutena. Vaikka YVA-menettelyssä on käytössä 
järjestelmällinen merkittävyyden arviointi, vaikutusten yh-
teismitallistaminen ei ole mahdollista. Myös tämän hank-
keen aikana saadusta palautteesta ja julkisista keskuste-

luista on havaittavissa, että vastakkain ovat olla paitsi eri 
alueisiin kohdistuvat vaikutukset, että myös arvokysymyk-
set. YVA-menettelyn yksi tehtävä on muodostaa materiaa-
lia päätöksentekoon, jossa tulokset arvotetaan. Valintape-
rusteissa joudutaan käsittelemään, mitkä vaikutukset ovat 
tärkeimpiä ja tavoiteltavampia sekä liikenneratkaisussa et-
tä Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuudessa. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan on 
lähtökohtaisesti toivottavaa hyödyntää nykyisiä väyliä. En-
nakko-oletuksena uuden tielinjauksen sisältävissä hank-
keissa on, että ympäristön näkökulmasta vähiten haittoja 
on nykyisen tien parantamisella. Mutta kun kyseessä on 
päätie liikenteellisine ongelmineen, paljon asutusta ym-
päristöhäiriöiden piirissä ja kaupunkiseudun maankäytön 
kehittyminen, nykyisiin väyliin tukeutuminen on haasteel-
lista. Maantiehankkeen perimmäinen tarkoitus on kehittää 
liikennejärjestelmää ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta. Liikennevaikutuksia ei voi olla huomioimatta 
hankkeen ympäristövaikutuksia punnittaessa, sillä liiken-
ne vaikuttaa myös ympäristövaikutusten kokonaisuuteen 
olennaisella tavalla. Valtatien parantaminen tarjoaa turval-
lisen ja sujuvan yhteyden, joka palvelee paitsi pitkämat-
kaista liikennettä myös Tampereen kaupunkiseudun yhte-
yksiä. Liikenneratkaisu vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen 
kauaskantoisesti. Liikenteellisesti vaihtoehdon 1 voidaan 
todeta olevan muita vaihtoehtoja parempi sekä valtakun-
nallisesta että seudullisesta ja paikallisestakin näkökul-
masta. 

YVA-arvioinnissa on käsitelty väyläratkaisun toimenpitei-
den ja liikenteen vaikutuksia. Kokonaisvaltaiseen näkemyk-
seen hankkeen vaikutuksesta kytkeytyy mitä suurimmassa 
määrin liikenneratkaisuun liittyvä maankäyttö. Tähän YVA-
menettelyyn erityispiirteen on tuonut se, että Tampereen 
kaupunkiseudun maankäyttöä on suunniteltu pitkään uu-
teen liikenneratkaisuun nojaten. Hankkeen taustalla ole-
va Pirkanmaan maakuntakaava on poliittisesti hyväksytty 
ratkaisu. Maankäytön suunnittelua on tehty pääosin vain 
maakuntakaavan tarkkuudessa, mutta kuntien tavoitteet 
nojautuvat vankasti maankuntakaavan ratkaisuun. YVA-
menettelyn aikana sekä Pirkanmaan maakuntaliitolla että 
Lempäälän ja Pirkkalan kunnilla on ollut selkeä kanta vaih-
toehdon 1 puolesta. Päätös jatkosuunnitteluun etenevästä 
vaihtoehdosta tehdään kuitenkin YVA-menettelyn tulosten 
pohjalta. YVA-menettelyä tarvitaan, sillä sen kautta varmis-
tetaan hankkeen toteutuskelpoisuus, saadaan perusteita 

vaihtoehdon valinnalle ja muodostetaan riittävät selvitykset 
hankkeen etenemiselle. 

Hankkeen toteutuskelpoisuus ja arvio YVA-lain 
näkökulmasta
Tiehankkeen vaikutuksia on pidettävä lähtökohtaisesti 
pääosin pysyvinä ja jatkuvina, niin tien rakenteiden osalta 
kuin tien käytön aikaisen liikenteen osalta. Myös vaihtoeh-
toihin 1 ja 2 kytkeytyvästä maankäytöstä tulee pysyvä osa 
rakennettua ympäristöä. Jotkin suorat vaikutukset voivat 
muuttua ajan myötä maankäytön muuttuessa ja ympäris-
tön sopeutuessa muutoksiin. Liikennemäärät ja liikenteen 
vaikutukset ympäristöön vaihtelevat ajan myötä, mutta en-
nusteena on liikenteen kasvusuunta. Rakentamisen aikai-
set vaikutukset ovat väliaikaisia, ja siihen ei liity pysyviä 
vaikutuksia.

Kaikissa YVA-menettelyssä käsitellyissä vaihtoehdoissa 
on tunnistettu todennäköisesti merkittäviä ympäristövai-
kutuksia. Tosin vaihtoehdossa 0+ ja osin vaihtoehdossa 2 
ne ovat käänteisiä ja liittyvät siihen, että ympäristön laatu 
ei parane ja yhdyskuntarakenne ei kehity. YVA-menettelyn 
aikana ei ole tunnistettu, että mikään merkittävistä haital-
lisista vaikutuksista itsessään estäisi vaihtoehdon toteu-
tusta. Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella kaikki 
tutkitut vaihtoehdot ovat sekä ympäristövaikutusten että 
teknisten ratkaisujen kannalta toteuttamiskelpoisia. YVA-
menettelyssä on myös tunnistettu monia haittojen lieven-
tämistoimenpiteitä, joita tulee toteuttaa sekä maantien 
suunnitteluprosessin seuraavissa vaiheissa että erikseen 
maankäytön suunnittelussa.  

Väylähankkeesta muodostuu lähtökohtaisesti yhteisvaiku-
tuksia, koska se muuttaa liikenteen sijoittumista ja maan-
käytön kehittämistä. Tiehankkeesta aiheutuu monia YVA-
lain tarkoittamia välillisiä ja kasautuvia vaikutuksia, joiden 
syy-seurausketjuja on haastava esittää. Nämä vaikutukset 
ovat tässä hankkeessa merkittäviä, kuten tässä YVA-selos-
tuksessa on tullut esiin monesta näkökulmasta. Tässä ta-
pauksessa tutkittavat vaihtoehdot sijoittuvat vyöhykkeelle, 
jossa maankäyttöä kehitetään ja toimintoja rakennetaan, 
joten yhteisvaikutukset ovat väistämättä suuria. Toisaalta 
maankäytön intensiivinen kehittäminen merkitsee sitä, että 
ympäristön luonnontilaisuus vähenee. Tällöin tarkastelu-
alue on tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä rakenne-
tumpi ja ympäristön herkkyys muutokselle vähäisempi.

SUUNTAA-ANTAVA VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN LUOKITTELU 
Vaihtoehtojen vertailun tueksi ja erojen hahmottamiseksi on tehty suuntaa antava vaikutuksen merkittävyyden luokitte-
lu. Vaikutuksen merkittävyys on luokiteltu kokonaisarviona perustuen maankäytön tarpeisiin, ympäristön herkkyyteen 
ja muutoksen suuruuteen. 

++ Suuri tai erittäin suuri myönteinen vaikutus (=merkittävä vaikutus)

+
Vähäinen tai kohtalainen myönteinen vaikutus 
 
Myönteisten vaikutusten osuus kielteisiä suurempi

0 Neutraali muutos tai ei vaikutusta / taustatietoa vaikutuksista

-
Vähäinen tai kohtalainen kielteinen vaikutus 

Kielteisten vaikutusten osuus myönteisiä suurempi
-- Suuri tai erittäin suuri kielteinen vaikutus (=merkittävä vaikutus)
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Lähtökohdat 
ja molempia 
hankevaihtoehtoja 
koskevat 
vaikutukset

VAIHTOEHTO 0+
Pienet parannustoimenpiteet

VAIHTOEHTO 1
• Noin 10 kilometriä pitkä uusi maastokäytävä 

välille Puskiainen-Linnakallio
• Nykyisen valtatien parantaminen 6 kilometrin 

matkalla (Kulju-Puskiainen ja Linnakallio-
Pirkkala)

• 2-kehän toteutus

VAIHTOEHTO 2
• Nykyisen valtatien parantaminen noin 22,5 

kilometrin matkalla (Kulju-Pirkkala)
• 2-kehän toteutus

JOHTOPÄÄTÖKSET

Liikenne 
Tietekniikka

• Tavoitteena 
on turvata 
valtakunnalliseen 
pääväyläverkkoon 
kuuluvan 
tieyhteyden 
toimivuus ja 
turvallisuus vuodelle 
2040 ennustetuilla 
liikennemäärillä.

• Liikenneverkon ruuhkautuminen pahenee 
nykytilanteeseen verrattuna ja ajoneuvo-
liikenteen häiriötilanteiden määrä kasvaa. 
Huipputunnin palvelutaso valtatien 3 vilk-
kaimmilla kohdin on F (erittäin huono).

• Liikenneverkon kapasiteetti ei mahdollista 
alueen maankäytön kehittämistä maakunta-
kaavan mukaisesti.

• Väyläverkon sujuvuus ja turvallisuus 
paranevat merkittävästi pitkämatkaisen 
seudullisen ja valtakunnallisen liikenteen 
siirtyessä uudelle tielinjaukselle välille Pus-
kiainen–Linnakallio. Huipputunnin palveluta-
so valtatiellä 3 on vähintään C (tyydyttävä).

• Pääväyläverkon kapasiteetti mahdollistaa 
kaupunkiseudun maankäytön kasvun suun-
nitellusti.

• Liikenteen häiriötilanteiden sietokyky pa-
ranee uusista tieyhteyksistä muodostuvien 
varareittien myötä.

• Väyläverkon sujuvuus ja turvallisuus pa-
ranevat kohtalaisesti pahimpien liikenteel-
listen pullonkaulojen parantamisen myötä, 
valtatien 3 huipputunnin palvelutaso on 
vähintään D (välttävä).

• Valtatien 3 liikennemäärät kasvavat ja valta-
kunnallinen ja alueellinen liikenne sekoittu-
vat edelleen voimakkaasti.

• 2-kehä muodostaa ajoneuvoliikenteen va-
rareitin Pirkkalan ja Lempäälän välille sekä 
mahdollistaa joukkoliikenteen kehittämisen 
reitille.

• Vaihtoehto 1 muodostaa väyläverkon 
hierarkian, häiriötilanteiden sietokyvyn, 
liikenteen sujuvuuden ja maankäytön 
kehittämisedellytysten kannalta selvästi 
parhaan kokonaisuuden. Verkon laatutaso 
vastaa valtatien 3 asemaa pääväyläverkon 
palvelutasoluokassa I.

• Vaihtoehdot 0+ ja 2 eivät ratkaise 
pitkämatkaisen ja paikallisen liikenteen 
sekoittumisesta syntyviä ongelmia. 
Vaihtoehto 2 on kuitenkin liikenteen 
palvelutason, häiriötilanteiden hallinnan 
ja maankäytön kehittämisedellytysten 
kannalta huomattavasti parempi vaihtoehto 
kuin vaihtoehto 0+. Vaihtoehdon 2 verkko 
kykenee välittämään vuoden 2040 
liikenne-ennusteen mukaisen liikenteen 
pääväylien palvelutasoluokka I -statukseen 
nähden hyväksyttävällä tavalla, toisin kuin 
vaihtoehto 0+.

• Vaihtoehto 0+ tarjoaa liikenteellisiin 
ongelmiin vain vähäistä helpotusta, joka 
kohdentuu etupäässä pistemäisesti 
parannettaviin kohtiin.

Ilmasto • Näkökulmana on 
rakentamisen ja 
liikenteen päästöt, 
sekä hiilivaraston ja 
-nielun muutos.

• Rakentamisen aikaiset päästöt ovat 7 kt 
CO2- ekv. 

• Liikennöinnin päästöt ennustevuonna 2040 
ovat noin 352 kt CO2- ekv. vuodessa.

• Toteutuessaan vaihtoehtoehto vaikuttaa alu-
een olemassa oleviin hiilinieluihin ja -varas-
toihin vaihtoehdoista vähiten.

• Rakentamisen aikaiset päästöt ovat 2-ke-
hän pohjoisen vaihtoehdon toteutuessa 
arviolta 144 kt CO2- ekv ja 2 kt. suuremmat 
verrattuna eteläisen vaihtoehtoon.

• Pohjoisen ja eteläisen 2-kehä -linjauksen 
liikennöinnin päästöt ennustevuonna 2040 
olisivat kummassakin linjausvaihtoehdossa 
349 kt CO2- ekv. vuodessa. 

• Toteutuessaan vaihtoehtoehto vaikuttaisi 
alueen olemassa oleviin hiilinieluihin ja -va-
rastoihin vaihtoehdoista eniten.

• Rakentamisen aikaiset päästöt ovat 2-ke-
hän pohjoisen vaihtoehdon toteutuessa 77 
kt CO2-ekv. ja 2 kt. suuremmat verrattuna 
eteläisen vaihtoehtoon.

• Liikennöinnin päästöt ennustevuonna 2040 
olisivat samaa suuruusluokkaa sekä poh-
joisen että eteläisen linjauksen toteutuessa 
(352 kt CO2-ekv. vuodessa). 

• Toteutuessaan vaihtoehtoehto vaikuttaisi 
alueen olemassa oleviin hiilinieluihin ja -va-
rastoihin.

• Rakentamisen päästöt ovat vaihtoehdossa 
1 kaksinkertaiset vaihtoehtoon 2 verrattu-
na. 0+ vaihtoehdossa päästöt ovat erittäin 
pienet.

• Liikenteen kasvihuonepäästöjen vähene-
misen kohdalla vaihtoehtojen välillä ei ole 
merkittävää eroa.

• Hiilinielujen ja -varastojen poistumisen suh-
teen vaihtoehto 1 on huonoin. 0+ vaihtoeh-
dossa poistuma on pienin. Tarkasteltaessa 
koko seutua hiilinielujen ja -varastojen pois-
tuma ei ole merkittävä. 

Maankäytön 
tavoitteet ja
yhdyskunta-
rakenne

• Pirkanmaan 
maakuntakaavan 
2040 tavoitteena on 
toteuttaa valtatien 3 
oikaisu sekä 2-kehä 
ja siihen kytkeytyvä 
maankäyttö. 

• Myös kuntien 
maankäytön 
tavoitteisiin liittyy 
voimakkaasti 
maakuntakaavan 
ratkaisu. 

• Uusi seututieyhteys ja siihen kytkeytyvä 
uusi laaja maankäyttö jää toteutumatta. 
Hankkeen toteuttamatta jättämisellä saattai-
si olla myös seudullisia heijastusvaikutuksia, 
kun mahdollisesti uudelle maankäytölle tulisi 
löytää kaupunkiseudulta korvaavia suuntia.

• Pienet toimenpiteet eivät vaikututa maan-
käyttöön suoraan eikä välillisesti merkityk-
sellisellä tavalla. 

• Liikenneratkaisu tukee merkittävästi maa-
kuntakaavan toteutumista merkittävä yhdys-
kuntarakenteen kasvusuuntana.

• Laajat uusiin väyliin tukeutuvat uudet 
maankäyttöalueet muodostuvat valtatien 
ja 2-kehän risteykseen, jonne muodostuu 
liikenteellinen solmukohta. 

• 2-kehä muodostaa seudullisen maankäyt-
töä palvelevan uuden väylän. Uuden väylän 
varressa on runsaasti maankäytön poten-
tiaalia. 2-kehä palvelee myös Sääksjärven 
kehittymistä asuinalueena ja palvelukeskuk-
sena tarjoten hyvän saavutettavuuden. 

• Nykyisen valtatien alueella valtatien luonne 
ei muutu maankäytön kannalta. Valtatien 
siirto ei merkitse maankäytön tiivistämistä. 

• Lentoaseman ja Sääksjärven ”päiden” 
maankäyttö voi osin tukeutua myös 2-ke-
hään, mutta maakuntakaavan maankäyttö-
varausten kokonaisvaltainen toteutuminen 
edellyttää lyhyttä yhteyttä päätieverkkoon. 

• Järjestelyratapihan kannalta yhteys pää-
tieverkkoon on monimutkainen ja ohjaa 
raskasta liikennettä pahimmillaan Sääksjär-
velle. 

• 2-kehä muodostaa seudullisen maankäyt-
töä palvelevan uuden väylän. Uuden väylän 
varressa on runsaasti maankäytön poten-
tiaalia. 2-kehä palvelee myös Sääksjärven 
kehittymistä asuinalueena ja palvelukeskuk-
sena tarjoten hyvän saavutettavuuden. 

• Nykyisen tien osalta vaikutukset maankäyt-
töön ovat vähäisiä. Valtatien parantaminen 
ei muuta toimintoja tai alueen luonnetta, 
eikä palvele suoraan maankäyttöä. 

• Maankäytön kehittämisen ja tavoitteiden 
kannalta vaihtoehto 1 on selkeästi paras. 

• Valtatien 3 osalta vaihtoehdot 0+ ja 2, 
joissa parannetaan valtatietä nykyisellä 
sijainnillaan, eivät edistää tavoitteellisen 
yhdyskuntarakenteen toteutumista. 2-kehä 
on kuitenkin merkittävä maankäytön väylä 
myös vaihtoehdossa 2. 

• Vaihtoehdon 0 + toimenpiteet ovat hyvin 
pieniä suhteessa seudun maankäytön 
tavoitteisiin ja liikenteen ongelmiin. 

.
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Lähtökohdat 
ja molempia 
hankevaihtoehtoja 
koskevat vaikutukset

VAIHTOEHTO 0+
Pienet parannustoimenpiteet

VAIHTOEHTO 1
• Noin 10 kilometriä pitkä uusi maastokäytävä 

välille Puskiainen-Linnakallio
• Nykyisen valtatien parantaminen 6 kilometrin 

matkalla (Kulju-Puskiainen ja Linnakallio-
Pirkkala)

• 2-kehän toteutus

VAIHTOEHTO 2
• Nykyisen valtatien parantaminen noin 22,5 

kilometrin matkalla (Kulju-Pirkkala)
• 2-kehän toteutus

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kaavoitus • Pirkanmaan 
maakuntakaava 2040 
osoittaa valtatien 3 
oikaisun sekä 2-kehän 
ja siihen kytkeytyvän 
maankäytön.

• Alueella on voimassa 
lukuisia eri ikäisiä 
yleiskaavoja kaikissa 
kunnissa. 

• Lempäälässä ja 
Pirkkalassa on tuoreet 
strategiset yleiskaavat 
ilmaisemassa kunnan 
maankäytön tavoitteita. 
Tampereella on päivittyvä 
kantakaupungin 
yleiskaava. 

• Ei edistä maakuntakaavan toteutumista, ko-
konaisuus ei toteudu. Myös kuntien maan-
käytön tavoitteet jäävät toteutumatta. 

• Pienet toimenpiteet eivät ole ristiriidassa 
kaavojen kanssa. 

• Maakuntakaavan mukainen kokonaisrat-
kaisu. Poikkeuksen tähän tekee 2-kehän 
pohjoinen linjaus, jota ei ole merkitty maa-
kuntakaavaan. 

• Uusien tielinjausten osalta vastaavuus yleis-
kaavan kanssa ratkaistaan yleiskaavapro-
sesseissa. 

• Lempäälän Sääksjärven yleiskaavassa päi-
vitetään maankäytön ja liikenteen kokonais-
ratkaisu vastaamaan uutta tielinjausta. 

• Pirkkalassa on vanha rantayleiskaava, jon-
ka osalta ei ole tunnistettu YVA-vaiheessa 
merkittäviä ristiriitoja uusien tielinjausten 
osalta. Pirkkalassa on käynnistymässä uu-
den yleiskaavan laadinta kehätien eteläpuo-
lelle. 

• 2-kehä on maakuntakaavan mukainen 
ratkaisu, mutta maakuntakaava jää toteutu-
matta valtatien oikaisun ja siihen kytkeyty-
vän maankäytön osalta. 2-kehän pohjoinen 
linjaus ei ole maakuntakaavassa.

• 2-kehän pohjoinen linjaus vaatii maakunta-
kaavan muutosta, mikäli se valitaan jatko-
suunnitteluun.  

• Uusien linjausten osalta saattaa ilmetä 
yleiskaavojen muutos- tai laatimistarpeita. 

• Lempäälän puolella uusien tieyhteyksiin tu-
keutuva Sääksjärven yleiskaava on kuiten-
kin tekeillä ja siinä päivitetään maankäytön 
ja liikenteen kokonaisratkaisu vastaamaan 
väyläsuunnittelua. 

• Vaihtoehto 1 on maakuntakaavan mukainen 
ratkaisu, ja vastaa kuntien tavoitteita.

• Vaihdossa 2 maakuntakaavan osoittama 
liikenneratkaisu ja siihen kytkeytyvä jää 
toteutumatta täysimääräisenä, mutta osa 
alueesta kehittyy 2-kehään nojaten. 

• Maankuntakaavan pitkälle suunniteltu 
maankäyttöratkaisu muuttuisi varsinkin 
vaihtoehdossa 0+.

• YVA-vaiheen perusteella hankkeen 
vastaavuus yleiskaavoihin ratkeaa 
yleiskaavaprosesseilla. 

Ihmisten 
elinolot

• Paljon asukkaita 
vaikutusalueella. 

• Rakentamattomalla 
alueella virkistyskäyttöä. 

• Olennaisimmat 
terveysnäkökulmat liittyvät 
melutilanteeseen. 

• Hankkeen palautteissa on 
tullut esiin korostuneesti 
sekä metsäalueen arvot 
että nykyisen valtatien 
meluongelma. 

• Toimenpiteet ovat hyvin pieniä ihmisten 
elinolojen kannalta ja melutilanne paranee 
paikallisesti Sääksjärvellä. 

• Liikenteen ongelmat jatkavat kasvuaan, ja 
vaikuttavat elinympäristön laatuun ja liikku-
miseen.

• Merkittävät suorat haitalliset vaikutukset 
asutukselle kohdistuvat 2-kehän varteen 
(24 asuin- tai lomarakennukselle valittaessa 
2-kehän pohjoinen linjaus ja 15 asuin- tai 
lomarakennukselle valittaessa 2-kehän 
eteläinen linjaus). Uusi väylä heikentää 
näiden alueiden asukkaiden viihtyvyyttä ja 
muuttaa elinympäristön luonnetta. Lisäksi 
Puskiaisten eritasoliittymän kohdalla on noin 
20 asuintaloa, joille aiheutuu kohtalaista 
haittaa. 

• Valtatielinjaus ja 2-kehä sijoittuvat koske-
mattomalle metsä- ja virkistysalueelle. Vai-
kutus tälle alueelle ja sen nykyisille käyttä-
järyhmille on merkittävän haitallinen. Alueen 
ympäristö muuttuu olennaisesti myös uuden 
maankäytön vuoksi. 

• Meluntorjunta ja liikenteen siirtyminen 
uusille väylille vaikuttavat yhdessä kohta-
laisen myönteisesti elinympäristön laatuun, 
varsinkin Puskiaisten ja Linnakorven välillä. 
Meluvaikutuksen suunta ja kohdentuminen 
vaihtelevat alueittain.

• Ihmisten päivittäinen liikkuminen muuttuu 
sujuvammaksi ja turvallisemmaksi, vaikutus 
on suurempi kuin muissa vaihtoehdoissa. 

• Merkittävät suorat haitalliset vaikutukset 
asutukselle kohdistuvat 2-kehän varteen 
(24 asuin- tai lomarakennukselle valittaessa 
2-kehän pohjoinen linjaus ja 15 asuin- tai 
lomarakennukselle valittaessa 2-kehän ete-
läinen linjaus). Uusi väylä heikentää näiden 
alueiden asukkaiden viihtyvyyttä ja muuttaa 
elinympäristön luonnetta. 

• 2-kehä sijoittuu koskemattomalle metsä- ja 
virkistysalueelle. Vaikutus tälle alueelle ja 
sen nykyisille käyttäjäryhmille on merkit-
tävän haitallinen. Alueen ympäristö muut-
tuu olennaisesti myös uuteen maankäytön 
vuoksi. 

• Meluntorjunta vaikuttaa vähäisen myöntei-
sesti elinympäristön laatuun. Meluvaikutuk-
sen suunta ja kohdentuminen vaihtelevat 
alueittain.

• Vaikka valtatie siirtyy uuteen sijaintiin vaih-
toehdossa 1, nykyinen valtatie on vilkas-
liikenteinen päätie, joka aiheuttaa häiriötä 
ympäröiville alueille. 

• Vaihtoehdoilla on merkittäviä eroja, mutta 
hyödyt ja haitat kohdistuvat eri alueisiin ja 
elinympäristön erilaisiin laatutekijöihin. Ih-
misiin kohdistuvien vaikutusten kokonaisnä-
kökulmasta ei arvioida kokonaisvaikutusta, 
sillä vaikutukset kompensoivat ja kumoavat 
toisiansa (siksi ei väritystä tässä taulukos-
sa).

• Valtatien läheisten alueiden elinympäristön 
laadun parantamisessa meluvaikutuksen 
kautta vaihtoehto 1 on parempi kuin muut 
vaihtoehdot, kun näkökulmana on melulle 
altistuvien henkilöiden kokonaismäärät. 

• Ihmisille tärkeiden virkistys- ja luontoarvojen 
kannalta vaihtoehto 0+ on myönteisin, kun 
laaja metsäalue pysyy koskemattomana. 
Vaihtoehto 0+ sisältää toisaalta vain suppe-
an meluntorjunnan. 

• Valtatien 3 osalta vaihtoehdot 0+ ja 2 eivät 
juuri muuta kokonaisuutena elinympäristöä 
paljoakaan. Vaihtoehtoon 2 kuuluu kuitenkin 
merkittävästi aluetta muuttava 2-kehä, jolla 
on vaikutuksia asutukseen ja virkistysaluei-
siin. Se on kuitenkin uutta valtatietä pienem-
pi häiriötekijä ympäristössä ja myös uusi 
maankäyttö muuttaa aluetta vaihtoehtoa 1 
vähäisemmin.

Taulukko 76. Hankevaihtoehdot kokonaisvertailu.
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Lähtökohdat 
ja molempia 
hankevaihtoehtoja 
koskevat vaikutukset

VAIHTOEHTO 0+
Pienet parannustoimenpiteet

VAIHTOEHTO 1
• Noin 10 kilometriä pitkä uusi maastokäytävä 

välille Puskiainen-Linnakallio
• Nykyisen valtatien parantaminen 6 kilometrin 

matkalla (Kulju-Puskiainen ja Linnakallio-
Pirkkala)

• 2-kehän toteutus

VAIHTOEHTO 2
• Nykyisen valtatien parantaminen noin 22,5 

kilometrin matkalla (Kulju-Pirkkala)
• 2-kehän toteutus

JOHTOPÄÄTÖKSET

Melu, tärinä 
ja ilmanlaatu

• Uudet tieyhteydet 
muuttavat alueen 
äänimaisemaa ja 
muodostavat uuden 
jatkuvan melulähteen 
alueelle. Valtatien uuden 
linjauksen lähiympäristössä 
ei kuitenkaan ole 
asuinrakennuksia, 
lomarakennuksia tai 
herkkiä kohteita lukuun 
ottamatta linjan alku- 
ja loppupäätä, jossa 
linjaus yhtyy nykyiseen 
tieverkkoon. 

• Tärinä ei alustavan arvion 
mukaan ole ongelmallinen 
missään tarkastelluista 
vaihtoehdoista. 

• Melualueella asuu noin 4600 henkilöä. 
• Ilmanlaadun arvioinnissa asuinrakennuk-

sille tai herkille kohteille käytettävän suo-
situsetäisyyden sisäpuolella on noin 270 
kohdetta.

• Ei uutta päästölähdettä alueelle.
• Melulle altistuvien henkilöiden määrä vähe-

nee Sääksjärven eritasoliittymän alueella.
• Melulle ja huonolle ilmanlaadulle altistuvien 

määrä on selvästi suurempi kuin vaihtoeh-
dossa 1.

• Melualueella asuu noin 2800 henkilöä. 
• Ilmanlaadun arvioinnissa asuinrakennuk-

sille tai herkille kohteille käytettävän suo-
situsetäisyyden sisäpuolella on noin 190 
kohdetta. 

• Valtatien uusi linjaus luo uuden jatkuvatoimi-
sen päästölähteen alueelle, ja sen vaikutus-
alue on laaja.

• 2-kehä luo uuden jatkuvatoimisen päästö-
lähteen alueelle, vaikutusalue on suppea.

• Valtatien uusi linjaus siirtää liikennettä alu-
eelle, jossa ei ole asukkaita, mikä vähentää 
osuudella Puskiainen-Lakalaiva-Puskiainen 
asuvien henkilöiden altistumista melulle ja 
pienhiukkasille sekä muille liikenteen syn-
nyttämille ilman epäpuhtauksille. 

• Melualueella asuu noin 3800 henkilöä. 
• Ilmanlaadun arvioinnissa asuinrakennuk-

sille tai herkille kohteille käytettävän suo-
situsetäisyyden sisäpuolella on noin 260 
kohdetta.

• 2-kehä luo uuden jatkuvatoimisen päästö-
lähteen alueelle, vaikutusalue on kuitenkin 
suppea.

• Melulle ja huonolle ilmanlaadulle altistuvien 
määrä selvästi suurempi kuin vaihtoehdos-
sa 1. 

• Melun osalta vaihtoehdossa 1 yli 55 
dB melualueella asuvien määrä on 
vaihtoehdoista 0+, 1 ja 2 selvästi pienin, 
noin 2800 asukasta. Eniten melualueelle 
sijoittuu asukkaita vaihtoehdossa 0+, jossa 
väylille ei tehdä mitään tai tehdään vain 
pieniä parantamistoimenpiteitä, noin 4600 
henkilöä, vaihtoehdossa 2 melualueella 
asuu noin 3800 henkilöä. 

• Ilmanlaadun osalta vaihtoehto 1 on paras 
eli suositusetäisyyden sisäpuolelle jäävien 
asuinrakennusten, lomarakennusten ja 
herkkien kohteiden yhteenlaskettu määrä on 
vaihtoehdoista pienin (yhteensä noin 190, 
kun vaihtoehdoilla 0+ ja 2 määrä on noin 
260-270).

• Toisaalta vaihtoehdossa 1 toteutetaan 
uusi merkittävä, laajasti vaikuttava ja 
jatkuvatoiminen päästölähde alueelle sekä 
melun että ilman epäpuhtauksien osalta. 

• Kaikissa vaihtoehdoissa on merkittävä 
tarve meluntorjunnalle. Koska suurin 
meluntorjuntatarve sijoittuu nykyisten 
väylien varrelle, jossa käytettävissä 
oleva tila on pääosin hyvin rajallinen, on 
suurin osa meluntorjunnasta toteutettava 
meluseinillä. Meluseinien rakentaminen on 
kallista ja meluntorjunnan toteuttaminen 
tulee vertailuvaihtoehtoa 0+ lukuun 
ottamatta erittäin kalliiksi.    

• Tärinän osalta vaihtoehdoissa ei arvioida 
olevan eroa.    

Maisema ja 
kulttuuri-
perintö

• Tielinjausten 
suunnittelussa on 
huomioitu metsäluonnon 
ja -maiseman kaikkein 
herkimmät alueet. 
Erityisalueiden ulkopuolelle 
jäävät metsäalueet 
ovat tavanomaisia 
metsätalousmetsiä, joilla ei 
ole erityisiä maisemallisia 
arvoja.

• Sääksjärven meluntorjunta seuraa paikalli-
sia kohtalaisia haitallisia vaikutuksia valta-
tielle rajautuville asuinympäristöille.

• Lakalaiva-Linnakallio -osuudella maisema-
rakenteen hahmottumiseen kohdistuvat 
vaikutukset ovat vähäisesti haitallisia. 

• Kokonaisvaikutukset ovat vähäisesti kieltei-
siä.

• Puskiaistentiehen ja Moisionjokilaaksoon 
tukeutuviin asuinalueisiin kohdistuu kohta-
lainen haitallinen vaikutus.

• Välillä Puskiainen – Linnakallio seuraa 
kohtalainen haitallinen vaikutus kallioselän-
teiden luontovaltaiseen maisemakuvaan, 
eheyteen ja virkistysarvoon. Vaikutukset 
voimistuvat edelleen 2-kehän toteutuksesta. 
Vaikutus on pinta-alallisesti suuri, mutta se 
ei kohdistu erityisen herkkiin maisematyyp-
peihin.

• Kiinteä muinaisjäännös, kipinäaidat, tuhou-
tuu osittain. Muinaisjäännökseen kohdistuva 
kielteinen vaikutus on pienialainen, mutta se 
on pysyvä ja vaikutukseltaan suuri.

• Sorkkalan rakennusryhmiin kohdistuu koh-
talainen haitallinen vaikutus.

• Puskiaistentiehen ja Moisionjokilaaksoon 
tukeutuviin asuinalueisiin kohdistuu koh-
talainen haitallinen vaikutus. Sääksjärven 
taajamassa ja Tampereentien varressa vai-
kutukset ovat kohtalaisesti haitallisia.

• Lakalaivan ja Pirkkalan välillä avoimen 
laaksotilan ylitse aukeavien näkymien häi-
riintyminen aiheuttaa kohtalaiset haitalliset 
maisemavaikutukset.

• Järviylängolle kohdistuvat, luontovaltaisuut-
ta vähentävät vaikutukset rajautuvat 2-ke-
hän vaikutuksiin.

• Sorkkalan rakennusryhmiin kohdistuu koh-
talainen haitallinen vaikutus.

• Rakennettuun kulttuuriympäristöön koh-
distuvat haitalliset vaikutukset ovat suurim-
millaan vaihtoehdossa 2, jossa tien leven-
tämisen ja meluntorjunta on sovitettava 
taajamarakenteeseen. Lisäksi vaihtoehdos-
sa 2 on suurimmat riskit Pyhäjärven laakso-
tilan ylittävien näkymien häiriöissä. 

• Vaihtoehdossa 1 tuhoutuu muinaisjäännös 
osittain. 

• Kallio- ja moreeniselänteelle ja järviylängön 
maisemarakenteeseen ja maisemakuvaan 
kohdistuvat vaikutukset ovat laajimmillaan 
vaihtoehdossa 1. Vaihtoehdossa 2 vaikutuk-
set rajautuvat ainoastaan 2-kehään.

• Metsäalueille kohdistuu lisäksi suuri maan-
käytön paine, joka on muuttamassa joka 
tapauksessa merkittävästi metsien luonto-
valtaista maisemakuvaa. 

• Vaihtoehdon 2 vaikutukset kohdistuvat 
vaihtoehtoa 1 voimakkaampina olemassa 
olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Haital-
lisia vaikutuksia ei pystytä välttämättä lie-
ventämään tai muutosta ei saada sovitettua 
korkealaatuisesti osaksi taajamarakennetta. 

• Vaihtoehdon 1 kokonaisvaikutukset ovat 
pienemmät kuin vaihtoehdon 2 vaikutukset.

Taulukko 76. Hankevaihtoehdot kokonaisvertailu.
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Lähtökohdat 
ja molempia 
hankevaihtoehtoja 
koskevat vaikutukset

VAIHTOEHTO 0+
Pienet parannustoimenpiteet

VAIHTOEHTO 1
• Noin 10 kilometriä pitkä uusi maastokäytävä 

välille Puskiainen-Linnakallio
• Nykyisen valtatien parantaminen 6 kilometrin 

matkalla (Kulju-Puskiainen ja Linnakallio-
Pirkkala)

• 2-kehän toteutus

VAIHTOEHTO 2
• Nykyisen valtatien parantaminen noin 22,5 

kilometrin matkalla (Kulju-Pirkkala)
• 2-kehän toteutus

JOHTOPÄÄTÖKSET

Luonnonolot • Tien rakentamisen 
yhteydessä menetetään 
luonnonympäristö uudelta 
tiealueelta.

• Uuden tien rakentaminen 
ja vanhan tien 
leventäminen heikentävät 
tiealueen läpi johtavia 
ekologisia yhteyksiä ja 
luovat siten estevaikutusta 
lajiston liikkumiselle ja 
levittäytymiselle.

• Tien aiheuttama 
luonnonalueille kohdistuva 
häiriö lisääntyy ja ulottuu 
laajemmalle alueelle.

• Pienten toimenpiteiden toteuttaminen moot-
toritieympäristössä ei aiheuta vaikutuksia 
tunnistettuihin luontoarvoihin. Vaikutus luon-
nonympäristöön on merkityksetön.

• Suuret kielteiset vaikutukset kohdistuvat 
Puskiaisten liittymäalueelle sijoittuviin pai-
kallisesti arvokkaisiin luontokohteisiin sekä 
uuden valtatielinjauksen osuudelle Puskiai-
nen-Rajajärvi sijoittuvaan Matojärveen.

• Kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia arvioi-
daan kohdistuvan pienialaisiin liito-oravan 
elinympäristöihin, Perimmäisen luontoarvo-
kokonaisuuteen, paikallisesti arvokkaaseen 
Kortejärveen sekä ekologisiin yhteyksiin.

• Vähäisiä kielteisiä vaikutuksia kohdistuu 
liito-oravan elinympäristöön, liito-oravalle 
soveltuviin alueisiin, Rajajärven paikallises-
ti arvokkaaseen alueeseen sekä Sikojoen 
maakuntakaavan suojelukohteeseen.

• Kokonaisvaikutukset luonnonympäristöön 
arvioidaan kohtalaisen kielteisiksi.

• Vähäisiä kielteisiä vaikutuksia aiheutuu liito-
oravan elinympäristöihin ja liito-oravalle so-
veltuviin alueisiin, lepakoiden ruokailualuei-
siin, Rajajärven paikallisesti arvokkaaseen 
alueeseen sekä Sikojoen maakuntakaavan 
suojelukohteeseen.

• Luonnonympäristön kannalta parhaat 
vaihtoehdot ovat 0+ ja 2, joiden väliset erot 
vaikutuksissa jäävät vähäisiksi.

• Vaihtoehto 2 on vaihtoehtoa 1 parempi, 
sillä sen vaikutukset jäävät vaihtoehtoa 
1 vähäisemmiksi. Suurimmat vaikutukset 
luonnonoloihin vaihtoehdon 2 yhteydessä 
liittyvät 2-kehän rakentamiseen.

• Luonnonolojen kannalta huonoin vaihtoehto 
on hankevaihtoehto 1, jossa valtatie 
rakennetaan osittain uuteen tielinjaan ja 
siten menetetään runsaasti luonnonaluetta, 
sekä heikennetään luonnonalueiden 
olosuhteita lisääntyneen estevaikutuksen 
ja häiriön myötä. Muutos kohdistuu 
kuitenkin pääosin yleisiin ympäristöihin ja 
kokonaisvaikutus arvioidaan kohtalaisesti 
kielteiseksi.

• Uusiin tielinjauksiin kytkeytyvä laaja 
maankäytön kehitys vahvistaa vaihtoehtojen 
1 ja 2 haitallista vaikutusta. Maankäyttö 
muuttaa luonnonympäristöä laajemmin kuin 
väylät itsessään. 

Pohjavedet • Ei luokiteltuja 
pohjavesialueita 
vaikutusalueella.

• Pohjavesikohteista 
keskeisiä ovat lähteet. 

• Yksityiskaivoja on 
suhteellisen vähän.

• Kokonaisuutena pohjavesivaikutusten ar-
vioidaan säilyvän nykytilanteen kaltaisina. 
Vaihtoehdolla ei arvioida olevan vaikutuksia 
lähialueen yksityiskaivoihin tai lähteisiin. 

• Välillisiä vaikutuksia kohdistuu nykytilan-
teessakin valtatien 3 vaikutusalueelle sijoit-
tuviin pohjavesikohteisiin. Liikennemäärien 
nousu ilman tien parantamistoimenpiteitä 
heikentää liikenteen sujuvuutta ja lisää 
onnettomuusriskiä, mikä lisää pohjaveden 
pilaantumisriskiä

• Seiväskorven lähde sijoittuu suunnitellun 
Linnakallion eritasoliittymän välittömään 
läheisyyteen ja lähteen tuhoutuminen on to-
dennäköistä. Lähde ei ole luonnontilainen. 

• Kokonaisuudessaan vaihtoehdon arvioidaan 
aiheuttavan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
pohjavesien kannalta.

• Merkittävimmät nykyisen valtatien paranta-
misen vaikutukset Peltolammin ja Seiväs-
korven lähteisiin. Kumpikaan lähteistä ei ole 
luonnontilainen. Peltolammin lähteeseen 
arvioidaan kohdistuvan korkeintaan väliai-
kainen vähäinen kielteinen vaikutus raken-
nustöiden aikana. Seiväskorven lähteeseen 
arvioidaan kohdistuvan kohtalaisia kielteisiä 
vaikutuksia tien rakentamisen aikana sekä 
tien käytön aikana vähäisiä kielteisiä vaiku-
tuksia.

• Kokonaisuudessaan vaihtoehdon arvioidaan 
aiheuttavan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 
pohjavesien kannalta.

• Millään vaihtoehdolla ei ole vaikutusta luoki-
teltuihin pohjavesialueisiin tai yhdyskuntien 
vedenottoon. 

• Vaihtoehtoa 0+ voidaan pitää parhaimpa-
na, koska sillä ei ole merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia pohjaveden tilaan, lähteisiin tai 
yksittäisiin talousvesikaivoihin. 

• Hanke on toteutuskelpoinen, kun yksityiset 
talousvesikaivot huomioidaan jatkosuunnit-
telussa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
mahdollisiin pilaantuneen maan kohteisiin 
sekä suunnittelualueen sijoittumiseen Etelä-
Pirkanmaan–Kanta-Hämeen arseenipro-
vinssin alueelle.

Taulukko 76. Hankevaihtoehdot kokonaisvertailu.
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Lähtökohdat 
ja molempia 
hankevaihtoehtoja 
koskevat vaikutukset

VAIHTOEHTO 0+
Pienet parannustoimenpiteet

VAIHTOEHTO 1
• Noin 10 kilometriä pitkä uusi maastokäytävä 

välille Puskiainen-Linnakallio
• Nykyisen valtatien parantaminen 6 kilometrin 

matkalla (Kulju-Puskiainen ja Linnakallio-
Pirkkala)

• 2-kehän toteutus

VAIHTOEHTO 2
• Nykyisen valtatien parantaminen noin 22,5 

kilometrin matkalla (Kulju-Pirkkala)
• 2-kehän toteutus

JOHTOPÄÄTÖKSET

Pintavedet • Pintavesiin kohdistuu sekä 
rakentamisen että käytön 
aikaisia vaikutuksia.

• Rakentamisen 
aikaiset vaikutukset 
ovat pääasiassa 
vedenlaadullisia muutoksia, 
myös hydrologisia 
muutoksia voi esiintyä 
etenkin pienemmissä 
vesistöissä. 

• Käytön aikaiset vaikutukset 
ilmenevät hulevesi-
kuormituksen kasvuna 
vastaanottavissa 
vesistöissä 
läpäisemättömän pinta-
alan lisääntymisen myötä.

• Hankealueen vesistöjen 
herkkyys vaihtelee 
vähäisestä suureen.

• Hulevesien aiheuttama vesistökuormitus 
tulee kasvamaan liikennemäärien kasvaes-
sa, mutta vaikutukset kohdistuvat samoihin 
vesistöihin kuin nykytilanteessa.

• Kokonaisuutena vaikutusten arvioidaan kui-
tenkin säilyvän nykytilanteen kaltaisina ja ne 
ovat siten merkityksettömiä.

• Uutta maastokäytävää toteutetaan pinta-
alaan suhteutettuna eniten.

• Kielteisten vaikutusten merkittävyys on ar-
vioitu pääosin kohtalaiseksi pienten järvien 
(Rajajärvi, Pirkkalan Kaitajärvi), lampien 
(Matojärvi, Pikku-Rajajärvi) ja pienvesien 
(Kaitajärvenoja) kohdalla ilman lieventämis-
toimenpiteitä.

• Kokonaisuutena pintavesiin kohdistuvien 
vaikutusten merkittävyys on arvioitu kohta-
laisesti kielteiseksi ilman lieventämistoimen-
piteitä.

• Valtatien osalta rakentamisen ja käytön 
aikaiset vesistövaikutukset kohdistuvat ole-
massa olevan valtatien yhteyteen ja ne siltä 
osin ne arvioidaan vähäisen kielteisiksi.

• Haitalliset vesistövaikutukset liittyvät myös 
2-kehän rakentamiseen, jonka vesistövaiku-
tukset ovat arviolta vähäisiä tai kohtalaisia 
ilman lieventämistoimenpiteitä.

• Pintavesien kannalta paras vaihtoehto on 
0+, jossa vaikutusten arvioidaan säilyvän 
nykytilanteen kaltaisina.

• Vaihtoehdon 1 haitalliset vesistövaikutukset 
ovat vaihtoehtoja 0+ ja 2 suuremmat, koska 
vaihtoehdossa toteutetaan pinta-alaan 
nähden eniten uutta tielinjausta uudessa 
maastokäytävässä.

• Vaihtoehdon 2 haitalliset vesistövaikutukset 
liittyvät pääasiassa 2-kehän rakentamiseen.

• Hanke on pintavesien kannalta 
toteutuskelpoinen, kun herkät vesistöt 
huomioidaan ja tarvittaessa selvitetään 
lisää jatkosuunnittelussa sekä huomioidaan 
vesirakentamisen ja eräiden luontotyyppien 
heikentämisen luvanvaraisuus.

• Vaihtoehtoon 1 liittyy vahvasti myös 
maankäytön kehittyminen. Laaja-alainen 
rakentaminen lisää läpäisemättömän 
pinta-alan määrää kokonaisvaltaisesti. 
Tien rakentamisen ja käytönaikaiset 
vesistövaikutukset ovat vain osa 
rakennettujen alueiden kokonaisvaikutuksia.

Maaperä • Maaperä on 
suunnittelualueella 
pääosin hiekkamoreenia. 
Kalliomaata esiintyy 
etenkin vaihtoehdossa 1 
Puskiaisten ja Rajajärven 
välillä.

• Suunnittelualue on 
arseenipitoista aluetta 
mutta moreeninäytteiden 
perusteella raja-arvot 
alittuvat reilusti.

• Pilaantuneita maita on 
etenkin nykyisen linjauksen 
varrella vaihtoehdossa 
2. Merkittävimpiä 
kohteita ovat vanhat 
yhdyskuntajätteen 
kaatopaikat, joista toinen 
sijoittuu vaihtoehdon 
1 linjaukselle ja toinen 
2-kehän pohjoisen 
linjauksen viereen.

• Vaihtoehdossa toteutettavat toimenpiteet 
ovat pieniä, eikä niillä ole merkittävää vaiku-
tusta maaperään. 

• Maamassoja liikkuu pieniä määriä. Raken-
nekerrosmateriaaleja tarvitaan noin 25 000 
m³ ja ne on tuotava hankeen ulkopuolelta. 

• Lakalaivan ja Sarankulman väliset lisäkais-
tat edellyttävät pohjanvahvistustoimenpitei-
tä. 

• Alueella on myös joitain pilaantuneiden mai-
den kohteita, jota on huomioitava jatkosuun-
nittelussa. 

• Laajimmat vaikutukset maaperään raken-
nettaessa kokonaan uuteen maastokäytä-
vään. Maa- ja kallioleikkausmassoja syntyy 
noin 2 560 000 m³.

• Vaihtoehto on massataseeltaan ylijäämäi-
nen. Rakennekerrosmateriaalit saadaan 
pääosin hankkeen sisältä ja ylijäämämassat 
on mahdollista sijoittaa suunnittelualueella 
(mm. meluvalleissa). Rakennekerrosmateri-
aalia tarvitaan noin 630 000 m³.

• Linjaus kulkee Kuljun entisen yhdyskunta-
jätteen kaatopaikan poikki. Jatkossuunnit-
telussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
vesienhallintaan rakennustöiden aikana. 

• Suunnittelualueelle sijoittuu muutamia 
pehmeikköjä, joista merkittävin 2-kehätien 
itäpäähän Kortejärven pohjoispuolelle. Peh-
meikköjen massanvaihdot on mahdollista 
tehdä hankkeelta saatavilla materiaaleilla. 

• Nykyisen tien parantamisen vaikutukset 
maaperään on vaihtoetoa 1 huomattavasti 
pienemmät. Maa- ja kallioleikkausmassoja 
syntyy 300 000 m³. 

• Rakennekerrosmateriaaleja tarvitaan noin 
360 000 m³ ja materiaali on tuotava pääosin 
hankkeen ulkopuolelta. Leikkausmateriaa-
leja on todennäköisesti kuljetettava pois 
hankealueelta. 

• Pehmeikköjä, jotka vaativat pohjanvahvis-
tusta sijoittuu Puskiaisten eteläpuolelle, 
Sääksjärven kohdalla, Lakalaivan ja Sa-
rankulman välille sekä yksittäisiä kohteita 
Sarankulman ja Pirkkalan välille. Nykyisen 
rakenteen vieressä tehtävät pohjanvahvis-
tukset voivat massanvaihtojen lisäksi vaatia 
pilaristabiloinnin ja paalulaatan käyttöä. 

• Nykyisen linjauksen vieressä sijaitsee useita 
pilaantuneiden maiden kohteita, jotka on 
huomioitava jatkosuunnittelussa. 

• Vaihtoehdon 0+ vaikutukset jäävät pieniksi 
johtuen vähäisistä toimenpiteistä.

• Vaihtoehdoissa 1 ja 2 on molemmissa tarve 
läjitysalueille johtuen pintamaiden poiston ja 
leikkausmassojen suuresta määrästä. 

• Vaihtoehdossa 1 syntyy huomattavasti 
enemmän leikkausmassoja ja tarvetta pen-
germassoille. 

• Vaihtoehdot 1 ja 2 ovat massataseeltaan 
ylijäämäisiä. Vaihtoehdossa 1 ylijäämämaat 
voidaan helpommin läjittää hankealueella. 
Vaihtoehdossa 2 ylijäämämaita joudutaan 
todennäköisesti kuljettamaan maanvastaan-
ottopaikoille. 

• Vaihtoehdossa 1 tarvittavat rakenneker-
rosmateriaalit saadaan hankkeen sisältä. 
Muissa vaihtoehdoissa massoja on tuotava 
hankkeen ulkopuolelta.

• Pilaantuneita maita sijaitsee jokaisen vaih-
toehdon kohdalla. Eniten kohteita sijaitsee 
vaihtoehdossa 2 nykyisellä tielinjauksella, 
mutta merkittävimmät yhdyskuntajätteen 
kaatopaikkakohteet vaihtoehdon 1 uudella 
linjauksella sekä 2-kehän pohjoisen linjauk-
sen vieressä. 

Taulukko 76. Hankevaihtoehdot kokonaisvertailu.
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Molempia linjauksia koskevat 
lähtökohdat
ja vaikutukset 

Eteläinen linjaus
Pituus 4500 metriä

Pohjoinen linjaus
Pituus 3700 metriä

JOHTOPÄÄTÖKSET

Liikenne 
Tietekniikka

• Molemmat linjaukset täyttävät liikenteelliset ja 
tietekniset vaatimukset ja tukevat tiejaksolle an-
nettuja tieverkollisia tavoitteita.

• Linjaukseltaan pidempi vaihtoehto ei houkuttele 
läpiajoliikennettä yhtä paljon, mutta parantaa 
Lempäälän ja Pirkkalan välistä ajoneuvoliiken-
teen saavutettavuutta. 

• Parantaa maakuntakaavassa esitetyn järjeste-
lyratapihan ja siihen liittyvän tavaraliikenteen 
kytkentää valtakunnalliseen päätieverkkoon.

• Linjaukseltaan lyhyempi vaihtoehto parantaa 
Lempäälän ja Pirkkalan välistä ajoneuvoliiken-
teen saavutettavuutta.

• Vaihtoehdoilla ei merkittävää eroa tieteknisten 
vaikutusten osalta. 

• Eteläinen vaihtoehto on järjestelyratapihan 
ja siihen liittyvän tavaraliikenteen osalta 
toimivampi. Pohjoinen vaihtoehto on 
hieman lyhyempi (noin 850 m), mikä on 
liikennetalouden kannalta parempi.

• Sujuvat liikenneyhteydet toteutuvat 
molemmissa vaihtoehdoissa.

Ilmasto • Molempien linjauksien kohdalla syntyy rakenta-
misen aikaisia päästöjä sekä vähäisiä negatiivi-
sia vaikutuksia alueen hiilivarastoon ja -nie-
luun. Liikenteen päästöt ovat linjauksilla samaa 
suuruusluokkaa.

• Rakentamisen aikaiset päästöt hieman pienem-
mät ja liikenteen päästöt samaa luokkaa poh-
joisen linjauksen kanssa. Menetettävä hiiliva-
rasto ja -nielu hiukan pienempi kuin pohjoisen 
linjauksen kohdalla.

• Rakentamisen aikaiset päästöt hieman suu-
remmat ja liikenteen päästöt samaa luokkaa 
eteläisen linjauksen kanssa. Menetettävä hiili-
varasto ja -nielu hiukan suurempi kuin eteläisen 
linjauksen kohdalla

• Kokonaisilmastovaikutukset ovat, kun ote-
taan huomioon liikennöinnin ja rakentamisen 
aikaiset päästöt sekä hiilivarastojen ja -nielujen 
poistuma, vaihtoehdossa 2 ja sen molemmissa 
2-kehävaihtoehdoissa pienemmät kuin vaihto-
ehdossa 1. 

• 2-kehän vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää 
eroa.

Maankäytön 
tavoitteet ja
yhdyskunta-
rakenne

• Maakuntakaavassa alueelle on esitetty merkit-
tävää maankäytön kehittämistä: Lentoaseman 
päähän kehitetään työpaikka-aluetta ja eteläm-
mäksi järjestelyratapiha ympäröivine teolli-
suusalueineen. Valtatien 3 uuden linjauksen 
toteutuessa työpaikkoja ja kaupallisia toimintoja 
tulee myös linjausten itäpäähän.  

• Vastaa maakuntakaavan ratkaisua kokonaisuu-
tena. 

• Tukee maakunnallisesti merkittävän järjeste-
lyratapihan liikenneyhteyksiä ja maankäytön 
kehittymistä kokonaisvaltaisesti. 

• Pirkkalan työpaikka-alueiden kehittäminen 
Lentoasemantien varteen hyötyy enemmän 
pohjoisesta linjauksesta. Se on myös lähempä-
nä Pirkkalan taajamaa.

• Pohjoinen linjaus vaatisi pitkän katuyhteyden 
järjestelyratapihalle.

• Molemmat vaihtoehdot tukevat uuden 
maankäytön kehittymistä. Osa maankäytöstä ei 
toteutuisi ilman uutta seututieyhteyttä. 

• Maakuntakaavan ohjaavuuden ja 
järjestelyratapihan merkityksen näkökulmasta 
eteläinen vaihtoehto on kokonaisuutena 
parempi kuin pohjoinen. Maakuntakaavalla 
on suurta painoa-arvoa, koska maankäytön 
kokonaisuus on suunniteltu sen mukaisesti.

• Pirkkalan maankäytön kehittämisen 
näkökulmasta pohjoinen vaihtoehto on 
mahdollisesti parempi.

Kaavoitus • Alueen kokonaisratkaisu on esitetty Pirkan-
maan maakuntakaavassa 2040 (hyväksytty 
2017). 

• Linjausvaihtoehdot sijoittuvat pääosin Pirkkalan 
kuntaan, jossa ranta-alueilla on vanha ran-
taosayleiskaava. Tuorein näkemys Pirkkalan 
maankäytön tavoitteista on osoitettu Strategi-
sessa yleiskaavassa vuonna 2019 (oikeusvai-
kutukseton). 

• Lempäälän puolella on voimassa eteläisen 
linjauksen osalta vanhaa rantayleiskaavaa. 
Sääksjärven yleiskaava on kuitenkin tekeillä ja 
siinä päivitetään maankäytön ja liikenteen ko-
konaisratkaisu vastaamaan väyläsuunnittelua.

• 2-kehä välillä Pirkkala-Sääksjärvi on osoitettu 
maakuntakaavassa merkinnällä uusi tie ja se 
vastaa tätä linjausvaihtoehtoa. 

• Maakuntakaavan mukainen ratkaisu. Maakun-
takaavan maankäyttö ja selvitykset perustuvat 
tähän ratkaisuun. 

• Osuu pienen osin Lempäälän rantayleiskaavan 
alueelle maa- ja metsätalousalueelle. Alueelle 
laaditaan Sääksjärven osayleiskaavaa. 

• Maakuntakaavassa ei ole merkintää Pulkajär-
ven pohjoispuoleiselle linjaukselle. 

• Osuu pienin osin Pirkkalan rantayleiskaavan 
alueen laitaan, mutta tielinjaus ei muuta sen 
osoittamaan maankäyttöä YVA-vaiheen tulkin-
nan perusteella

• Kokonaisuutena eteläinen linjaus on selkeästi 
parempi. Pohjoinen linjaus aiheuttaa merkit-
tävää viihtyisyyshaittaa asutukselle ja vaatii 
meluntorjuntaa. 

• Virkistyskäytön kannalta eteläinen linjaus on 
vähän parempi suuremman yhtenäisen alueen 
vuoksi, mutta ero ei ole ratkaiseva. 

Asuintalot ja elinympäristö

Melu ja ilmanlaatu

Nykyinen käyttö

• Molemmat linjaukset muodostavat alueelle 
uuden päästölähteen ja melun ja ilman epäpuh-
tauksien osalta. 

• Matalahkoista liikennemääristä ja matalahkois-
ta ajonopeuksista johtuen päästöjen määrä ei 
kasva kovin suureksi. 

• Molemmat linjaukset halkovat nykyistä met-
säaluetta, jossa on virkistyskäyttöä. Alue on 
kuitenkin muuttumassa laajenevan maankäy-
tön myötä, mutta maakuntakaavaan on varattu 
viheralueille jäävä osuus. 

• Ei asutusta tielinjauksen läheisyydessä. 
• Pirstoo metsäaluetta, jolla on virkistysarvoa, 

mutta jättää suuremman kokonaisuuden raken-
tamatonta aluetta Pulkajärven ympärillä. 

• Halkoo maaseutumaisen Keskisenkulman asu-
tusta, muuttaa elinympäristön luonnetta ja hei-
kentää viihtyisyyttä. Merkittävää haittaa aiheu-
tuu yhdeksälle asuin- tai lomarakennukselle. 

• Meluntorjuntaa tarvitaan Keskisenkulman asu-
tuksen kohdalla. 

• Pirstoo metsäaluetta, jolla on virkistysarvoa. 

• Kokonaisuutena eteläinen linjaus on selkeästi 
parempi. Pohjoinen linjaus aiheuttaa merkit-
tävää viihtyisyyshaittaa asutukselle ja vaatii 
meluntorjuntaa. 

• Virkistyskäytön kannalta eteläinen linjaus on 
vähän parempi suuremman yhtenäisen alueen 
vuoksi, mutta ero ei ole ratkaiseva. 

Taulukko 77. 2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen vertailu.
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Molempia linjauksia koskevat 
lähtökohdat
ja vaikutukset 

Eteläinen linjaus
Pituus 4500 metriä

Pohjoinen linjaus
Pituus 3700 metriä

JOHTOPÄÄTÖKSET

Maisema ja
kulttuuriperintö

• Molemmat linjaukset muuttavat luonnonmaise-
maa, jossa korostuvat alueen virkistysarvot. 

• Ei maiseman ja kulttuuriperinnön arvokohteita. 

• Heikentää Pulkajärven, Keskisenjärven, Kes-
kinenjärven ja Ylinenjärven välissä sijaitsevien 
metsien virkistysarvoa ja yhtenäisyyttä. Vä-
hentää virkistysarvon kannalta merkityksellistä 
maisemakuvan luontovaltaisuutta (kohtalaisia 
haitallisia vaikutuksia).

• Heikentää Pulkajärven pohjoispuolella sijaitse-
vien metsien virkistysarvoa. Vähentää virkis-
tysarvon kannalta merkityksellistä maisema-
kuvan luontovaltaisuutta (kohtalaisia haitallisia 
vaikutuksia).

• Lisäksi pohjoisen linjauksen seurauksena Kes-
kisenjärven kulttuurimaiseman eheyteen koh-
distuu kohtalaisia haitallisia vaikutuksia. 

• Mikäli ei huomioida maakuntakaavan 
maankäyttövarauksia, on eteläisen linjauksen 
metsiin ja virkistyskäyttöarvoon kohdistuva 
vaikutus hieman pohjoisen linjauksen 
vaikutusta voimakkaampi, koska eteläinen 
linjaus sijoittuu maisemallisesti herkemmälle ja 
loma-asutuksen vaikutuspiirissä olevalle järvien 
väliselle alueelle.

• Mikäli huomioidaan maakuntakaavan 
maankäyttövaraukset, ovat pohjoisen linjauksen 
haitalliset kokonaisvaikutukset suurempia 
kuin eteläisen linjauksen vaikutukset. Tämä 
perustuu siihen, että eteläisen linjauksen 
vaikutukset ovat luonteeltaan yhdenmukaiset 
maankäyttövarausten kanssa ja sijoittuvat 
samoille alueille niiden kanssa. Pohjoinen 
linjaus sijoittuu alueelle, joka jää muutoin 
rakentamattomaksi, eli pohjoinen linjaus 
laajentaa pirstovan vaikutuksen laajuutta.  

• Pohjoinen linjaus aiheuttaa lisäksi kohtalaisia 
haitallisia vaikutuksia Keskistenjärven 
viljelysmaisemiin. 

Luonnonolot • Uudet tielinjaukset muuttavat luonnonympäris-
töä. 

• Pulkajärven linjausten kannalta keskeinen koh-
de on Pulkajärven Natura 2000 -alue. 

• Linjaus ohittaa Pulkajärven luontokokonaisuu-
den eteläpuolella. Kokonaisuuteen ei kohdistu 
haitallisia vaikutuksia. 

• Linjauksen eteläpuolelle sijoittuu Kaitajärven 
ja Järvenpään liito-oravalle soveltuvia järeää 
kuusta kasvavia metsiä. Ympäristöihin kohdis-
tuu vähäisiä kielteisiä vaikutuksia.

• Halkoo lisäksi Kaitajärven seudullisesti arvo-
kasta aluetta, joka on myös linnuston kannalta 
arvokas. Vaikutukset katsotaan kohtalaisiksi 
kielteisiksi. 

• Linjaus ohittaa Pulkajärven kokonaisuuden 
pohjoispuolelta. Kokonaisuuteen ei arvioida 
kohdistuvan haitallisia vaikutuksia.

• Pohjoinen linjaus sijoittuu Keskisen peltojen 
läheisyydessä liito-oravalle soveltuvaan elinym-
päristöön. Liito-oravalle soveltuva alue häviä-
vää uuden tien rakentamisen seurauksena. 
Vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi kielteiseksi.

• Keskisenkulman vanhan kaatopaikan alue tulee 
huomioida mahdollisena haitta-aineiden lähtee-
nä tien rakennusvaiheessa.

• Molemmat linjausvaihtoehdot aiheuttavat luon-
nonympäristöön vähäisiä tai kohtalaisia kieltei-
siä vaikutuksia.

• Pohjoisessa linjausvaihtoehdossa menetetään 
hieman vähemmän luontoarvoja sisältäviä alu-
eita, mutta erot vaihtoehtojen välillä ovat pieniä.

• Kumpikaan linjausvaihtoehdoista ei heikennä 
juurikaan alueellisia ekologisia yhteyksiä, sillä 
tie toteutetaan suhteellisen kapeana 2-kaistai-
sena eikä tiealuetta aidata riista-aidoin.

Pohja- ja
pintavedet

• Molempien linjausten vaikutusalueella on pinta-
vesiä, joihin kohdistuu sekä rakentamisen että 
käytön aikaisia vesistövaikutuksia ilman lieven-
tämistoimenpiteitä.

• Kumpikaan vaihtoehtoisista linjauksista ei sijoi-
tu luokitellulle pohjavesialueelle.

• Eteläisen linjauksen vaikutusalueella on use-
ampia vesistöjä pohjoiseen linjaukseen verrat-
tuna.

• Alueen vesistöihin kohdistuvien vaikutusten 
merkittävyys on arvioitu vähäisestä suureen.

• Linjauksen eteläpuolelle sijoittuu Kaitajärvi ja 
Kaitajärvenoja, joka on arvioitu luonnontilaisek-
si puroksi

• Linjauksen kielteinen pohjavesivaikutus kohdis-
tuu Järvenpään peltoalueiden itäpuolella sijait-
sevaan lähteeseen, joka ei ole luonnontilainen.

• Pohjoisen linjauksen alueen vesistöihin koh-
distuvien vaikutusten merkittävyys on arvioitu 
vähäiseksi, lukuun ottamatta Pulkajärveä.

• Linjauksen kielteiset pohjavesivaikutukset 
kohdistuvat Keskisenkulman ja Suojasen alu-
een mahdollisiin betonirengaskaivoihin, jos ne 
sijoittuvat linjausvaihtoehdon välittömään lähei-
syyteen. Arviota tarkennetaan myöhemmässä 
suunnitteluvaiheessa, kun kaivot on kartoitettu.

• Molemmat linjausvaihtoehdot aiheuttavat 
pintavesiin kokonaisuutta tarkastellen vähäisiä 
tai kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia.

• Pintavesivaikutusten kannalta pohjoinen 
linjausvaihtoehto arvioidaan paremmaksi, mutta 
erot vaihtoehtojen välillä ovat pieniä.

• Pohjavesivaikutusten kannalta 
linjausvaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.

Maaperä • Olosuhteet ovat molemmilla linjauksilla saman-
kaltaiset. Maaperä on pääosin hiekkamoreenia. 
Laajin yhtenäinen pehmeikkö sijoittuu kehätien 
itäpäähän ja koskee molempia linjauksia. 

• Penger- ja leikkausmassoja syntyy molemmis-
sa vaihtoehdoissa suunnilleen saman verran ja 
rakennekerrosten materiaali saadaan molem-
missa vaihtoehdoissa pääosin hankkeelta. 

• Eteläisellä linjauksella on hieman pohjoista lin-
jausta enemmän pohjanvahvistustarpeita. 

• Pidemmällä linjauksella on suurempi tarve ra-
kennekerros materiaaleille, mutta erot kokonai-
suuden kannalta pieniä. 

• Pohjoinen linjaus kulkee Keskisenkulman en-
tisen yhdyskuntajätteen kaatopaikka-alueen 
vierestä, jonka vaikutus rakentamiseen täytyy 
ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

• Linjausvaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa 
vaikutuksissa maaperään. 

• Molemmat linjaukset kulkevat Kortejärven poh-
joispuolisen suoalueen halki noin 400 metrin 
matkan ja sisältävät lisäksi muita pienempiä 
pehmeikköjä. 

• Maamassoja liikutellaan molemmissa vaihtoeh-
doissa suunnillaan saman verran, vaikka ete-
läisessä linjauksessa rakennekerrosmassojen 
tarve on pohjoista linjausta suurempi. 

Taulukko 77. 2-kehän eteläisen ja pohjoisen linjauksen vertailu.

 2-KEHÄN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

17 vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätökset
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18  TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Hankkeen tavoitteiden toteutumista on tässä luvussa ar-
vioitu YVA-menettelyssä olennaisimmiksi tunnistettujen 
tavoitteiden; ilmastotavoitteiden ja valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden perusteella. Hanke tukee sille ase-
tettuja liikenteellisiä tavoitteita ja alueen maankäytön suun-
niteltua kehittämistä. Se muuttaa ympäristöä ja vaikuttaa 
alueen ihmisten elinolosuhteisiin.

18.1 Hankkeen suhde ilmastotavoitteisiin

Valtioneuvoston selonteossa kansallisesta energia- ja il-
mastostrategista vuoteen 2030 linjataan, että liikenteen 
päästöjä vähennetään valtion tasolla vuoteen 2030 men-
nessä noin 50 prosenttia verrattuna vuoden 2005 tilantee-
seen. Päästövähennystoimenpiteet kohdistetaan erityi-
sesti tieliikenteeseen, jossa päästövähennyspotentiaali on 
suurin. Nopein keino liikenteen kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentämiseksi on liikenteen nykyisten polttoaineiden 
korvaaminen uusiutuvilla tai nykyistä vähäpäästöisemmillä 
polttoaineilla sekä käyttövoimilla. Lisäksi tarvitaan liiken-
teen energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä. Henkilö-
autoliikenteen ajosuoritteen tulisi kääntyä laskuun vuonna 
2025 ja raideliikenteen, linja-autoliikenteen, pyöräilyn ja 
kävelyn yhteenlasketun matkustajasuoritteen kaksinker-
taistua vuoteen 2045 mennessä (Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö työryhmän 12.4.–12.12.2018). Työryhmä esitti yh-
tenä toimenpidekokonaisuutena, että edistetään liikenteen 
päästöjä vähentäviä investointeja liikenneverkkoon ja pa-
nostetaan erityisesti joukkoliikennettä palvelevaan raide- 
ja tieliikenteen infrastruktuuriin sekä pyöräliikenteen infra-
struktuuriin. (TEM 2017, LVM 2018).

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (LVM 
2019), jota valmistellaan vuosille 2021-2032, ohjaa Suo-
men liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä pitkälle 
tulevaisuuteen. Suunnitelma sisältää 12-vuotisen toimen-
pideohjelman, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä 
sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjel-
man. Liikennejärjestelmän toimenpiteillä on toteutuessaan 
vaikutuksia mm. ilmastoon, ympäristöön ja yhteiskuntaan. 
Liikennejärjestelmän kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-

misellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. 
Liikennejärjestelmän kasvihuonekaasupäästöt kuuluvat 
pääosin päästökauppajärjestelmän ulkopuoliseen taakan-
jakosektoriin. Taakanjakosektorin piiriin kuuluvat liikenteen 
osalta tieliikenteen päästöt, vesiliikenteen päästöt Suomen 
talousalueella sekä raideliikenteen päästöt sähköntuotan-
non päästöjä lukuun ottamatta. 

Alueellisesti Tampereen kaupunkiseutu tavoittelee mm. 
MAL-2020-2030 työn kautta kasvihuonekaasupäästöjen 
merkittävää vähentämistä. Päästötavoitteet tulevat lähi-
vuosina edelleen tiukentumaan ja täsmentymään. 

Kansallisten päästövähennystavoitteiden lisäksi hankealu-
een kunnilla on omia tiukkoja päästövähennystavoitteita. 
Kaikki hankealueen kunnat ovat Hiilineutraalit kunnat -ver-
koston jäseninä. Hiilineutraalit kunnat eli ns. Hinku-kunnat 
ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähen-
nystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta (Hiili-
neutraaliSuomi, 2020). Lisäksi Tampereella on tavoitteena 
olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

On ennakoitu, että ilmaston lämpeneminen aiheuttaa 
muun muassa merkittäviä liikennejärjestelmän toiminta-
varmuuteen kohdistuvia riskejä. Ilmastonmuutos voi aihe-
uttaa sään vaihteluiden ja ääri-ilmiöiden yleistymistä, mikä 
puolestaan näkyy liikennejärjestelmässä muun muassa 
infrastruktuurin rakennevaurioina ja vaativina kunnossapi-
to-olosuhteina. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös häiriö- ja 
poikkeustilanteiden toimintavarmuuteen. Liikennejärjes-
telmäsuunnitelman valmistelussa on tunnistettu, että toi-
menpiteillä voidaan vaikuttaa häiriö- ja poikkeustilanteiden 
havaitsemiseen ja hallintaan sekä kunnossapidon ja inf-
rastruktuurin vaatimustasoon. Tällaisia toimenpiteitä voi-
vat olla esimerkiksi väylien rakenteellisen kestävyyden tai 
ennakkovaroituksia häiriötiedotusjärjestelmien parantami-
nen. (LVM, 2019.) 

Hanke on linjassa Tampereen seudun MAL-2020-2024- 
sopimuksen kanssa, missä alueen valtatieverkoston, mu-
kaan lukien valtatien 3 parantaminen on kuvattu keinona 
parantaa alueen saavutettavuutta. Hankkeen toteuttami-
sen kautta voidaan parantaa liikenteen liikenneoloja vä-

hentämällä ajosuoritetta, ruuhkautumista, kiihdytyksiä ja 
hidastuksia. Hanke vastaa myös kansallisella ja kansain-
välisellä tasolla kiristyviin ilmastotavoitteisiin parantamalla 
liikenneoloja ja vähentämällä ajosuoritetta, vaikuttaen näin 
liikenteen päästöihin niitä vähentäen. Osaltaan hanke tu-
kee myös alueen Hinku-kuntien ilmastotavoitteita.

18.2  Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain (24 §) mukaan valtion viran-
omaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnal-
liset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteutumista 
ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja 
alueiden käytön kannalta. Alueidenkäytön osalta tavoitteet 
on konkretisoitu hyväksytyssä maakuntakaava 2040:ssa.  
Liikenneväylästön parannushankkeella on yleensä mo-
nenlaisia osavaikutuksia, jotka voidaan tulkita edistävän 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tavoitteita täy-
sin tai osin, tai jossain tapauksessa hanke ei toteuta tavoi-
tetta lainkaan.  Tähän lukuun on koottu hankevastaavan 
näkökulmasta olennaisten tavoitteiden toteutumisen koko-
naisarviointi (Taulukko 75.). Vaikutuksia on peilattu näihin 
tavoitteisiin tarkemmin myös eri vaikutusten osa-alueiden 
arvioinneissa.

Tienpitäjän kannalta painavimpana seikkana voidaan pi-
tää sitä, että hanke tukee valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden mukaista tehokasta liikennejärjestelmää ja 
että yhtenä tutkittuna vaihtoehtona on ratkaisu, jonka ko-
konaisvaikutuksia on jo tutkittu kaikista näkökulmista hy-
väksytyn maakuntakaavan valmistelussa maankäyttö- ja 
rakennuslainsäädännön mukaisesti riittävästi. Tehokkaan 
liikennejärjestelmän tukeminen vastaa myös liikenne- ja 
viestintäministeriön pääväyläasetuksen tavoitteisiin. Niissä 
palvelutason I luokan pääväylille, johon valtatie 3 kuuluu, 
on asetettu tavoitteeksi, että tienpitäjän on turvattava pitkä-
matkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. Tämä 
YVA-selostus tarkentaa näitä arvioita. 

18 Tavoitteiden toteutuminen
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Tavoite VE 1 VE 2 0+ Kommentti

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan 
monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin 
yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, 
ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja 
vahvuuksien hyödyntämistä.

Tavoite 
toteutuu

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite ei 
toteudu  

Vaihtoehto 1 tukee erityisesti valtakunnal-
lisesti merkittävien pääväylien toimivuutta 
ja niiden välisiä yhteyksiä. Hanke edistää 
maakuntakaavan mukaista alueidenkäy-
tön kehittämistä ja luo yhdessä 2-kehän 
kanssa merkittävän uuden liikenneverkon 
osan ja mahdollistaa siihen tukeutuvan 
maankäytön ja kehittymisen siten, kun se 
on maakuntakaavassa konkretisoitu. 

Luodaan edellytykset elinkeino- ja 
yritystoiminnan kehittämiselle sekä 
väestökehityksen edellyttämälle 
riittävälle ja monipuoliselle 
asuntotuotannolle.

Tavoite 
toteutuu 

Tavoite 
toteutuu 

Tavoite ei 
toteudu 

Vaihtoehdot 1 ja 2 mahdollistavat tuotan-
non ja palvelujen ja muun yritystoiminnan 
kehittämisen. Ne tarjoavat uusia alueita 
monipuoliselle asuntotuotannolle ja luovat 
osaltaan edellytyksiä logistiikan ja liiken-
teen aluetarpeille. Vaihtoehto 1 toteuttaa 
tavoitetta hieman paremmin kuin vaihto-
ehto 2.

Luodaan edellytykset vähähiiliselle 
ja resurssitehokkaalle 
yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 
ensisijaisesti olemassa olevaan 
rakenteeseen.

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu

Vaihtoehdot 1 ja 2 edistävät hallittua 
kasvua osittain rakennettuihin alueisiin 
tukeutuen maankuntakaavan tavoitteiden 
mukaisesti. Hanke sujuvoittaa liikenne-
verkkoa ja tarjoaa alueen toiminnoille 
nykyistä joustavamman ja ruuhkattoman 
yhteyden, jolla on positiivisia vaikutuksia 
päästöihin. 
Vaihtoehto 0+ toteuttaa tavoitteen, 
mutta rajoittaa yhdyskuntien ja ihmisten 
elinolojen  kehittämismahdollisuuksia 
nykyisen valtatien varressa ja 
edellyttää henkilöjunaliikenteen 
kehittämissuunnitelmien toteuttamisen 
priorisointia. 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen 
ja vapaa-ajan alueiden hyvää 
saavutettavuutta eri väestöryhmien 
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä 
ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 
liikkumis- ja kuljetuspalveluiden 
kehittämistä.

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu 
osin 

Kaikki vaihtoehdot edistävät alueen sekä 
liikenteeseen tukeutuvien nykyisten ja 
tulevien toimintojen saavutettavuutta hen-
kilöautolla. Joukkoliikenteen järjestämis-
mahdollisuudet pysyvät ennallaan, mutta 
vaihtoehtoihin 1 ja 2 sisältyvä 2-kehä lisää 
joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuk-
sia ja luo uuden jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyden, joka on hankkeen tavoitteita 
tukeva seikka. 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja 
palvelutoimintojen alueet sijoitetaan 
siten, että ne ovat joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin 
saavutettavissa.

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu 
osin 

Kaikkien vaihtoehtojen mahdollistamat 
uudet työpaikka-alueet ovat paikoin mer-
kittäviä ympäristöhäiriöitä tuottavia, joten 
niitä ei ole tarkoituksen mukaista sijoittaa 
asutuksen läheisyyteen. Tampereen kau-
punkiseudulla työpaikka-alueista muo-
dostuu yleensä joukkoliikenteellä hyvin 
saavutettavia. Uusille alueille tulee myös 
pyöräilylle sopivat reitit. Uudet kaupan 
alueet ovat autoiluvyöhykkeellä ja perus-
tuvat harvempaan asiointitiheyteen. 

Tavoite VE 1 VE 2 0+ Kommentti

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.

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu 
osin

Vaihtoehdot 2 ja 0+ eivät edistä 
toimivuutta ja taloudellisuutta niin hyvin 
kuin vaihtoehto 1. 

Turvataan kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien liikenne- 
ja viestintäyhteyksien jatkuvuus 
ja kehittämismahdollisuudet sekä 
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävien satamien, 
lentoasemien ja rajanylityspaikkojen 
kehittämismahdollisuudet.

Tavoite 
toteutuu

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite ei 
toteudu

Vaihtoehto 1 täyttää tavoitteet parhaiten ja 
se on valtakunnallisen liikenteen kannalta 
huomattavasti muita vaihtoehtoja parempi 
tarjoten suoremmat ja sujuvammat yhtey-
det. Vaihtoehdossa 2 valtakunnallisen lii-
kenteen matka-aika ja sujuvuus ei parane 
yhtä paljon kuin vaihtoehdossa 1. 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Ehkäistään melusta, tärinästä ja 
huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia 
ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu 
osittain

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 uusi väylä 
muodostaa uuden melulähteen, josta 
on haittaa alueen asukkaille. Laaja 
meluntorjunta lieventää häiriöitä.  
Vaihtoehdossa 0+ meluhaitat pysyvät 
nykyisellä tasolla tai paikoin huononevat 
liikennemäärien kasvun myötä mittavasta 
meluntorjunnasta huolimatta. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai 
onnettomuusriskejä aiheuttavien 
toimintojen ja vaikutuksille herkkien 
toimintojen välille jätetään riittävän 
suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla 
tavoin.

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite 
toteutuu 
osin

Tavoite ei 
toteudu

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 uuden tien 
melu, tärinä ja ilmanlaatu voidaan 
katsoa tavoitteen tarkoittamaksi 
terveysvaikutuksia aiheuttavaksi tekijäksi. 
Uuden melulähteen muodostaminen 
aiheuttaa haittaa asukkaille. Laaja 
meluntorjunta lieventää ympäristöhäiriöitä 
ja uuden väylän melutaso saadaan 
todennäköisesti ohjearvojen alapuolelle. 
Korkeatasoiset väylät edistävät 
liikenneturvallisuutta. 
Vaihtoehdossa 0+ edellä mainittujen 
haittojen lisäksi liikenneturvallisuus 
heikkenee nykyisestä jo keskimääräistä 
heikommasta tasosta

Otetaan huomioon yhteiskunnan 
kokonaisturvallisuuden tarpeet, 
erityisesti maanpuolustuksen 
ja rajavalvonnan tarpeet ja 
turvataan niille riittävät alueelliset 
kehittämisedellytykset ja 
toimintamahdollisuudet.

Tavoite 
toteutuu

Tavoite 
toteutuu 

Tavoite ei 
toteudu

Vaihtoehdot 1 ja 2 helpottavat liikkumista 
muun muassa Lentoasemalle ja tarjoavat 
sinne vaihtoehtoisen yhteyden. Sujuvat 
yhteydet ovat olennaista esimerkiksi 
alueen toimintojen onnettomuus- ja 
muiden poikkeustilanteiden hallinnassa. 

Taulukko 78. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 

18 Tavoitteiden toteutuminen



186 | Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tavoite VE 1 VE 2 0+ Kommentti

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Huolehditaan valtakunnallisesti 
arvokkaiden kulttuuriympäristöjen 
ja luonnonperinnön arvojen 
turvaamisesta.

Tavoite toteutuu 
osin

Tavoite toteu-
tuu

Tavoite toteu-
tuu

Ne on otettu suunnittelussa 
huomioon.

Edistetään luonnon 
monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaiden alueiden ja 
ekologisten yhteyksien säilymistä.

Tavoite toteutuu 
osin

Tavoite toteu-
tuu osin

Tavoite toteu-
tuu

Hankkeella on paikoin haitallisia 
vaikutuksia luonnonympäristöön. 
Tampereen kaupunkiseudun eko-
logiset yhteydet säilyvät, mutta 
osin heikentyvät. Niiden säily-
mistä edistetään viheryhteyksillä 
kriittisissä kohteissa. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön 
soveltuvien alueiden riittävyydestä 
sekä viheralueverkoston 
jatkuvuudesta.

Tavoite toteutuu 
osin

Tavoite toteu-
tuu osin

Tavoite toteu-
tuu

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 
asuinalueiden lähivirkistysalueet 
supistuvat ja ulkoilureitit 
osin muuttuvat. Retkeily- ja 
virkistysreitit ja yhteydet pyritään 
turvaamaan uusilla alueilla 
maakuntakaavan linjauksien 
mukaisesti.

Luodaan edellytykset bio- ja 
kiertotaloudelle sekä edistetään 
luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä. Huolehditaan 
maa- ja metsätalouden kannalta 
merkittävien yhtenäisten viljely- ja 
metsä- alueiden säilymisestä.

Tavoite toteutuu 
osin

Tavoite toteu-
tuu osin

Tavoite toteu-
tuu

Uusien maastokäytävien alle 
jää metsä- ja viljelysmaata, 
metsätalousalueet osin 
pirstoutuvat. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Varaudutaan uusiutuvan energian 
tuotannon ja sen edellyttämien 
logististen ratkaisujen tarpeisiin. 
Tuulivoimalat sijoitetaan 
ensisijaisesti keskitetysti usean 
voimalan yksiköihin.

Ei ole merkityk-
sellinen tavoite 
hankkeen kan-
nalta

Ei ole merkityk-
sellinen tavoite 
hankkeen kan-
nalta

Ei ole merkityk-
sellinen tavoite 
hankkeen kan-
nalta

Turvataan valtakunnallisen 
energiahuollon kannalta 
merkittävien voimajohtojen ja 
kaukokuljettamiseen tarvittavien 
kaasuputkien linjaukset ja niiden 
toteuttamismahdollisuudet. 
Voimajohtolinjauksissa 
hyödynnetään ensisijaisesti 
olemassa olevia johtokäytäviä.

Tavoite toteutuu Tavoite toteu-
tuu

Tavoite toteu-
tuu

Ne on otettu suunnitelmissa huo-
mioon.

Tavoite toteutuu
Tavoite toteutuu osin
Tavoite ei toteudu
Tavoitteen toteutumiseen ei voida ottaa kantaa tässä 
suunnitteluvaiheessa / Tavoitteen toteutuminen riippuu 
maankäyttöratkaisusta / Tavoite ei ole olennainen tässä.

Taulukko 78. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 

18 Tavoitteiden toteutuminen
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19  JATKOSUUNNITTELU
19.1 Tarvittavat luvat ja päätökset

Tässä YVA-vaiheessa on tunnistettu alustavasti, mitä 
suunnitelmia, lupia ja päätöksiä hankkeen yhteydessä tu-
lee tehdä ennen jatkosuunnittelua tai tiesuunnitelman laa-
timisen yhteydessä tai ennen rakentamisen aloittamista.

Maantien suunnitteluprosessissa seuraava lain mukainen 
suunnitteluvaihe on yleissuunnitelma, jossa määritellään 
YVA-vaiheen suunnittelua tarkemmin teiden sijainti ja lii-
kenteelliset perusratkaisut. Yleissuunnitelmasta on mah-
dollisuus tehdä muistutuksia ja sen hyväksymispäätökses-
tä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen.

Tämän hankkeen ympäristökohteisiin liittyviä lupia ja pää-
töksiä ovat alustavasti:

• Joet ylittäville, uusille silloille tarvitaan vesilain mukai-
set luvat, joihin sisältyy vähintään rakentamisen aikais-
ta vedenlaadun tarkkailua lupamääräysten mukaisesti. 
Sillan tai kuljetuslaitteen tekeminen yleisen kulku- tai 
valtaväylän yli vaatii vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n 
nojalla vesiluvan. 

• Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suurui-
sen	fladan,	kluuvijärven	tai	lähteen	taikka	muualla	kuin	
Lapin maakunnassa sijaitsevan noron, tai enintään yh-
den hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan 
vaarantaminen on kielletty. (VL 2:11 § 1. mom.) Tästä 
suojelusäännöksestä lupaviranomainen yksittäistapa-
uksessa myöntää poikkeuksen, mikäli vesiluontotyyp-
pien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu (2. 
mom).

• Luonnonsuojelulain mukaisia poikkeamislupia tarvi-
taan mahdollisesti esimerkiksi liito-oravan esiintymille 
(luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellosta). 
Tiesuunnitelmavaiheessa suojeltavien lajien esiintymi-
nen hankkeen vaikutusalueella on tutkittava uudelleen 
ja arvioitava lupatarpeet sen perusteella. 

• Muinaismuistolain 15 § mukainen menettely arkeolo-
gista kulttuuriperintöä koskien, mikäli rakentamistoimet 
ulottuvat muinaismuistokohteiseen.

• Maa-aineslakia (MAL) sovelletaan kiven, soran, hiekan, 

saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka 
paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei 2 §:stä 
muuta johdu (MAL 1 §). Lakia ei sovelleta rakentamisen 
yhteydessä irrotettujen ainesten ottamiseen ja hyväk-
sikäyttöön, kun toimenpide perustuu viranomaisen an-
tamaan lupaan, tai hyväksymään suunnitelmaan (MAL 
2 § 1 mom. 2) kohta). Esim. tiesuunnitelma on MAL 2 
§:ssä tarkoitettu viranomaisen hyväksymä suunnitelma. 
Tämä koskee kuitenkin ainoastaan tielinjan alueelta ir-
rotettavia aineksia. Mikäli kyse on tielinjaa laajemmasta 
alueesta (esim. liitännäisalue), siihen sovelletaan maa-
aineslain säännöksiä.

Maantien suunnitelma- ja 
rakentamisprosessiin kuuluvia 
keskeisimpiä lupia:

• yleissuunnitelman hyväksymyspäätös*
• tiesuunnitelman hyväksymispäätös*
• mahdolliset kaavamuutokset
• aluehallintoviraston myöntämät luvat (vesilupa, 

ympäristölupa),
• murskaustoimintaan tarvittavat ympäristöluvat
• rakentamisen aikaiset luvat.

*YVA-laki 252/2017: Lupaviranomainen varmistaa, 
että yvan perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-
asiaa ratkaistaessa (tiesuunnitelman hyväksymis-
päätös).

Keskeiset haittojen lieventämistoimenpiteet:

• Meluntorjunta
• Maankäytön suunnittelu yhteistyössä alueen toimi-

joiden kanssa ja tulevaisuutta ennakoiden
• Tietekniset haitallisia vaikutuksia lieventävät ratkai-

sut
• Poikittaisten kulkuyhteyksien ja kiinteistöjen kulku-

yhteyksien huomioiminen suunnittelussa estevaiku-
tusten vähentämiseksi (ml. vihersillat)

• Tien suuntauksen elementtien suunnittelu maas-
tonmuotojen ja maisematilojen suhteen

• Maisemavaikutusten mallintaminen siltojen ja erita-

19.2 Haittojen lieventäminen ja 
jatkosuunnittelussa huomioon 
otettavat asiat

Haitallisten vaikutusten torjunta ja lieventäminen on kiin-
teä osa maantiehankkeiden suunnittelua. Keinoja lieven-
tää haittoja on lukuisia, ja suurin osa niistä päätetään yksi-
tyiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Tässä hankkeessa 

keskeisimmät konkreettisimmat keinot lieventää haittoja 
ovat meluntorjunta ja ekologiset yhteydet mahdollistavat 
siltarakenteet. Hankkeeseen kytkeytyvä maankäyttö on 
merkittävässä roolissa haittojen ehkäisyssä ja siinä koko-
naisratkaisussa, jossa luodaan elinympäristön laatuteki-
jöitä terveellisyys, viihtyisyys ja luonnon monimuotoisuus 
huomioiden. Esimerkiksi riittävät viherkäytävät ja virkistys-
alueet varataan maankäytön suunnittelussa. Kaavoitus on 
keskeisessä roolissa siinä, että ympäristöhäiriöiden piiriin 
ei luoda tulevaisuudessa uutta asutusta.

Kompensaatio on mahdollinen keino korvata ympäristö-
haittoja silloin, kun hankkeessa suunnitellut toimenpiteet 
ympäristöhaittojen välttämiseksi ja lieventämiseksi eivät 
riitä. Kompensaation keinot eivät ole poissuljettuja tule-
vaisuudessa, vaikka YVA-laki ei kompensaatiota tunnis-
ta. Kompensaatiolla tarkoitetaan ympäristölle aiheutuvan 
haitan poistamista samassa määrin kuin sitä aiheutetaan 
(”samaa samalla”). Tavoitteena on, että hankkeesta ei ai-
heudu ympäristöllistä nettomenetystä. Esimerkkinä voi olla 
suojellun lajin menetettävien esiintymisalueiden tai niiden 
osien kompensoiminen toisella alueella tai kiinteistöjen 
maanvaihdot. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 menetetyt viheralueet 
voidaan kompensoida kehittämällä luontoalueita virkistyk-
seen muualla Tampereen kaupunkiseudulla.  Tiesuunni-
telmavaiheeseen kuuluu nykypäivänä kompensaatioksi 
luokiteltavat maanvaihdot kiinteistövaikutusselvityksen ja 
maantietoimituksen yhteydessä. 

soliittymien yhteydessä
• Maiseman muistumakohtien säilyttäminen her-

killä alueilla ja arvokohteiden yhteydessä
• Ympäristöön sopivat materiaalivalinnat ja sopi-

vat yksityiskohdat
• Virkistyskäyttömahdollisuuksien ja -reittien tur-

vaaminen jatkosuunnittelussa
• Pieneläinten kulkuyhteyksien turvaaminen ve-

sistönylitysten yhteydessä 
• Kalojen kutu- ja nousuaikojen huomioiminen 

vesistörakentamisen ajoittamisessa
• Lintujen pesimäajan huomioiminen rakentami-

sen ajoittamisessa (pesimäajan ulkopuolelle, 
syys- ja talvikaudelle) 

• Tunnistettujen luontoarvojen huomioonottami-
nen myös uusien tielinjausten varrella maan-
käytön suunnittelussa.

• Yksityiskaivojen kartoittaminen
• Hulevesisuunnittelu rakennustyömaiden ja 

teiden käytön ajalle
• Linjaukselta poistettavien maa-ainesten hyö-

dyntäminen mahdollisuuksien mukaan rakenta-
misessa.

• Happamien sulfaattimaiden esiintymisen selvit-
täminen linjauksella.

• Kaivumassojen laadun omavalvonta
• Rakentamisen aikaisten vaatimusten määrittely
• Riittävä suojaetäisyys uusien väylien ja nykyi-

sen asutuksen, lomarakennusten tai herkkien 
kohteiden välille (liikenteen pienhiukkaspäästöt)

• Ympäristönäkökohtien huomioiminen rakenta-
misessa, eli laadukas ympäristösuunnittelu

• Työmaalogistiikan optimointi, vähäpäästöiset 
materiaalit tai uusiomateriaalit käyttöön mahdol-
lisuuksien mukaan

• Tilus- ja yksityistiejärjestelyt
• Liikenteen hallinnan keinot, kuten liikenneti-

lanteen ja keliolosuhteiden mukaan muuttuvat 
nopeusrajoitukset

19 Jatkosuunnittelu
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Myös jatkosuunnittelussa ympäristöarvoja 
selvitetään ja haittoja lievennetään

Maanteiden suunnitteluprosessissa suunnitelma tarkentuu 
vaiheittain ja kussakin vaiheessa vaikutusten arviointi ja 
vuoropuhelun sisältö vastaa suunnitelmatarkkuutta.  YVA-
menettely on yleissuunnittelua, jossa linjauksen tai sen 
vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävät ympäristövaiku-
tukset voidaan arvioida yleissuunnittelutarkkuudella. 

Monet YVA-menettelyssä esiin nousseet asiat otetaan 
huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa, jolloin ratkais-
taan suunnitelman tarkemmat yksityiskohdat. Vuoropuhe-
lu asukkaiden, maanomistajien ja paikallisten toimijoiden 
kanssa jatkuu. Yleissuunnitelmasta edetään tiesuunnitte-
luun, jossa väylän paikka tarkentuu ja suunnitelmavaihe 
sitoo tien paikalleen. Tiesuunnitteluun kuuluu oma vaiku-
tusten arviointi ja sitä tukevat tarvittavat selvitykset. Tie-
suunnitelman yhteydessä tehtävät luontoselvitykset ovat 
tarpeellisia jo siksi, että luonnonympäristöä koskeva tieto 
vanhenee nopeasti esimerkiksi huomion arvoisten lajien 
suhteen. Väylän toteuttamisen ajankohta ei ole tiedossa 
ja tiesuunnitelmaan etenemiseen menee todennäköisesti 
vuosia. 

Tiesuunnitelmassa linjausta voidaan tarkentaa ottaen huo-
mioon maankäytön reunaehdot. Monet haittojen lieven-
tämistoimenpiteet suunnitellaan ja ratkaistaan vasta tie-
suunnitteluvaiheessa. Niihin kuuluvat tässä hankkeessa 
tärkeät ekologisten yhteyksien ja huomionarvoisten luon-
toarvojen turvaaminen sekä meluntorjunta. Monet selvityk-
set kannattaa tai on mahdollista järkevästi toteuttaa vasta 
tiesuunnitelmavaiheessa suunnittelutarkkuudesta johtuen. 
Tiesuunnitelmaan kuuluu myös luonnonsuojelulain mukai-
nen 65 § Natura-arviointi.

19.3 Ehdotus seurantaohjelmaksi

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä edellyttää, että 
tienpitoviranomainen seuraa järjestelmällisesti, miten tie-
hankkeen arvioidut ja muut vaikutukset ovat toteutuneet ja 
käyttää hyväksi seurannan tuloksia hankkeiden vaikutus-
arvioinnissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. Ympäris-
tövaikutusten arviointiselostuksessa on YVA-lain mukaan 

Jatkosuunnittelussa huomioonotettavat asiat

• Luontoarvojen ja uhanalaisten lajien tilanne ja esiintymislaajuus täytyy tarkastaa myös jatkosuunnittelussa 
uudelleen maastoselvityksin ajantasaisen tiedon saamiseksi.

• Pulkajärven Natura 2000 -alueesta tulee laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arvio suunnitelman tar-
kentuessa (vaihtoehto 1). 

• Tehdään museoviranomaisten edellyttämät tutkimukset ja lisäinventoinnit muinaisjäännösten kohdilla. 
Muinaismuistokohteet merkitään maastoon ja suojataan tarpeen mukaan. Tarvittaessa laaditaan käyttö- ja 
hoitosuunnitelma yhdessä museoviranomaisten kanssa.

• Asukkaiden ja eläimistön kulkuyhteydet otetaan huomioon poikittaisten jatkosuunnittelussa tätä suunnitelma-
vaihetta tarkemmin.

• Vesirumpujen ja siltojen mitoituksessa otetaan huomioon myös vesieliöstön ja sammakkoeläinten sekä pie-
nempien nisäkkäiden liikkuminen.

• Kantaverkon voimajohtojen mahdolliset muutos tarpeet ja sekä niiden korkeus- ja etäisyysvaatimukset erilai-
siin rakenteisiin täytyy tarkentaa. 

• Tarkat johto- ja laitesiirtotarpeet täytyy määritellä.
• Asemakaavan laatimistarpeet selvitetään tiesuunnitelmavaiheessa.
• Meluntorjunta suunnitellaan tarkemmin tiesuunnitelman ja sen melulaskentojen pohjalta. Liikenteen ja mui-

den melulähteiden yhteisvaikutus melutasoihin asumiseen ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla on tar-
peen tarkastella jatkosuunnittelussa.

• Arvioidaan pilaantuneiden maiden kunnostuksen tarve ja laaditaan kunnostusluvat.
•  Kiinteistövaikutusten arviointi (KIVA), ehdotukset haittojen lieventämisestä (esimerkiksi tilusjärjestelyt, yksi-

tyistiejärjestelyt) on otettava huomioon ja toimenpiteet suunniteltava tarkemmin tiesuunnitteluvaiheessa.
• Talousvesikaivot kartoitetaan hydrogeologisen tarkastelun perusteella noin 300 metrin etäisyydeltä uudelta 

tielinjalta. Kartoitus tehdään tie- tai rakennussuunnitelmavaiheessa. Talousvesikaivot huomioidaan myös 
hankkeen ympäristötarkkailussa.

• Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia valittavan vaihtoehdon vaikutusalueella olevien herkkien vesistöjen lä-
heisyydessä tien rakentamisvaiheeseen tai pysyväksi rakenteeksi esimerkiksi suljettavissa olevia saostus-/
viivytysaltaita.

• Rakentamisen aikaisia haitallisia vaikutuksia vesistöihin voidaan hillitä viivyttämällä valumavesiä rakennusai-
kana laskeuttamalla tai johtamalla niitä kosteikkojen kautta.

• Hulevedet käsitellään luonnonmukaisena osana ympäristösuunnitelmaa. Hulevesisuunnittelussa huomioi-
daan direktiivilajien esiintymät ja kuntien hulevesisuunnitelma. 

• Tien linjauksen ja tasauksen suunnittelua on tarkennettava myös suhteessa hankkeen massatalouteen huo-
mioiden rakentamisvaiheet. Tavoitteena on, että tien rakentamiseen tarvittavat maa- ja kalliomassat saataisiin 
mahdollisimman kattavasti rakentamiskäytävästä.

esitettävä ehdotus haitallisten ympäristövaikutusten seu-
rantaohjelmaksi. 

YVA-selostuksessa on tarkasteltu alustavasti seurantaoh-
jelman tarvetta. Seurannan kohteeksi valikoidaan yleensä 
asioita, joihin kohdistuu merkittäviä vaikutuksia tai ilmenee 
vaikutuksia, joiden kohdalla ollaan epävarmoja vaikutus-
ten suuruudesta. Seurannan tavoite on selvittää, kuinka 
seurattavan asian tilanne kehittyy ja kuinka arvioidut vai-
kutukset toteutuvat. Seurantaohjelma tarkentuu, kun tien 
suunnitteluprosessi etenee yleissuunnitelman ja edelleen 
tiesuunnitelman tarkkuuteen. Tarkan seurantaohjelman 
laatiminen kuuluu tiesuunnitelmavaiheeseen.

Tässä hankkeessa on tunnistettu keskeiset seurantatar-
peet:

• Liito-oravatilannetta seurataan tiesuunnitelmavaiheen 
lähestyessä. Käytännössä seuranta toteutetaan toistu-
vin inventoinnein. Seurannalla saadaan tietoa liito-ora-
vien elinalueilla tapahtuneista muutoksista. Liito-oravan 
uudet sukupolvet siirtyvät uusille alueille vuosittain.

• Sääksen pesintää seurataan vuosittain tunnettujen pe-
säpuiden osalta. Seuranta toteutetaan inventointikäyn-
nein sääksen pesimäaikaan. Pesiä tarkkaillaan maasta 
käsin, eikä pesiviä lintuja häiritä.

• Matojärven tilaa ja sirolampikorennon esiintymisrunsa-
utta alueella seurataan vuosittain. Sirolampikorennon 
seuranta toteutetaan maastoinventoinnein korennon li-
sääntymisaikaan kesä-heinäkuun taitteessa.

• Melutilannetta on hyvä seurata ennen ja jälkeen hank-
keen toteutuksen. Menetelmänä ovat melumittaukset, 
joiden tuloksilla tarkennetaan melumallinnuksen tietoa 
ja selvitetään, kuinka meluntorjunta toimii.

• Pohja- ja pintaveden laadun seuranta esitetään aloitet-
tavaksi vuosi ennen rakennustöiden aloittamista ja sitä 
jatketaan koko rakentamisen ajan valituissa, pintavesi-
en osalta vähintään vesilupaa vaativissa kohteissa ja 
muissa herkissä, vaikutusalueella sijaitsevissa kohteis-
sa. Lisäksi rakennustöiden valmistumisen jälkeen toteu-
tetaan jälkiseurantaa.

• Seurantaohjelmaan sisällytetään pohjaveden määrän 
ja laadun tarkkailu. Tiesuunnitelmavaiheessa alueelle 
asennetaan pohjaveden havaintoputkia pohjavesien 
hallinnan ja mahdollisten pohjavesivaikutusten kannal-
ta tärkeille kohteille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
maa- ja kallioperän sekä pohjaveden arseenipitoisuuk-
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siin suunnittelualueella, varsinkin alueilla, joissa tien lä-
heisyydessä on talousvesikaivoja.

• Talousvesikaivot kartoitetaan Väyläviraston ohjeistuk-
sen mukaisesti tie- tai rakennussuunnitelmavaiheessa 
noin 300 metrin säteellä tielinjauksesta. Kartoituksen 
perusteella valitaan seurattavat kohteet. Kartoituksen 
yhteydessä täytetään kiinteistökohtaiset kaivokortit 
sekä mitataan pohjaveden pinnan tasot ja tehdään ve-
denlaatumääritykset.

• Potentiaalisten taimenvesistöjen kohdalla (Härmälänoja 
ja Moisionjoki) suositellaan selvitettävän poikastuotan-
toalueiden sijainnit hankkeen mahdollisella vaikutusalu-
eella.  

• Myös muita asioita voidaan sisällyttää seurantasuunni-
telmaan (esimerkiksi maisema, maankäyttö), mutta nii-
den seurantamenetelmät eivät ole vakiintuneita.

19.4 Jatkosuunnittelun näkymät

Arviointiselostuksesta saadun yhteysviranomaisen perus-
tellun päätelmän jälkeen hankkeesta vastaava tekee jat-
kosuunnitteluun valittavasta ratkaisusta tavoitteellisen ai-
kataulun. Sen jälkeen edetään yleissuunnitteluun luvussa 
3 esitettyjen aikataulutavoitteiden mukaisesti. Tarkoitus on, 
että liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mu-
kainen yleissuunnitelma on valmis hyväksymiskäsittelyyn 
arviolta vuoden 2023 aikana. 

Ennen hankkeen toteuttamista laaditaan tiesuunnitelma 
ja rakentamisen yhteydessä rakennussuunnitelma. Suun-
nitteluratkaisu toimii myös kuntien tulevan maankäytön 
suunnittelun lähtökohtana. Tiesuunnitelman tulee perus-
tua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikut-
teiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun 
alueiden käyttöön on selvitetty.

Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston tai Pirkan-
maan ELY-keskuksen toteuttamisohjelmissa. Hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja yleissuunnittelun tavoit-
teena on muodostaa toimenpiteet tieosuuden kehittämisek-
si Suunnitteluvalmiuden nostaminen lisää mahdollisuuksia 
saada hanke esimerkiksi sisältymään valtakunnalliseen lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisohjelmaan. 

Kuva 19.1. Maanteiden suunnittelun ja kaavoituksen vaiheet.

MMaaaannttiiee-- jjaa  lliiiikkeennnneejjäärrjjeesstteellmmäällaaiinn  mmuukkaaiinneenn  kkäässiitttteellyy

RRaahhooiittuuss??
TTiieessuuuunnnniitteellmmaa

RRaakkeennttaammiinneenn

YYLLEEIISSKKAAAAVVAATT

AASSEEMMAAKKAAAAVVAATT

YYlleeiissssuuuunnnniitteellmmaa
YVA

MMaaaannkkääyyttttöö  jjaa  rraakkeennnnuussllaaiinn  mmuukkaaiinneenn  kkäässiitttteellyy

MMAAAAKKUUNNTTAAKKAAAAVVAA
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21 PÄTEVYYDET
YVA-lain mukaisesti hankkeesta vastaavan on varmistet-
tava, että sen käytössä on riittävä asiantuntemus ympä-
ristövaikutusten arviointiin. Sitowisen ja Rambollin henki-
löistä koostuva työryhmän henkilöt ovat olleet laatimassa 
lukuisia vastaavia YVA- ja yleissuunnitelmia. Jokaiselle 
vaikutusten arvioinnin pääalueelle on nimetty vastuuhenki-
löt. Konsultin työtapaan kuuluu kuitenkin myös se, että vai-
kutusten arviointia tehdään ryhmätyönä tuoden arviointiin 
monitieteistä näkökulmaa ja kokonaisuuden hahmottamis-
ta. Samalla tehdään keskinäistä laadunvarmistusta ristiin-
tarkistusten ja keskustelun kautta. Työryhmän ulkopuolise-
na laadunvarmistajana on toiminut YVA-selostusvaiheessa 
FM (maantiede) Sakari Grönlund. Työryhmän taustalla on 
ollut isojen konsultointiyritysten monipuolinen tuki YVA-
menettelyssä tuleviin erityiskysymyksiin.

VASTUUALUE /  
osallistuminen 
vaikutusten arvi-
ointiin

ESITTELY

Pääsuunnittelija Sari Kirvesniemi, ins. AMK 2007 
ja yhdyskuntatekniikan teknikko 
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kemus väylähankkeiden esi- ja yleis-
suunnittelusta. Hän ollut mukana 
useissa hanketta vastaavissa suun-
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hankkeen väyläsuunnittelusta.

Väyläsuunnittelun 
vastuu, hankkeen 
massatalous ja 
kustannusvaiku-
tukset

Tero Backman, ins. AMK 2008 (yh-
dyskuntatekniikka)
Backmanilla on 13 vuoden koke-
mus väylähankkeiden esi-, yleis- ja 
tiesuunnittelusta sekä liikennesel-
vityksistä. Hän on toiminut useis-
sa hankkeissa väyläsuunnittelusta 
vastaavana suunnittelijana tiiviissä 
kaupunkiympäristössä ja maaseutu-
olosuhteissa.

Vaikutukset maa- 
ja kallioperään

Joona Koskela, TkK 2020 (raken-
nus- ja yhdyskuntatekniikka)
Koskelalla on useamman vuoden 
kokemus työmaatoimihenkilö- ja 
suunnittelutehtävistä katu-, kunnallis-
teknisen sekä geoteknisen suunnitte-
lun parista. Hän toimi YVA-selostus-
vaiheen geoteknisenä asiantuntijana. 

Vaikutukset mai-
semaan ja kulttuu-
riympäristöön

Kaisa Rantee, Maisema-arkkitehti 
TKK, 2003
Ranteen osaamisalue on laaja, sillä 
hän on osallistunut monentyyppisiin 
suunnittelu- ja selvityshankkeisiin 
projektipäällikkönä, asiantuntijana ja 
suunnittelijana. Hänellä on kokemus-
ta muun muassa maisema- ja viher-
suunnitteluhankkeista idea-, yleis- ja 
toteutus-suunnittelun tasolla, erilai-
sista kaupunki- ja matkailuympäristö-
jen kehittämishankkeista, asema- ja 
yleiskaavoituksesta ja näiden edellyt-
tämien selvitysten ja viitesuunnitelmi-
en laadinnasta, sekä maisemallisten 
vaikutusten arvioinnista, myös YVA-
menettelyn yhteydessä. 

Vuorovaikutus ja 
viestintä, palaut-
teen käsittely, 
selostusvaiheen 
koordinointi

Anna-Maria Kujala, FM 2016 
(maantiede)
Kujala on ollut laatimassa useita 
ympäristövaikutusten arviointeja eri 
rooleissa, mm. projektisihteerinä, 
vuorovaikutusasiantuntijana sekä 
ihmisten elinoloihin kohdistuvien 
vaikutusten arvioijana. Kujala on 
toteuttanut myös erilaisia vuoro-
vaikutushankkeita, joissa ihmisiin 
kohdistuvat vaikutukset ovat olleet 
tärkeässä roolissa.

VASTUUALUE /  
osallistuminen 
vaikutusten arvi-
ointiin

ESITTELY

YVA-menettelyn 
vastuu
Vaikutukset maan-
käyttöön ja yhdys-
kuntarakentee-
seen
Vaikutukset ihmis-
ten elinoloihin

Taina Klinga, FM 2001 (maantiede) 
Klingalla on yli 17 vuoden kokemus 
infrahankkeiden ympäristövaikutus-
ten arvioinnista. Hän on ollut mukana 
monissa päätiehankkeissa vaihtele-
vissa rooleissa osallistuen mm. pro-
jektien johtoon, vuorovaikutukseen 
sekä maankäytön ja liikenteen ratkai-
sujen yhteensovittamiseen. Klinga 
on myös vastannut kymmenissä väy-
lä- ja muissa infrahankkeissa vaiku-
tusten arvioinnista erityisesti maan-
käyttöön sekä ihmisten elinoloihin. 

Hankkeen projek-
tipäällikkö
Rakentamisen ai-
kaiset vaikutukset

Rauno Tuominen, insinööri 1987 
(yhdyskuntatekniikka)
Tuomisella on yli 30 vuoden koke-
mus väylähankkeiden esi-,  
yleis- ja tiesuunnittelusta. Hänen 
vastuualueenaan on ollut projektin 
johdon sekä tie- ja liikennesuunnitte-
lun ja liikenteellisten vaikutusarvioi-
den lisäksi myös ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely, tiedottaminen 
ja vuorovaikutus.

VASTUUALUE /  
osallistuminen 
vaikutusten arvi-
ointiin

ESITTELY

Melu ja ilmanlaatu
Vaikutukset ihmis-
ten elinoloihin

Tiina Kumpula, B. Env. Man. 
2003/2005
Kumpulalla on yli 15 vuoden koke-
mus meluun liittyvistä selvityksistä 
eri maankäytön suunnittelun ta-
soilla. Melun lisäksi Kumpulalla on 
kokemusta ilmalaatuvaikutuksista 
(mittaukset, mallinnus ja arviot) sekä 
laskennallisista tärinäselvityksistä. 
Kumpula tuntee YVA-ohjelmassa 
esitetyt melun ja ilmanlaadun selvi-
tysmenetelmät sekä altistuvien koh-
teiden laskentaperiaatteet.

Vaikutukset luon-
non-monimuotoi-
suuteen

Heikki Holmén, MMM 2014 (Metsä-
ekologia) 
Heikki Holmén on kokenut projekti-
päällikkö ja luonto- ja ympäristösel-
vitysten laatija. Hän on ollut laati-
massa useita ympäristövaikutusten 
arviointeja (YVA-menettely) muun 
muassa tuulivoima- ja tiehankkeisiin. 
Holménin pääasialliset työtehtävät 
keskittyvät luonnonympäristöön 
kohdistuvien vaikutusten tunnista-
miseen ja arviointiin sekä luonto- ja 
ympäristöselvitysten ja maankäy-
tön muutosten ja luonnon arvojen 
yhteensovittamisen ympärille. Hänen 
lajintuntemusosaamisensa ulottuu 
muun muassa kasvillisuuteen, hyön-
teisiin, nisäkkäisiin ja lintuihin.

Vaikutukset pinta- 
vesiin

Sanna Eronen FM 2008 (vesis-
töekologia) 
Eronen on pintavesiin erikoistunut 
asiantuntija. Eronen on toiminut pää-
osin pinta-, hule- ja pohjavesiin liitty-
vien selvitysten, vaikutustenarvioiden 
ja tarkkailuprojektien asiantuntijana 
kymmenen vuoden ajan. Lisäksi 
Eronen on laatinut useita erityyppis-
ten hankkeiden vesilain mukaisia 
lupahakemuksia ja toiminut projekti-
päällikkönä lukuisissa vesistötarkkai-
luprojekteissa.

Liikenne Tero Rahkonen, DI 2008 (Raken-
nus- ja ympäristötekniikka) 
Rahkosella on 13 vuoden kokemus 
liikennesuunnitteluhankkeista väylä- 
ja kaupunkiympäristöissä. Laajan 
liikennehankkeiden esi- ja yleissuun-
nittelukokemuksen lisäksi hänellä on 
vahva kokemus väylä- ja maankäyt-
töhankkeiden liikenne-ennusteiden, 
liikenteen toimivuusanalyysien ja 
vaikutusarviointien laadinnasta. 

VASTUUALUE /  
osallistuminen 
vaikutusten arvi-
ointiin

ESITTELY

Vaikutukset ilmas-
toon

Raisa Valli, FM 1982, FT 1998 (ym-
päristönsuojelutieteet) 
Vallilla on yli 20 vuoden kokemus 
työskentelystä liikenteen ja maan-
käytön ilmastokysymysten parissa. 
Hän on osallistunut kansainvälisiin 
ilmastoneuvotteluihin, ollut laatimas-
sa kansallisia energia- ja ilmastostra-
tegioita sekä viime vuosina projek-
tipäällikkönä projekteissa, joissa on 
kartoitettu toimenpiteitä ja välineitä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
esimerkiksi HLJ 2011, HLJ 2015 ja 
MAL2019 sekä ”Tehokkuutta Liiken-
neviraston ilmastotoimenpiteisiin”. 
Käytännön vaikutusten arviointipro-
jektien lisäksi hän on ollut valmistele-
massa YVA- ja SOVA-lainsäädäntöä 
sekä vastannut liikenteen päästölas-
kentajärjestelmän LIPASTO kehittä-
misestä.

Vaikutukset 
ilmastoon

Tiina Ronkainen, FT 2015 (ympä-
ristötieteet)
Ronkaisella on laaja osaaminen 
ilmastonmuutoksen mekanismeista 
ja vaikutuksista luontoon ja ihmisiin. 
Ronkainen tarkasteli väitöskirjas-
saan ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sia ympäristöön ja on ollut mukana 
projekteissa, joissa on kartoitettu toi-
menpiteitä ja välineitä ilmastonmuu-
toksen hillitsemiseksi. Ronkainen on 
toteuttanut myös useita vuorovaikut-
teisia hankkeita, joissa on tarkasteltu 
erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia 
ihmisiin.

Vaikutukset pohja-
vesiin
Vaikutukset maa- 
ja kallioperään

Tiina Vaittinen, FM 2015 (hydro- ja 
ympäristögeologia)
Vaittisella on laaja kokemus infra-
hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista. Hän on ollut mukana 
useissa YVA-hankkeissa vastaa-
massa vaikutusarvioinnista pinta- ja 
pohjavesiin, maa- ja kallioperään, 
pilaantuneisiin maihin sekä luonnon-
varojen käyttöön. Vaittinen on myös 
toiminut projektipäällikkönä monissa 
pinta- ja pohjavesien vaikutustarkkai-
luun, pilaantuneisiin maa-alueisiin, 
sulfaattimaihin sekä pohjavesitutki-
muksiin liittyvissä projekteissa.

21 Pätevyydet
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YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO VALTATIEN VT3 PARANTAMINEN VÄLILLÄ 
LEMPÄÄLÄ -PIRKKALA -HANKKEEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infra vastuualue 
(hankkeesta vastaava on toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman valtatie 
3:n parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala -hankkeesta. YVA-menettelyn 
yhteysviranomainen on Pirkanmaan ELY-keskus (luonnonvarat ja ympäristö vastuualue). 
Arviointiohjelman laati hankkeesta vastaavan toimeksiannosta Sitowise Oy ja Ramboll 
Finland Oy konsultti-ryhmä.

Arviointiohjelma ja arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki) 3 §:n ja lain liite 1:n kohdan 9 
liikenne perusteella suunniteltavaan tiehankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä. Arviointimenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa 
käsitellään arviointiohjelmaa, joka on hankkeesta vastaavan suunnitelma hankkeen ja sen 
vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää myös 
suunnitelman, miten osallistuminen arviointimenettelyssä järjestetään. Osana arviointia 
laaditaan luonnonsuojelulain mukainen Natura-tarveharkinta ja mahdollinen Natura-arviointi. 
Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle arviointiohjelmasta lausunnon, joka 
sisältää myös yhteenvedon muiden viranomaisten lausunnoista ja yleisön mielipiteistä.  
Toisessa, YVA-selostusvaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa arvioinneista 
arviointiselostuksen, joka tulee laatia arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen ohjelmasta 
antaman lausunnon perusteella. Yhteysviranomainen tarkistaa ensin arviointiselostuksen 
laadun ja riittävyyden ja antaa sen jälkeen perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä 
haitallisista ympäristövaikutuksista. Hankkeesta vastaava liittää yhteysviranomaisen 
perustellun päätelmän arviointiselostuksen kanssa valmiin yleissuunnitelman ja sitä 
vastaavan tiesuunnitelman lupa- ja hyväksymishakemuksiin. Lupaviranomainen sisällyttää 
perustellun päätelmän lupa- ja hyväksymispäätöksiin ja kirjaa päätökseen, miten perusteltu 
päätelmä ja siihen liittyvä kuuleminen on otettu huomioon.  Lupaviranomainen tarkistaa 
perustellun päätelmän ajantasaisuuden ja tarvittaessa pyytää yhteysviranomaiselta 
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näkemystä perustellun päätelmän ajantasaisuudesta. Myös hankkeesta vastaava voi ennen 
lupa-asiansa vireille tuloa pyytää yhteysviranomaiselta näkemystä ajantasaisuudesta.

Arvioitava hanke ja sen alustavat vaihtoehdot, luku 4, s. 71 - 76

Hankkeessa suunnitellaan valtatie 3:n uusi yhteys ja/tai nykyisen moottoritien parantaminen 
välillä Lempäälä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) välillä Tampere 
- Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. Valtatie 3 ja 2-kehän uudet 
suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle ja muut myös 
Tampereelle. 

Arvioitavat valtatien 3 hankevaihtoehdot arviointiohjelman mukaan. Ks. yhteysviranomaisen 
lausunto

Vaihtoehto 0+. Nykyisen nelikaistaisen moottoritien pienet parantamistoimenpiteet.

Vaihtoehto 1. Toteutetaan nelikaistainen uusi valtatielinjaus välillä Lempäälän Puskiaisten 
eritasoliittymä–Pirkkalan eritasoliittymä. Nykyiselle valtatielle rakennetaan kolmannet kaistat 
Lempäälän Kuljun ja Puskiaisten välille ja sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Pirkkalan 
eritasoliittymien välille. 

Vaihtoehto 2. Parannetaan valtatie 3 välillä Kuljun eritasoliittymä - Tampere - Pirkkalan 
eritasoliittymä. Kuljun ja Särkijärven eritasoliittymien välille rakennetaan kolmannet kaistat. 

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 on mukana Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjaus. 
Vaihtoehto A on Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella ja vaihtoehto B pohjoispuolella.

Vaihtoehto 0+. Valtatie 3 säilyy nykyisellään nelikaistaisena moottoritienä, ja siihen 
suunnitellaan pieniä parantamistoimia.
 
Vaihtoehto VE1 ja 2-kehätie sijoittuvat uuteen maastokäytävään. Hankkeen rakentamisvaihe 
edellyttäisi kalliolouhintaa ja metsäalueen pysyvää muutosta toiseen maankäyttömuotoon.

Suunnittelun vaihe, suunnittelu- ja toteuttamisaikataulu s. 12, 16, 20 - 21, 102

Arviointiohjelmassa on yleispiirteisesti kuvattu tiesuunnitteluprosessin vaiheet (4) ja 
hankkeen YVA-menettelyn liittyminen prosessin yleissuunnitteluvaiheeseen (2. vaihe).

Arviointiohjelman tekstin mukaan valtatien 3 vaihtoehdoissa ja Kehä 2 -hankkeessa laaditaan 
alustavia yleissuunnitelmavaihtoehtoja YVA-menettelyn aikana. Perustellun päätelmän 
jälkeen hankkeesta vastaava valitsee vaihtoehdon, joka etenee yleissuunnitteluun ja edelleen 
tiesuunnitteluun. Sivulla 20 on epäselvästi tieto, eteneekö valtatievaihtoehdon lisäksi kehätie-
vaihtoehto samanaikaisesti yleissuunnitteluun. Kuvan 7 mukaan ne etenisivät samassa 
yleissuunnittelussa. Tässäkin jää epäselväksi, etenisikö 2-kehätie edelleen valtatien kanssa 
yleissuunniteluun, mikäli hankkeesta vastaava valitsee muun valtatievaihtoehdon kuin VE1.

Hanke ei sisälly Väyläviraston tai Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamisohjelmaan. 
Arviointiohjelmassa on epäselvästi ilmaistu, että tavoite on muodostaa toimenpiteet (?) 
tieosuuden kehittämiseksi todennäköisesti vaiheittain(?) kohti tavoitetilaa. (Selvennettävä 
tarkoittaako suunnittelun vaiheita vai valitun vaihtoehdon rakentamista vaiheittain?).

Muuta korjattavaa tekstissä. Sivun16 viittaus kuvaan 3.1. pitänee olla sivun 17 kuva 4? Sivun 
17 viimeinen kpl; uuden YVA-lain (252/2017) mukaan YVA-menettely ei pääty 
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yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään vaan jatkuu lupa- ja hyväksymismenettelyihin. 
Teksti tulee päivittää vastaamaan voimassa olevaa YVA-lakia.

YVA-menettelyn liittyminen muihin (hallinnollisiin) menettelyihin (6 § viranomaisten 
yhteistyö, 8 § ennakkoneuvottelu, 18 § eri hallinnollisten menettelyjen selvitysten 
yhteensovitus)

Arviointiohjelmassa on yleispiirteisesti kuvattu tiesuunnitteluprosessin vaiheet (4) ja 
hankkeen YVA-menettelyn aloittaminen tiehankkeen yleissuunnitteluvaiheessa. 

Luonnonsuojelulain Natura-tarveharkinta on laadittu maakuntakaava 2040 tasoisesti. YVA-
menettelyssä hankkeesta vastaava tekee Natura-tarveharkintaa varten arvioinnit ja raportin 
valtatievaihtoehdossa VE1 ja molemmissa 2-kehätien vaihtoehdoissa VEA ja VEB YVA-
menettelyn aikana. Mahdollisen varsinaisen Natura-arvioinnin tarpeesta ja menettelyjen 
yhteensovittamisesta ei ole tässä vaiheessa vielä käytettävissä olevia tietoja.

YVA-menettelyn kanssa samanaikaisesti hankealueella ja sen vaikutusalueilla on vireillä 
Lempäälän Sääksjärven osayleiskaava. YVA-menettelyä ei ole menettelyllisesti yhdistetty tai 
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YVA-kuulutus julkaistiin Lempäälän Sanomissa, Pirkkalaisessa ja Aamulehdessä. 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilaisuuteen osallistui noin 110 henkilöä 
Lempäälän Sääksjärven koululla tiistaina 17.9.2019. Tilaisuudesta laadittu muistio on 
hankkeen YVA-sivulla. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville ja 
luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin marraskuussa 2019 ja ympäristöhallinnon Internet-
sivuille.
ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomaisen pyytämät lausunnot: Lempäälä ja Pirkkala, Tampereen kaupunki 
(kaavoitus, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydensuojelu ml. PIRTEVA), Pirkanmaan liitto, 
Pirkanmaan pelastuslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL, Kuopio), Pirkanmaan 
Maakuntamuseo, Pohjois-Savon ELY-keskus (kalatalousviranomainen), Väylävirasto, 
Traficom, PLM, Satakunnan lennosto ja Finavia. Arviointiohjelma lähetettiin tiedoksi: 
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry.

Arviointiohjelmasta saaduista lausunnoista ja annetuista mielipiteistä on yhteenveto tämän 
lausunnon lopussa.  

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Yhteysviranomainen on ottanut lausunnossaan huomioon lausunnoissa ja mielipiteissä 
arviointiohjelmasta esille tuotuja näkökohtia. Yhteysviranomainen lausuu myös 
osallistumisesta.

Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin, s. 12 - 15 (YVAL 18 §)

Arviointiselostuksen luvussa 1.4. on listattu hankesuunnitteluun liittyviä muita suunnitelmia ja 
ohjelmia. Mikäli valmisteilla olevissa Pirkanmaan ja kuuden maakunnan yhteisissä 
liikennejärjestelmäsuunnitelmissa arvioidaan ympäristövaikutuksia, erityisesti 
ilmastonmuutosvaikutuksia, ne on suositeltavaa yhteen sovittaa tiehankkeen arviointien 
kanssa. 

Hankkeen arvioinnin suunnittelussa olennaisia lähtökohtia ovat listan suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutuksiin liittyvät lähtökohtaisesti myönteiset tavoitteet, kuten 
ilmastonmuutokseen liittyvät ympäristötavoitteet. Hankkeesta vastaavan tulee 
arviointiselostusvaiheessa esittää selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta 
maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja 
ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin (YVAA 4 § kohta 3).

Arviointiohjelmassa on avattu valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteita (VAT 2017). 

Arviointiohjelmassa olisi ollut tarpeen lisäksi avata nimenomaan liikennettä koskevia uusia 
tavoitteita, jotka heijastavat nykyistä yhteiskunnallista kehityssuuntaa ilmastonmuutoksen 
hillinnässä ja siihen sopeutumisessa kuten LVM:n ILMO-toimenpideohjelma ja valmisteilla 
oleva liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavoitteita on tarpeen avata arviointiselostukseen, 
ja ottaa jo hankkeen ja sen vaihtoehtojen arviointiin ja hankkeen yleissuunnitteluun. 
Hankkeen suunnittelun lähtökohdissa ja arvioinnissa on tarpeen varautua myös jo 
keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (Kaisu) liikennettä koskeviin tavoitteisiin. Samoin 
tulee varautua siihen, että nykyhallituksen asettama tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 
tulee vaikuttamaan monilla tavoin myös liikenteeseen ja aiheuttamaan sekä Kaisun että 
ilmastolain päivittämisen.
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Arviointiselostuksessa tulee avata samoin kansallisen ilmansuojeluohjelma 2030:ssa 
nimenomaan niitä liikennettä koskevia toimenpiteitä, jotka liittyvät merkittävien haitallisten 
ympäristövaikutusten estämiseen. Toimenpiteet sisältävät sekä ilmanlaatuun että ilmastoon 
vaikuttavia tavoitteita sekä väestön altistumisen estämiseen vaikuttavia toimenpiteitä ja 
tavoitteita. Ilmanlaadun ja melun haittojen estämisen toimenpiteet tavoitteet vaikuttavat 
samoin toisiinsa liikennevaikutusten haittojen estämisessä.
Arviointiohjelmassa esitetyt hankkeen liikennetavoitteet (s. 13) eivät vastaa YVA-lain 
tarkoittamia YVA-ohjelman tai -selostuksen sisältöjä. Yhteysviranomaisen lausunnosta 
ilmenee lisäksi, miltä osin esitetyt hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyvät tavoitteet eivät 
vastaa YVA-lain laajaa ympäristökäsitettä. Yhteysviranomainen edellyttää, että kyseiset 
hankearviointia myöhemmin palvelevat tavoitteet poistetaan YVA-lain asiakirjoista. 

Kohdan 1.5. hankkeisiin tulee lisätä Pirkanmaan liiton valmistelussa oleva ratapihan siirto. 

Suunnittelun vaihe, suunnittelu- ja toteuttamisaikataulu s. 20, 21, 16

Arviointiohjelmasta ei selvästi ilmene, miten hankkeesta vastaava tulee ottamaan huomioon 
yhteysviranomaisen perustellun päätelmän YVA-selostuksesta ja YVA-selostuksesta 
saadusta palautteen, kun se valitsee hankevaihtoehtoa ja laatii liikennejärjestelmä- ja 
maantielain mukaista yleissuunnitelmaa valitusta vaihtoehdosta ja sen jälkeen 
tiesuunnitelmaa (s. 16). 

Arviointiohjelman tekstin mukaan valtatie 3:n parantaminen ja 2-kehätie -hankkeessa 
laaditaan alustavat yleissuunnitelmat eri vaihtoehdoista, mutta päätöstä valittavasta 
vaihtoehdosta ei tehdä tämän YVA-menettelyn selostusvaiheen aikana. Saatuaan 
yhteysviranomaisen perustellun päätelmän hankkeesta vastaava voi valita vaihtoehdon 
jatkosuunnitteluun. Yhteysviranomainen pitää YVA-lain tarkoituksen mukaisena, että sekä 
vaihtoehdon valinnassa, että valitun vaihtoehdon liikennejärjestelmä- ja maantielain 
mukaisissa jatkosuunnitteluvaiheissa otetaan huomioon YVA-selostus ja yhteysviranomaisen 
antama perusteltu päätelmä ja palaute. Jatkosuunnittelussa tarkennetaan 
ympäristövaikutusten arviointeja vastaamaan kutakin suunnitteluvaiheen tarkkuutta. 
Suunnitelmat hyväksyvä viranomainen tarkistaa perustellun päätelmän ajantasaisuuden.

Hankekuvaus s. 10, 73, 75, 76, (93 yhteyksien turvaaminen)

Ohjelmassa tulee esittää hankekuvaus, joka on lähtökohta suunniteltavan toiminnan 
olennaisten ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja arviointien suunnitteluun, kuten 
soveltuvien arviointimenetelmien, arviointikriteerien, lähdeaineistojen, asiantuntijoiden tms. 
valintaan, yhdessä nykytilan kuvauksella saatavien tietojen kanssa. Näiden tietojen avulla 
arviointiohjelmassa esitetään eri vaikutusalueiden todennäköiset maantieteelliset ja ajalliset 
laajuudet.

Arviointiohjelman mukaan nyt esitetyt alustavat tiedot hankkeesta tarkentuvat ja täydentyvät 
YVA-menettelyn rinnalla etenevän tien yleissuunnittelun edetessä ja mahdollisesti 
muuttuessa kuten alustavien vaihtoehtojen tarkentuessa tai muuttuessa. Arviointeja 
vastaavat tarkentuneet hankekuvaukset tulee esittää arviointiselostuksessa, ja on 
suositeltavaa esittää, miten ympäristövaikutusten arviointituloksia on jo otettu huomioon 
suunnittelun edetessä. 

Hankekuvauksen tulee lisätä 
Liittymät
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Havainnolliset kuvat (piirrokset, topografiakartat, havainnekuvat/piirrokset), joista ilmenee 
hankkeen liittymien laajuus ja sijoittuminen maantieteellisesti ja liittymien korkeustaso. 
Arvioinneissa ja osallistumisessa tulee olla käytettävissä riittävät tiedot liittymien 
näkyvyydestä lähi- ja kaukomaisemassa kuten taajama-asutus ja virkistysalue ja järvet sekä 
melun ja hiukkaspitoisuuksien leviämiselle suotuisat/estävät olosuhteet kuten maaston 
muodot ja oletukset puustosta ja sen pysyvyydestä. Yleissuunnitteluvaiheessa hankkeesta 
vastaavalla ei ole käytettävissä tarkkoja ja lopullisia tietoja liittymistä ja niihin liittyvistä 
lisäkaistoista, mutta tässä vaiheessa liittymien todennäköiset, taajamien väestöön 
kohdistuvat haitalliset ympäristövaikutukset on perusteltua arvioida ottaen myös huomioon 
viranomaislausunnot ja mielipiteet näistä ympäristövaikutuksista. 
Ekosillat, sillat, ali-/ylikulut

Hankekuvauksessa tulee esittää vaihtoehdoittain hankkeen suunnittelutasoa vastaavat 
estevaikutusta estävät ratkaisut. Ks. Väestöön jne., Luonnonmuotoisuuteen, Maankäyttö ja 
yhdyskuntarakenne

Kaistat ja meluntorjunta

Ks. Vaihtoehdot, hankevaihtoehtojen muokkaus ja täydennys 

Arvioinnin vaikutusten rajaus, s. 16, 99 - 101

Arviointiohjelman luku 2, s. 16

Arviointiohjelman luvussa 2 hankkeesta vastaava esittää yleisiä lähtökohtia YVA-
menettelyyn. Kohdassa 2.1.1 on neljä ensimmäistä lausetta YVA-laista ovat oikein. Saman 
kappaleen loput lauseet ovat hankkeesta vastaavan omia näkemyksiä, mikä tulee ilmetä 
tekstissä esim. muuttamalla lauseet aktiivimuotoon. 

Kohdassa esitetään, että… YVA-menettelyyn tuodaan esille myös hankkeen tavoitteet ja 
vaikutuksia, jotka eivät ole suoraan ympäristövaikutuksia (esimerkiksi liikenteellisiä 
vaikutuksia). 
Yhteysviranomaisen edellyttää arviointiohjelmaa korjattavaksi vastaamaan YVA-lakia, jonka 
mukaan YVA-selostuksessa tulee esittää YVAA 4 § 1 - 16 kohtien edellyttämät tiedot ja YVA-
selostuksessa esitettävät tiedot vastaavat YVA-lain 2 §:n mukaista 
ympäristövaikutuskäsitettä. Muut YVA-asiakirjoihin kuulumattomat tiedot ja tekstit tulee 
poistaa. Arviointiselostuksessa tulee esittää kokonaiskuva hankkeen ympäristövaikutuksista.

YVA-lain menettelyä ei voi yhdistää liikennejärjestelmä- ja maantielain menettelyihin.

Hankkeesta vastaava on sisällyttänyt YVA-lain mukaiseen arviointimenettelyyn ja sen 
asiakirjaan tiesuunnittelun tavoitteita, kuten tavoitteet matka-ajasta tms. Hankkeesta 
vastaava voi arvioida näitä toisen lain mukaisessa menettelyssä ja esittää tuloksia omalla 
nettisivullaan.

Ympäristön nykytilan ja kehityksen kuvaus arvioinnin lähtökohtana, luku 3, s. 26 - 70

Arviointiohjelmassa esitettävän todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilan 
kuvauksen ja kehityksen tulee olla kattava hankkeen olennaisten ympäristövaikutusten 
tunnistamiseen, vaikutusalueen alustavaan rajaukseen sekä vaikutusarviointien 
suunnitteluun ja arviointimenetelmien valintaan sekä vaikutusten merkittävyyden arviointia 
varten. Todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilan ja sen kehityksen kuvaus 
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perustuu olemassa oleviin tietoihin, ja sitä täydennetään selvityksin. Arviointiselostuksessa 
tulee esitettäväksi kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestää 
kehityksestä, jos hanketta ei toteuteta.

Arviointiohjelman mukaan arviointi tuottaa tietoa, millaisen muutoksen hanke aiheuttaa 
ympäristöön ja ympäristövaikutuksiin verrattuna nykytilaan.

Valtatie 3:n parantaminen ja kehä 2 -hankkeen todennäköisen vaikutusalueen ympäristön 
nykytilan ja kehityksen erityispiirteenä on, että vaikutusalueen ympäristön tila muuttuu 
ennusteiden mukaan olennaisesti hankkeen elinkaaren aikana haitallisten vaikutusten 
kohdistumisen ja leviämisen kannalta erityisesti suhteessa kuntien suunnittelemaan 
maankäyttöön. 
Hankealue sijaitsee Tampereen kaupunkiseudun keskeisellä maankäyttöpaineisella alueella, 
joten muutoksia tulee voida samoin tarkastella erikseen lähitulevaisuudessa ja kauempana 
tulevaisuudessa. Arviointiohjelmassa ei siten ole riittävää tarkastella hankkeen aiheuttamien 
vaikutusten arviointeja ainoastaan suhteessa nykyhetkeen. Vertailuun ja vertailumenetelmiin 
tulee sisällyttää lähtökohdaksi kaupunkiseudun nykytilan muuttuva luonne. 

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyy sitä enemmän epävarmuutta mitä kauemmaksi 
tulevaisuuteen arvioinnit ulottuvat. Arviointien tulee antaa kokonaiskuva 
ympäristövaikutuksista erityisesti vaikutusalueen nykyisen ja tulevan väestön ja toimijoiden 
sekä nykyisen maankäytön ja vireillä olevan maankäytönYhdyskuntarakenteen suunnittelun 
näkökulmasta. Maankäyttömuotoihin tulee todennäköisesti muutoksia kuten asutuksen 
kohdistuminen kuntien taajamiin. Ilmastovaikutusten arvioinnissa nykytilan ja sen 
kehittyminen tulee mitoittaa pidemmälle tulevaisuuteen.

Yhteysviranomaisen edellyttää täydennyksiä ja korjauksia, Luku 3, Vaikutusalueen 
ympäristön nykytila ja sen kehittyminen, s. 26 - 70 (YVAA 3 § kohta 4, YVAA 4 § kohta 4) 

Arviointiohjelman luvun otsikko ei vastaa YVA-lakia ja asetusta. YVA-laissa ei ole termiä 
suunnittelualue, ja nykytilan tarkoittaa hankkeen vaikutusalueen ympäristön nykytilaa.
Uuteen YVA-lakiin lisättiin todennäköisen vaikutusalueen ympäristön kehittyminen. Tämän 
arvioinnin lähtökohdat on esitetty puutteellisesti arviointiohjelmassa.

Kuntien maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Yhteysviranomainen on saanut arviointiohjelmasta vaikutusalueen kuntien lausuntoja, joissa 
on runsaasti hyvää tietopohjaa arviointien suunnittelulle. Yhteysviranomainen nostaa 
lausunnoista tiettyjä yhdyskuntarakenteeseen ja kuntien suunnittelemaan maankäyttöön 
liittyviä kohtia, jotka ovat olennaisia ympäristövaikutuksen arvioinnin suunnittelun lähtökohtiin. 
Lausunnot kuvastavat Tampereen kaupunkiseudun muutosta.

Lempäälän juuri hyväksytyn strategisen yleiskaavan mukaan pohjoisen Lempäälän ja 
Sääksjärven kehittäminen kaupunkiseudun eteläisenä liikenteen solmukohtana ja 
raideliikenteen tulevana seisakkeena sekä kasvavana alakeskuksena ja uutena työpaikka-
alueena on koko Tampereen kaupunkiseudulle merkittävä hanke.

Pirkkalassa on juuri tekeillä koko kunnan kattava strateginen yleiskaava ja luonnon 
monimuotoisuusohjelma, joissa tuodaan esille kunnan omaa tahtotilaa ja näkemystä 
järkeväksi yhdyskuntarakenteen kehitykseksi ja tärkeiden luontoalueiden säilyttämiseksi 
tulevillekin sukupolville.
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Ilmastonmuutos, hillintä ja sopeutuminen

Pirkanmaa on maakuntana juuri sitoutunut kansallista tiukempiin päästöjen 
vähennystavoitteisiin eli hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tampereen 
kaupunkiseudun kunnat olivat ottaneet saman tavoitteen jo aiemmin. Tavoitteeseen 
pääseminen edellyttää, ettei päästöjä lisääviä ratkaisuja enää tehdä. Hillintätoimia tulee 
mahdollisuuksien mukaan tehdä kaikessa maakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa. 
Liikenne on yksi merkittävimpiä päästöjen vähennyskohteista, ja kaikkia siihen liittyviä 
hankkeita tulee erityisesti tarkastella siitä lähtökohdasta, mitä hillinnän eteen on kulloinkin 
tehtävissä. Liikennejärjestelmään liittyvät seikat ovat yksi merkittävä, myös Kaisussa 
(Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma) todettu keino toteuttaa liikenteen 
päästövähennystavoitteita. Tavoite edellyttää myös maakunnan hiilinielujen kasvattamista. 

Hankkeen vaikutusalue tulisi jatkossa rakentumaan ja muuttumaan olennaisesti, millä tulisi 
olemaan vaikutuksia sekä ilmastonmuutoksen hillintään että siihen sopeutumiseen. 
Vaikutukset ilmastonmuutokseen tulee näkökulmana avata ohjelmaan sekä nykytilan että 
oletetun kehityksen tapahduttua, ja myös ilman suunniteltavaa hanketta. Erityisesti tulee 
tarkastella alueen nykytilaa ja muutosta hiilivarastona ja- nieluna, sekä tätä kautta alueen 
merkitystä myös esim. äärevöityviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumisen näkökulmasta.

Luonnonmonimuotoisuus ks. jäljempänä

Väestöön, ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen, elinoloihin sekä elinympäristön hyvään laatuun 
liittyvä vaikutusalueen ympäristön nykytila ja sen kehittyminen

Arviointiselostuksen luvussa nykytilaa ja sen kehittymistä käsitellään otsikoinnin mukaan 
asutuksen, maankäytön ja elinolojen mukaan, mikä on jaettu maankäytön ja asutuksen 
nykytilaan ja ihmisten elinolojen ja virkistyksen nykytilaan ja kehittymiseen.

Mainittujen nykytilan ja sen kehittymisen osa-alueiden tulisi olla riittävä lähtökohta 
arviointiohjelman 6.2 s. 86 arvioinneille vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveyteen ja 
viihtyvyyteen. Myöskään kohdasta 6.3 melu ja ilmanlaatu ei ilmene, tuottaako laskentamallit 
tietoa nykytilaa vastaavasta melutilanteesta, selvitetäänkö hiljaisia alueita tai ääniympäristön 
nykytilaa ja niiden muutoksia. Vastaavasti arviointiohjelmasta ei ilmene, selvitetäänkö 
nykytilaa vastaava väestön altistuminen melutasoille (väestömäärä melualueella/melutasojen 
alueilla) ja ilmanlaadun haittatekijöiden pitoisuuksille (väestömäärä/pitoisuudet, 
taustapitoisuus virkistyskäytössä olevalla metsäalueella). Yhteysviranomainen pitää 
arviointiohjelman yleispiirteisiä ja puutteellisia tietoja nykytilasta ja sen kehittymisestä tai siitä 
laadittavia selvityksiä riittämättöminä arviointien lähtökohdaksi. Arviointiohjelmassa esitetään, 
että siinä arvioidaan muutosta nykytilaan, mikä ei sekään ole mahdollista arviointiohjelmassa 
esitetyillä tiedoilla.

Hankkeen todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä tulee 
tuottaa/olla käytössä riittävät tiedot erityisesti väestötason altistumisesta ilman 
epäpuhtauksille ja melulle sekä väestön elinympäristön hiljaisuudesta ja ääniympäristöstä. 
Nykytilan kuvauksen tulee antaa riittävä käsitys elinympäristön nykyisestä (hyvästä) laadusta 
mukaan lukien virkistysalueiden ja -reittien laadusta ja laajuudesta sekä saavutettavuudesta 
myös niiden väestön terveyttä edistävän tavoitteen kannalta. 

Arviointiohjelman nykytilan ja sen kehittämisen kuvauksessa on tarpeen lisätä kunnan 
lausunnon mukaan Lempäälästä tiedot, että nykyisin VT 3:n melu erityisesti Sääksjärven ja 
Kuljun kohdalla (Uusi Eurooppa ja Höytämönjärven alue) koetaan erityisen häiritsevänä ja 
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aiheesta on tehty mm. opinnäytetyö, Melun häiritsevyys Lempäälän kunnassa (Potoinen 
2016; lausunnon liitteenä). Nykytilan kehittymisessä on otettava huomioon liikennemäärien 
kasvu ennusteen mukaisesti ja sitä vastaava ympäristön tila Sääksjärven kohdalla. Myös 
vaihtoehdon 2 melu tulee mallintaa, sillä liikennevirrat eroavat vaihtoehdosta 0+ ja VE 1. Osa 
liikenteestä VT 3:lla siirtyy käyttämään 2-kehätietä, ja toisaalta moottoritielle tulee 3 + 3 
kaistaa. Meluntorjunnan vaikutusta myös Kuljun alueella tulee arvioida vaihtoehdoissa VE 1 
ja VE 2.

Myös pääradan junaliikenteen osalta tulee huomioida melutaso ennustetilanteessa, sillä 
junaliikenteen odotetaan kasvavan alueella (lisäraide).

Arviointiohjelman luku 3.7, 5.1, s. 16, 77, 9 - 101 Liikenne, 98,

Hankkeesta vastaava on tietoisesti tuonut arviointiohjelmaan tavoitteita ja vaikutuksia, jotka 
eivät ole suoraan ympäristövaikutuksia esimerkiksi liikenteellisisä vaikutuksia (s. 16). 
Hankkeesta vastaava on tuonut yhteysviranomaisen tarkastelun mukaan YVA-lain 
mukaiseen arviointimenettelyyn ja asiakirjaan arvioitavaksi liikennejärjestelmä- ja maantielain 
mukaisia tavoitteita, mitä yhteysviranomainen ei pidä lainmukaisena. Hankkeesta vastaavan 
on tarvittaessa arvioitava ja raportoiva ne erikseen. Hankkeesta vastaava voi tarkastella miltä 
osin kyseisiin arviointeihin soveltuu SOVA-lain mukainen arviointi. Myöskään taloudelliset 
arvioinnit eivät kuulu YVA-menettelyyn, eikä niitä tule tuoda edes taustatietona YVA-lain 
mukaiseen arviointiselostukseen. ks. Aineellinen omaisuus, yhdistäminen muihin 
hallinnollisiin menettelyihin.

YVA-menettelyssä ja selostuksessa ei voi esittää arviointeja liikenne- ja 
liikennejärjestelmävaikutuksista eikä hankkeen liikenteellisten vaikutusten tavoitteiden 
toteutumista tai hankkeen kustannusvaikutuksista tai kannattavuuslaskelmia tai 
aikataulusuunnitteluvaikutuksia. Arviointiselostuksen liikenteelliset vaikutukset kuten 
palvelutaso liittyvät ylemmän tason liikennejärjestelmäsuunnitelmiin, mutta YVA-
menettelyssä selkeästi vain liikennesuunnittelua palvelevat vaikutusarvioinnit eivät vastaa 
edes YVAA § 4 tarkoittamia suunnitelmia ja ohjelmia. Vastaavasti rakentamisaikaisten 
ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole syytä arvioida vaikutuksia tieliikenteen matka-
aikoihin (?, mikä väline, jalankulku, pyöräily). 

YVA-selostuksessa ympäristövaikutukset tulee rajata uudestaan siten, että ne liittyvät 
olennaisiin YVA-lain 2 § e-kohdan tarkoittamiin eri ympäristövaikutusten keskinäisiin 
vuorovaikutussuhteisiin. Vuorovaikutussuhteita voi olla monitahoisesti muun muassa 
väestön ja elinolojen, maankäytön, pintavesien, ilmaston, päästöjen ja niiden 
vuorovaikutussuhteisiin esimerkiksi liikenneturvallisuusvaikutusten, tienpidon haitallisiin 
vaikutuksien kanssa. Vuorovaikutussuhteiden tulee liittyä hankkeen olennaisin 
ympäristövaikutuksiin kuten tavoiteltu myönteinen kulkutapajakauman muutos suhteessa 
ilmastovaikutuksiin. 

Arviointiohjelmassa nykytila ja kehittyminen-otsikon alla on tarkasteltu asutusta ja 
ympäristöhäiriöitä suunnittelualueella. Käytetyt termit eivät vastaa YVAL 2 § 
ympäristökäsitteitä. Hankkeen todennäköisen merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten 
kohdistumisessa suunniteltavan hankeen vaikutusalueella ei ole yksistään kyse haittojen 
kohdistumisesta asutukseen. Viranomaislausunnoista ja mielipiteitä ilmenee haittojen 
paikallinen ja seudullinen, väestöön laajasti kohdistuvat ympäristövaikutukset laajalla 
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vaikutusalueella.  Kuvassa 11 on kaavojen ja kaupunkiseudun viherverkoston merkinnät, 
mikä ei kuitenkaan ole sama kuin väestön virkistyskäytössä nykyisin oleva alue, laaja 
metsäaluekokonaisuus. Kuvasta saa virheellisen käsityksen, että valtatievaihtoehtoa VE1 ja 
2-kehätietä suunniteltaisiin alueelle, joka ei ole nykytilassa väestön virkistyskäytössä ja osa 
elinympäristöä (vrt. 3.1. otsikko).

Arviointiohjelmassa on tunnistettu virheellisesti vain melu ympäristöhäiriöksi, ja tekstissä sitä 
käsitellään häiriönä ja subjektiivisesti koettuna haittana eikä myös ympäristöterveysriskinä 
kuten on tunnistettavissa ottaen huomioon vaikutusalueet. Arviointiohjelman teksti ei ole 
johdonmukainen niiltä osin, kun se käsittelee melua. Yhteysviranomainen on lausunnossaan 
käsitellyt väestöön kohdistuvia ympäristöterveysriskien arviointia ja tarvittavaa alan 
asiantuntemusta.

Arviointiohjelman mukaan (s. 87) hankkeen keskeiset terveysvaikutukset liittyvät 
liikenneturvallisuuteen ja meluun, päästöihin sekä rakentamisvaiheen pölyihin. 
Yhteysviranomainen ei pidä tekstiä asiantuntevana ja pätevänä suhteessa YVA-lakiin.
Arviointiohjelmasta puuttuu uuteen YVA-lakiin lisätty vaikutukset väestöön (YVAL 2 § 
ympäristökäsite), vaikka Tampereen kaupunkiseudulle suunniteltavan luonteeltaan 
kaupunkimoottoritien vaikutusten kohdistuminen väestöön on ilmeinen. 

Luvussa on tarkasteltu hankkeen vaikutusalueen ympäristön melua ja hiljaisuutta ja 
äänimaisemaa sekä ilmanlaadun nykytilaa hyvin yleispiirteisesti. 

Altistumisen nykytilaa kuvataan varsin yleispiirteisesti ja vain koettuna meluna. 
Yhteysviranomainen ei pidä nykytilan kuvausta riittävä lähtökohtana arviointiohjelman 
arvioinneille.

Yhteysviranomainen kiinnittää huomiota taulukossa 1 väestön luokitteluun; yli 65 vuotiaat 
ovat kaikki samassa luokassa. Arviointiohjelman häiriintyvissä kohteissa ei ole varmuudella 
mainittu kattavasti varsinaisten vanhusten palvelutaloja, palvelukeskuksia lähellä tien 
vaikutusaluetta mm. sivun 26 kuvauksessa Lempäälän Sääksjärven taajamasta. 

Toiseksi, taulukon sarakkeessa mainittu 2 km etäisyys on epäselvä; tarkoittaako 2 km 
molemmin puolin valtatietä ja/tai kehätielinjaa; mitä vaihtoehtoa luvut vastaavat vai kaikkia 
vaihtoehtoja yhteensä? Vastaako 2 km kuvan 56 vaikutusaluetta 2 km (s. 79)? 
Arviointiselostuksessa esitettävään nykytilan kehittymiseen tulee esittää kaupunkiseudun 
väestöennusteen mukaan vastaavat luvut ja ennustevuodet.

Arviointimenetelmät

Arviointiohjelman s. 9 mukaan arviointiselostuksessa esitetään käytetyt arviointimenetelmät. 
YVA-asetuksen 3 § 6-kohdan mukaan jo arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa 
määrin tiedot aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin 
liittyvät oletuksista. YVA-lain tarkoitus on, että yhteysviranomainen lausuu 
arviointimenetelmien soveltuvuudesta ja riittävyydestä kyseiseen arviointimenettelyyn. 

Vaikutusalueiden rajaus, s. 78 - 79

Kuvan 56 vaikutusalueen laajin rajaus 2 km näyttäisi kattavan myös maakuntakaavan 
osoittamat hankkeet, joilla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia hankkeen kanssa. Tarvittaessa 
vaikutusaluetta tulee tarkistaa.
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Kuvan 56 nuolilla osoitettuja välilliset liikenteelliset vaikutukset tulee rajata YVA-menettelyssä 
arvioitavien hankkeen ympäristövaikutusten vaikutusalueesta.

Ajallisessa rajauksessa on otettava huomioon YVAA 4 § viimeinen momentti. 

Vaihtoehdot luku 4, s. 71 - 76

Arviointiohjelmassa esitetyistä valtatien ja 2-kehätien vaihtoehdoista esitettiin 
viranomaislausunnoissa ja mielipiteistä toisistaan eriäviä näkemyksiä. Kaikkiaan 
vaihtoehdoista esitettiin runsaasti mielipiteitä eri vaikutusten näkökulmista.

Hankkeesta vastaavan mukaan (yleisötilaisuuden muistio hankkeen YVA-sivulla) mukaan 2-
kehätietä suunnitellaan seudullisiin liikennetarpeisiin, jotka aiheutuvat etenkin 
kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kasvusta.

Valtatie 3 palvelee ensisijaisesti pitkämatkaista henkilö- ja tavaraliikennettä, joten kyseessä 
ei ole varsinaisesti joukkoliikennettä palveleva hanke. 
2-kehätie ja valtatien parantaminen eivät ole sidoksissa toisiinsa, vaikka ne 
kokonaisratkaisuna tukevat tieverkollista kokonaisuutta.

Valtatielle on linjattu oikaisua Lempäälästä Pirkkalaan jo vuosia sitten. Alueen kunnat ovat 
kehittäneet ja suunnitelleet maankäyttöään ottaen huomioon maakuntakaava 2040:n 
osoittama tielinjan varaus alueella. Maakuntakaavassa osoitetun tielinjan suunnittelun ja 
arvioinnin lähtökohdissa ei ole ollut ajankohtaista ilmastovaikutusten arviointia, ainakaan nyt 
käytettävissä olevia tietoja vastaavasti.

Valtatien vaihtoehdot (mukaan lukien kuvauksen meluntorjunta-> Melu, estäminen)

Hankkeen lähtöoletusten mukaan valtatien 3 liikennemäärät kasvavat Tampereen alueella 
kaikissa vaihtoehdoissa hankkeesta vastaavan oletuksena käyttämän Talli-mallin mukaan. 
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan ennen hankevaihtoehtojen arviointeja on vielä 
tarpeen tarkastella lähtöoletusten epävarmuuksia kuten liikennesuoritteen kasvua ottaen 
huomioon muuttuva tulevaisuus, erityisesti ilmastomuutos. 

Samoin ilmastonäkökulman ja ennusteiden perusteella Tampereen näkökulmasta voi olla 
tarpeen tarkistaa, onko hankekuvakseen kaikkiin vaihtoehtoihin perusteita lisätä 
sekoittumiskaistat eli kolmannet kaistat Tampere E:n ja Sarankulman etl:n välillä ja ratkaisuja 
Tampere E - liittymän kehittämiseen, Lakalaivan etl:n parantamiseen. Tamperetta erityisesti 
koskevaan vaihtoehto 2:een on kuvassa 51 esitetty lisäkaistat rampeille. Hankekuvaukseen 
on selvennettävä, tuleeko lisäkaistat rampeille sekoittumiskaistojen eli kolmansien kaistojen 
lisäksi. 

Vaihtoehto VE1:een esitetään lausunnoissa hankkeesta vastaavalle Lempäälä - Pirkkala 
varalaskupaikan suunnittelua alustavan sijainnin mukaan, mikä tulee ottaa tarvittaessa 
huomioon vaihtoehdon kuvauksessa ja arvioinneista. Ks. Luonnonmonimuotoisuus 
jäljempänä 

Tiettyjen mielipiteiden näkemys arviointiohjelman vaihtoehdoista perustui eri lähtökohtiin 
kuten suunniteltavan tielinjan sijoittaminen rautatielinjan yhteyteen tai tunneliin. Mielipiteissä 
on esitetty lisäksi suppeampia muutoksia vaihtoehtoihin mm. tarkennuksia kaistojen 
sijoittumiseen ja pituuteen. Vaikutusalueen kuntien lausunnoissa mainitaan 
samansuuntaisesti; arvokkaiden luontokohteiden, viheryhteyksien ja virkistysreittien 
turvaaminen mm. rakenteellisin keinoin (tunnelit ja sillat). Yhteysviranomainen ei näiden 

LIITE 1
PIRELY/7069/2019 12/97

palautteiden perusteella kuitenkaan esitä arviointiin lisättäväksi kokonaan uutta 
linjavaihtoehtoa. Hankkeesta vastaavan on kuitenkin suositeltavaa ottaa huomioon 
palautteessa esitetyt muutokset hankekuvausten tarkentamisessa, erityisesti mikäli niillä on 
mahdollista hankesuunnittelun keinon estää YVA-lain 2 § tarkoittamia haitallisia 
ympäristövaikutuksia.

2-kehätien vaihtoehdot

Hankkeen 2-kehätien molemmista vaihtoehdoista tuli viranomaislausunnoissa esiin 
todennäköisiä merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeesta vastaavan tulee arvioida 
erityisesti lentotoiminnan mahdollisuuksiin ja turvallisuuteen liittyvät hankkeen todennäköiset 
merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset pohjoisessa vaihtoehdossa VEB. Molemmista 
vaihtoehdoista tulee tuottaa tietoa, ovatko merkittävät vaikutukset estettävissä. 

Natura-tarveharkintaan perusteella maakuntakaava 2040:n valmistelussa poissuljettiin 
pohjoinen tielinjaus. Voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu 2-kehätien 
eteläisempi linjaus sekä siihen tukeutuva maankäyttöratkaisu. VEB, Pulkajärven 
pohjoispuolelta kiertävä linjaus, kulkee ison osan matkasta läpi maakuntakaavan MK-alueen 
(Maa ja metsätalousvaltainen alue), joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä.
Hankkeesta vastaava voi harkintansa mukaan arvioida molempien vaihtoehtoehtojen A ja B 
tunnistetut merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset. Arvioinnissa on otettava 
maakuntakaavan arviointeja tarkentavien arviointien lisäksi erityisesti huomioon 
lentotoimintaan ja sen turvallisuuteen liittyvät lausunnot (liite). Lisäksi ks. 
Luonnonmonimuotoisuus, Natura-tarveharkinta ja varsinainen Natura-arviointi, pilaantuneet 
maat. 

Muut kehätien linjaus vaihtoehdot

Yhteysviranomainen esittää, että 2-kehätien linjauksessa tulee arvioida myös vaihtoehto, 
joka sijoittuu Sääksjärven keskustan läheisyydessä kauemmas olevasta asuinrakenteesta, 
mikä mahdollistaa Sääksjärven taajaman tuIevan maankäytön. Hankkeesta vastaavan 
suositellaan tarkentavan hankevaihtoa yhdessä Lempäälän kaavoituksen kanssa.

2-kehätien linjaukseen esitetään lisäksi lausunnoissa uudelleen tarkastelua lentoaseman 
läheisyydessä siten, että tielinjaus kulkisi Sikojärven pohjoispuolitse kohti Lentoasemantien ja 
Tornikaaren liittymää.

Kuvassa 54 on kaksi tyyppipoikkileikkausvaihtoehtoa. Hankesuunnitelmassa tehtäisiin 
tilavaraus nelikaistaisen, 60 metriä leveän tien mukaan vs. kapea 40-metrinen aluevaraus. 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIT 

Yhdyskuntarakenne s.  26 - 27, 31 - 48, 85 

Nykytilan ja sen kehittyminen

Käytännössä vireillä olevassa Sääksjärven aluevarausyleiskaavan yhteydessä tulee 
arvioitavaksi maankäytön kehittäminen VE1 ja 2- kehätiehen kytkeytyvillä alueilla siten, että 
otetaan huomioon tie- ja rataverkkoon liittyvien hankkeiden ajallinen vaiheittaisuus sekä 
toteutumiseen liittyvä epävarmuus. 
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Yhdyskuntarakenteen kehittyminen tulevaisuudessa tulee todennäköisesti ottamaan uudella 
tavalla ja painoarvolla ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen. Tulevaisuuden 
yhdyskuntarakenteen ilmastotavoitteita olisi kestävän elintavan mahdollistaminen.

Arvioinnit

Arviointiohjelman mukaan arvioidaan kaavojen muutostarpeita. Kaavojen muutostarpeita ja 
maankäytön kehittymistä arvioitaessa on tarpeen tunnistaa vaikutusalueella voimassa ja 
vireillä olevista kaavoista johtuvien tavoitteiden ohella Pirkkalan strategisen koko kunnan 
maankäytön kehitystä linjaavan yleiskaavan tarve ja kaavan tavoiteltu aikataulu suhteessa 
väylähankkeen ympäristövaikutusten arviointiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon maankäytön 
kehittämisen edellyttävän jatkossa väyliin kytkeytyvällä alueella myös riittävän 
yksityiskohtaisen oikeusvaikutteisen aluevarausosayleiskaavan laatimista, niiltä osin kuin 
alueet ovat yleiskaavoittamattomia. 
Maankäytön kehitystä arvioitaessa on tarpeen huomioida Lempäälän oikeusvaikutteisesta 
strategisesta yleiskaavasta johtuvat vuoteen 2040 ulottuvat maankäytön tavoitteet. Saman 
aikaisesti tiehankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa vireillä olevassa Sääksjärven 
osayleiskaavamuutoksessa väyliin kytkeytyvä maankäyttö tullaan suunnittelemaan 
aluevaraustarkkuuteen. Nämä jatkossa täsmentyvät maankäyttötavoitteet tulee ottaa 
huomioon arvioitaessa hankkeen toteuttamisen vaikutuksia ja maankäytön kehittymistä. 

Yhdyskuntarakenteen arvioinneissa valtatie VE1 ja 2-kehätien toteutuminen yhdessä tai 
erikseen sekä kehätien molemmilla vaihtoehdoilla tulee arvioida ja vertailla. 

Vaikutusalueen rajaus, s. 78 - 79

YVA-lain 2 § ei sisällä käsitteitä aluerakenne tai aluekehitys, mitkä mainitaan sivuilla 78 ja 85. 
Vaikutusalueen rajausta ei tule laajentaa olennaista yhdyskuntarakennetta laajemmaksi.

Yhteisvaikutukset

Maakuntakaavassa osoitetut aluevaraukset uusille liikenteen hankkeille yhdessä kuntien 
suunnitteleman kehittyvän maankäytön kanssa käynnistäisivät toteutuessaan koko 
Pirkanmaan maankäytön suurimman uuden avauksen. Pirkanmaan liitto on käynnistänyt 
maakuntakaavassa alueelle osoitetun järjestelyratapihan vaikutuksista selvitystyön, jossa 
arvioidaan mm. hankkeiden vaikutuksia yhdyskuntarakenteen kehittämiselle. Selvitys 
valmistuu tammikuussa 2020, ja siinä esitetyt ympäristövaikutusten arvioinnit voisivat olla 
soveltuvilta osin hyödynnettävissä hankkeen yhteisvaikutusten arvioinnissa. 

Epävarmuus

Esim. Lempäälän ja Pirkkalan kaavoitukseen ja yhdyskuntarakenteeseen liittyy vaihtoehdon 
VE1 ja 2-kehätien arviointeja, joissa on epävarmuutena maakuntakaavan osoittamien väylä- 
ja rataverkkohankkeiden ajallinen vaiheittaisuus sekä toteutumiseen liittyvä epävarmuus.

Aineellinen omaisuus, s. 77 - 78, 83

Uuteen YVA-lakiin lisättiin vaikutukset aineelliseen omaisuuteen, mikä tarkoittaa 
mahdollisuuksia käyttää aineellista omaisuuttaan, mutta ei euromääräisiä vaikutuksia.

Arviointiohjelman kuvassa 55 on mukana vaikutukset aineelliseen omaisuuteen. 
Arviointiohjelmassa kyseisiä vaikutusarviointeja ei esitetä arvioitavaksi. Tieto tiehankkeen 
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aiheuttamasta kiinteistöjen lunastustarpeesta voisi olla tällainen vaikutus. Arviointiohjelmaa 
tulee tarvittaessa täydentää mahdollisesti tunnistettavilla vaikutuksilla. 

YVA-lain mukaisessa arviointiselostuksessa ei tule muilta osin esittää talouteen liittyviä 
vaikutusarviointeja ja haittojen estämistä, joita esitetään arvioitavaksi sivulla 77 ja 83.

Kaupunkikuva, kulttuuriperintö, maisema, s. 13, 95 - 97, 58

Nykytilan kuvaus, arviointien kohdistaminen

Pirkanmaan maakuntamuseon tarkentava ja täydentävä lausunto arvioitavista alueista ja 
niiden merkittävyydestä on tarpeen ottaa huomioon. 

Arvioinnit, arviointikriteerit

Arviointiohjelmassa esitetään arvioitavaksi maisemavaikutuksia kuten laajat kallio- ja 
maaleikkaukset sekä eritasoliittymät. Suurimmista vaikutuksista esitettäisiin muutama 
havainnekuva. Maisemaselvitys sisältäisi kuitenkin pääosin vain arvokohteita, vaikka siinä 
mainitaan maiseman kohokohdat ja mahdolliset ongelmat. Maisemaselvityksessä ei ole 
myöskään esitetty, miten yhteisvaikutuksia arvioidaan. 

Maiseman nykytilassa (s. 58) maisemaa kuvataan tarkkaavaisen tien käyttäjän 
näkökulmasta. Yhteysviranomaisen ei pidä tätä arvioinnissa olennaisena merkittävänä 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointikriteerinä ja 
edellyttää sen poistamista arviointiohjelmasta ja siirtoa esimerkiksi hankkeesta vastaavan 
muihin hankeselvityksiin kuten liikenneselvityksiin. 

Arviointiohjelmassa arviointikriteerinä olisi ympäristön herkkyys muutokselle. 
Yhteysviranomainen edellyttää arviointia myös väestön elinympäristön hyvän laadun 
näkökulmasta (pois lukien tienkäyttäjän näkymät).

Arviointiohjelmassa mainituissa tyypillisissä vaikutuksissa on esimerkkinä hankkeen näkymät 
Sääksjärven ylitse avautuvista näkymistä. Sääksjärveltä ja Höytämöjärveltä avautuviin 
maisemiin aiheutuvat mahdolliset vaikutukset, erityisesti uusi eritasoliittymä tulee arvioida. 

Arviointiohjelmasta puuttuu vaikutusten kohdistuminen kaupunkikuvaan ja maisemaan, mitä 
tulee arvioida nimenomaan alueen väestön hyvän elinympäristön näkökulmasta. Tämä 
puuttuu myös merkittävyys-asteikon selityksistä. Arvioinnista puuttuu YVA-lain 2 § e-kohdan 
tarkoittamat vuorovaikutus muiden ympäristövaikutusten kanssa, mikä on tarkoitettu 
hankkeen ympäristövaikutusten kokonaiskäsityksen muodostamiseen.

Arviointiselostuksessa tulee esittää havainnekuvia mahdollisista laadukkaista ratkaisuista 
sekä näkymiä taajaman asutuksesta ja sen virkistysalueen sisällä ja sieltä avautuvia lähi- ja 
kaukomaisemia. Seudullisella virkistysalueella on reitteihin liittyviä tunnettuja 
näköalapaikkoja, joten näiltä avautuviin olennaisiin lähi- ja kaukomaisemiin aiheutuvia 
haitallisia vaikutusta tulee arvioida ja havainnollistaa. 

Arviointiselostuksessa ei ole esitetty, miten hankkeeseen olennaisesti liittyvä valaistus ja sen 
aiheuttama haitallinen muutos ympäristössä arvioidaan. Valohaittaa on tarpeen arvioida 
muun muassa osana elinympäristön maiseman muutosta, ja edelleen osana väestön 
virkistysvaikutuksia. Valo voi myös lisätä muun muassa uusien eritasoliittymien näkymistä 

LIITE 1



PIRELY/7069/2019 15/97

maisemassa, mitä tulee myös havainnollistaa kuvissa, kuten Pirkkalan taajaman ja sen 
keskeisen virkistysalueen suunnasta. 

Haitallisten vaikutusten estäminen

Hankkeen tavoitteen (s. 13) mukaan ainoastaan arvokkaisiin luonto-, maisema-  ja 
kulttuuriympäristön kohteisiin kohdistuvia vaikutuksia vältetään ja lievennetään 
mahdollisimman tehokkaasti. Yhteysviranomainen ei pidä tätä riittävä arvioinnin lähtökohtana 
ottaen huomioon hankkeen vaikutusalueen sijainti Tampereen kaupunkirakenteen sisällä, 
voimakkaasti kasvavassa väestökeskittymässä. Lisäksi arvioinnin lähtökohdissa on kyse 
laajan väestön hyvästä elinympäristöstä.

Hankkeessa ja sen vaihtoehdoissa suunnitellaan luonteeltaan kaupunkimoottoritietä ja useita 
eritasoliittymiä sekä kehätietä kaupunkirakenteen sisään. Yhteysviranomainen esittää, 
arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi on tarpeen ottaa jo yleissuunnitelmassa mukaan 
kaupunkikuvan ja maiseman vaikutusten arvioinnit, joiden perusteella suunnitellaan 
kaupunkiympäristön edellyttämät laadulliset ratkaisut. Ennalta arvioiden suunnittelun 
kaupunkikuvan laatutasoa tulee laajentaa viheristutuksista kattamaan eritasoliittymien 
näkyvyys ja sovittaminen kaupunkiympäristöön taaja-asutukseen, taajaman virkistysalueisiin 
sekä jalankulun, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen ympäristöihin. Hankevaihtoehdon VE1 ja/tai 
2-kehätien suunnittelussa on tarpeen ottaa huomioon lisäksi virkistysalueympäristön laadun 
säilyminen myönteiset terveysvaikutukset mahdollistavana virkistysalueena. 
Kiinteiden muinaisjäännösten ja muiden kulttuuriperintökohteiden osalta tulee ensisijaisesti 
arvioida hankkeen vaikutukset niiden säilymiseen ja turvata riittävien inventointitietojen 
saaminen sekä kohteiden huomioonottaminen tiesuunnittelussa.

Väestö, ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys

Nykytila ja sen kehittyminen

Arviointien tavoite on tuottaa tietoa haitallisista muutoksista ihmisten elinympäristössä. 
Arviointiohjelmassa tulee laatia nykytilasta ja sen kehittymisestä selvitys, joka sisältää tiedot 
vaikutusalueilla olevasta väestöstä ja sen rakenteessa sekä tiedot vaikutusalueen 
elinkeinonharjoittajista mukaan lukien toiminnat, joihin kohdistuu olennaista haittaa. 

Virkistysalueista ja niiden saavuttamisen kannalta olennaisten reittien ympäristön nykytilasta 
(melu, hiljaisuus, ääniympäristö, ilmanlaatu, vedenlaatu, reitit alueilla) tulee esittää tässä 
suunnittelutarkkuudessa vähintään yleispiirteiset kuvaukset. 

Hankkeen useimpien arviointien lähtötietoihin vaikuttaa käytettävissä oleva tieto (TALLI-
mallin versio ja sen oletukset) liikennejärjestelmän ennustetusta liikenteestä. 
Arviointiohjelmassa tulee avata lähtötietoina käytettäviä ennusteita kuten (TALLI-mallin) 
keskeisiä oletuksia, mm. oletusta kulkutapajakauman kehityksestä. 

Arviointimenetelmä ja -kriteerit, aineisto, vertailu jne.

Yhteysviranomainen edellyttää, että yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnissa tulee arvioida, miten erityisesti hankkeen aiheuttamat vaikutukset ilmanlaatuun 
ja meluun vaikuttavat edelleen yhdyskuntarakenteen tiivistämisen mahdollisuuksiin. 
Arvioinnissa tulee käyttää riittävää asiantuntemusta.
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Vaikutukset seudulliseen ulkoilun ja virkistyksen reitistöön ja alueisiin on syytä arvioida. 
Arviointia tulee laajentaa pelkän verkoston tarkastelusta myös laadullisesti virkistysalueiden 
laajuuteen mukaan lukien luonnonympäristön maankäytönmuutos kokonaisuutena sekä 
saavuttamiselle olennaisin reitteihin ja näiden melutasoon, ääniympäristöön ja ilmanlaatuun. 

Vaikutuksia asuin- ja elinympäristön terveellisyyteen ja viihtyisyyteen sekä turvallisuuteen 
tulee käyttää arviointikriteereinä. Elinympäristön viihtyisyyttä heikentäviä muutoksia on 
arvioitava alhaisemmilla mitattavilla ja laskennallisilla arvoilla kuin suoria terveysriskejä, ja 
lisäksi arvioinnissa on käytettävä kriteerinä koettua haittaa. Ks. Ihmisiin kohdistuvat 
vaikutukset 

Vaikutusten arvioinneissa on siten olennaista selvittää, millaisia laadullisia muutoksia 
hankevaihtoehdot aiheuttavat virkistyksen sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin ja 
laajemmin kulkutapajakaumaan sekä laajemmin mahdollisuuksiin kestävään elintapaan.

Vaikutusten estäminen ja lieventäminen

Terveysriskit
Hankkeen haitalliset vaikutukset rajoittavat maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämistä 
Tampereen kaupunkiseudulla. Haittojen estäminen ei välttämättä hoidu yksistään tulevalla 
maankäytöllä ja rajallisella määrällä meluesteitä. Haittojen estämisen keinoissa tulee 
tunnistaa kohteet, joiden osalta tulisi harkittavaksi maankäytön nykytilanteen tai suunnittelun 
uuden maankäytön muutos terveysperustein. Haittojen estämisessä tulee tarkastella mm. 
ilmanlaadun epäpuhtauksia ja melua yhdessä. 
Elinympäristön terveellisyys ja viihtyisyys, ekologiset yhteydet, yhdyskuntarakenne

Arviointiohjelman seudullisten ja paikallisten tavoitteiden mukaan erilaiset yhteydet turvataan. 
Estevaikutusta poistaville yhteyksille on tarpeen laatia vähintään laatutavoitteita ja määrällisiä 
tavoitteita, vaikka alustavassa yleissuunnitelmassa ei olisi mahdollista esittää tarkkoja 
suunnitelmia. Yhteyksien laadun kriteereissä on otettava huomioon erityisesti elinympäristön 
terveysriskit ja viihtyvyys, ekologiset yhteydet ja maankäytön asettamat yhteensovittamisen 
vaatimukset. Arviointien lähtökohtana ja tulevaisuuden tavoitteena tulee ottaa lähtökohdaksi 
ilmastomuutokseen liittyvä kulkutapajakauman muutos. Arvioinnissa on olennaista 
tarkastella, mikä on laadullisten olosuhteiden merkitys kulkutapajakauman ennusteen 
toteutumiseen.

Viihtyisyyshaittojen lieventämisessä tulee ottaa huomioon haitalliset vaikutukset myös 
etäämmällä elinympäristössä.

Pätevyys

Yhteysviranomainen edellyttää, että arvioinnin suunnittelussa, arvioinneissa ja 
arviointitulosten tulkinnassa terveysriskien ja terveyshaittojen estämisen tehokkuuden ja 
ympäristön terveyshyötyjen saavuttamisen alan asiantuntemus tulee olla käytettävissä. 
Arviointiohjelmassa ei ole esitetty YVA-lain edellyttämiä arviointeja vastaavaa pätevää 
asiantuntijaa. Näissä vaikutusten arvioinnissa tulee käyttää riittävää Tampereen 
kaupunkiseudun paikallisasiantuntemusta ja riittävää terveysriskien asiantuntemusta.

Vaikutusalueen kuntien terveydensuojeluviranomainen pitää erittäin tarpeellisena, että 
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin osallistuu laajempi työryhmä mm. 
terveysvaikutusten osalta. Yhteysviranomainen pitää samoin ympäristöterveyden 
asiantuntemuksen kokoamista arviointiin ja siten hankkeen suunnitteluun erittäin hyvänä ja 
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tarpeellisena lisäyksenä. Tällainen teemaan koottava asiantuntijaryhmä voisi tukea ja ohjata 
arviointien laatua ja riittävyyttä hankkeesta vastaavan omien asiantuntijoiden tukena.  YVA-
lain mukaan hankkeesta vastaava kuitenkin vastaa arviontien tekemisestä, ei viranomaiset.

Ilmanlaatu ja melu  

Nykytilan kuvaus

Ilman epäpuhtauksista aiheutuvien haittojen ehkäisyä tehostetaan kansallisella 
ilmansuojeluohjelmalla, jonka valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2019. Suomen 
ilmansuojeluohjelma 2030 painottaa, että ilmanlaatu otetaan johdonmukaisesti huomioon 
kaikessa ilmanlaatuun vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Ilmanlaatuun 
vaikutetaan erityisesti liikenne-, energia-, ilmasto-, maatalous- ja maankäytön sektoreilla ja 
kunnissa. 

Hyödyt näkyvät hyvinvointisektorilla. Ilmansaastepitoisuuksille ei ole turvallista alarajaa, 
minkä vuoksi ilmansaasteille altistumista on vähennettävä edelleen. 

Arvioinnit

Lähellä vilkkaita liikenneväyliä (> 10.000 ajoneuvoa vuorokaudessa) asumisen 
terveyshaitoista on enenevästi näyttöä. Vakavimmat terveyshaitat selittyvät erityisesti 
korkeilla hiukkaspitoisuuksilla liikenneväylien varrella, sillä pitkäaikainen liikenteen 
ilmansaasteille altistuminen kohottaa niin hengitys-, sydän- kuin syöpäsairaudenkin riskiä. 
Tutkimusten mukaan pitkäaikainen liikennemelulle altistuminen voi edistää myös 
sydänsairauden kehittymistä, sen lisäksi, että on merkittävä henkiseen hyvinvointiin 
heikentävästi vaikuttava tekijä. 
Arviointiohjelmassa on virheellisesti todettu, että melu on subjektiivinen kokemus (…s. 89). 
Lause valtatiehankkeen YVA-menettelyn yhteydessä ei osoita riittävää asiantuntemusta 
suhteessa valtatie 3:n tunnistettaviin melun terveyshaittoihin jo nykytilanteessa. 
Arviointiohjelmaa tulee korjata ja täydentää erityisesti ilmansaasteista ja melusta 
liikenneväylien läheisyydessä asuville aiheutuva terveysriskin arviointi. Arvioinnin 
lähtöaineistona tulee käyttää WHO:n uusinta julkaisua melun haitallisuudesta. 

Arviointiohjelman mukaan arviointi kattaa rakentamisen aikaiset hankkeen lähiympäristössä 
esiintyvät merkittävät melu- ja ilmanlaatuhaitat. Näiden todennäköinen sijoittuminen nyt 
arvioitavalle hankkeen vaikutusalueella ja yhteisvaikutukset tulee vähintään tunnistaa. 
Rakentamisen hankkeisiin tulee lisätä mahdolliset asfalttiasemat tai muut asfaltointiin liittyvät 
haitallisia ympäristövaikutuksia sisältävät toiminnot mukaan lukien huolto- ja 
varastointialueet.

Vaikutusalueet ja kohdistuminen nykyisin ja tulevaisuudessa

Suunniteltavan hankkeen aiheuttamaa altistumista ilman epäpuhtauksille ja melulle tulee 
arvioida laajemmin. Arvioinnin lähtökohdaksi tulee ottaa nykyinen vaikutusalueen maankäyttö 
ja elinympäristöt mukaan lukien virkistysalue sekä ennustettu Tampereen kaupunkiseudun 
kasvu ja kuntien kasvava ja tien lähialueella tiivistyvä maankäyttö hankkeen ja sen 
vaihtoehtojen vaikutusalueilla. Lähtötiedot ja oletukset tulee raportoida näiltä osin selkeästi 
eriteltyinä.
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Arvioinneissa tulee ennakoida valtatien vaikutukset jalankulun ja pyöräilyn reitteihin mukaan 
lukien valtatien ylittävien ja alittavien reittiosuuksien sekä joukkoliikenteen liittymäjärjestelyjen 
laadullisiin olosuhteisiin.

Arviointimenetelmä ja lähtötiedot, epävarmuus 

Yhteysviranomainen ei pidä arviointiohjelmassa esitettyä ilmanlaadun ja altistumisen 
menetelmää soveltuvana moottoritie-hankkeen arviointiin. Arviointiohjelmassa mainittu 
menetelmä on laadittu toiseen käyttötarkoitukseen. Menetelmää sovelletaan 
pääkaupunkiseudun (Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut) maankäytön ohjaukseen (MRL), 
mikä vastaa siten suunnitelmien ja ohjelmien (SOVA) arvioinnin tarkkuutta. 
Ilmanlaatuvyöhykkeiden käytössä on rajoituksensa, koska ne yksinkertaistavat 
altistumisarviota. Ne kuvaavat riskiä ilmansaasteiden haitoille avoimessa ympäristössä, 
eivätkä sovellu sellaisenaan esimerkiksi kahden vilkkaan tien välissä oleville alueille tai 
risteysalueille. Myös ympäristön rakennukset ja maastonmuodot vaikuttavat tuulettuvuuteen 
ja siten pitoisuustasoihin. 

Yhteysviranomainen edellyttää, että valtatien 3 parantaminen hankkeen ja sen vaihtoehtojen 
YVA-menettelyn arvioinneissa käytetään ilman laadun epäpuhtauspitoisuuksien 
leviämismallilaskentaa. Arvioinnissa tulee soveltaa laskentaohjelmaan ja sen versiota, 
jonka avulla on mahdollista hyvin ottaa huomioon myös rakennusten ja maastonmuodon 
vaikutukset leviämiseen. Tulevat meluesteet tulee huomioida ilmansaasteiden 
mallinnuksessa.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijan ennakkoneuvottelussa esittämän 
näkemyksen mukaan väestön altistumista ilmanlaadun haitoille tullaan jatkossa arvioimaan 
tarkemmilla, kehitteillä olevilla menetelmillä. Hankkeesta vastaavan tulee varautua 
myöhemmin lisäksi päivittämään ja tarkentamaan arviointeja esimerkiksi perustellun 
päätelmän ajantasaisuuden tarkistamisen yhteydessä.

Liikenteen pakokaasupäästöjen lisäksi tulee arvioida tienpinnasta irtoavat hiukkaset sekä 
tarkastella ajoneuvoista irtoavien hiukkasten osuutta haitoissa (jarrut, renkaat). 

Ilmanlaadun yhteisvaikutuksissa tulee lisäksi ottaa huomioon taustapitoisuus ilmanlaadun 
leviämismallilaskennoissa ja läheiset rinnakkaistiet ja risteävät tiet.

Ilmanlaadun leviämismallilaskennoista tulee esittää erillisraportti.

Ilmanlaadun arviointikriteerit

Tieliikenteen hiukkasten aiheuttamien terveysriskien merkittävyyden arvioissa ja sen mukaan 
terveyshaittojen estämisessä tulee ottaa huomioon, että hiukkasten terveyshaitoille ei tunneta 
pitoisuutta, jonka alapuolelta haittoja ei esiintyisi. Tämän vuoksi hankkeen suunnittelussa 
jokainen väylästä etäännyttävä metri on tärkeä.

Ilmanlaadun kriteerit hiukkaspitoisuuksille voivat tiukentua tulevaisuudessa, mihin 
hankkeesta vastaavan on hyvä varautua.

Ilmanlaadun pitoisuudet ja muutokset pitoisuuksissa

YVA-ohjelman mukaan ilman epäpuhtauspitoisuuksia tullaan vertaamaan ilmanlaadun ohje- 
ja raja-arvoihin ja lisäksi tuotetaan pitoisuuskartat. Pienhiukkasten terveyshaittojen 
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arvioinnissa on käytettävä myös WHO:n pienhiukkasten ohjearvoja. Lisäksi merkittävyydessä 
tulee ottaa huomioon, että tieteellisen tiedon mukaan hiukkasille ei tunneta terveydelle 
haitatonta pitoisuutta. Tässä hankkeessa altistuvan väestön määrä on merkittävä kaikissa 
vaihtoehdoissa. 

Väestön kokonaisaltistuminen ei ole sidottu rakennuksiin kuten arviointiohjelmassa esitetään 
vaan altistuminen kattaa elinympäristön laajemmin kuten hankkeen vaikutusalueella tärkeän 
laajan virkistysalueen sekä jalankulun ja pyöräilyn reitteihin. Myös muutokset virkistysalueen 
ilmanlaadussa ja altistumisessa mukaan lukien virkistysalueen saavutettavuuden olennaiset 
yhteydet tulee arvioida ja esittää vertailussa vaihtoehdoittain hankkeen aiheuttama vaikutus 
ja nykytilan kehitys tilanteessa, jossa hanketta ei toteuteta. Merkittävyysarvioissa tulee ottaa 
huomioon maankuntakaavan tavoite virkistysalueille; edistävät väestön terveyttä, 
terveyshyödyillä merkitystä kansantaloudelle. 

Altistuneiden määrä ja herkkien kohteiden sijoittuminen eri pitoisuusalueilla 

Tieliikenteen ilmansaasteet aiheuttavat terveyshaittoja myös raja- ja ohjearvoja matalammilla 
pitoisuuksilla. Tämän vuoksi tulee arvioida tievaihtoehtojen vaikutukset myös eri 
pitoisuusalueilla asuvien väestömäärien mukaan. 

Ilmansaasteille herkkiä ovat sydän- ja hengityselinsairaat, lapset ja iäkkäät. Siten 
ilmansaasteille erityisen herkkiä kohteita ovat päiväkodit ja leikkikentät, asukaspuistot, koulut 
(peruskoulut), iäkkäiden palvelutalot, terveyskeskusten vuodeosastot ja sairaalat. 
Ilmansaasteiden ja myös melun tulee osalta arvioida herkkien kohteiden sijoittumista eri 
pitoisuusvyöhykkeelle eri tievaihtoehdoissa.

Yhteisvaikutukset

Arvioinnin tulee tuottaa vastaavat tiedot ilmanlaadun epäpuhtauksille ja melulle altistumisen 
yhteisvaikutuksista kuten kriittiset alueet sekä virkistysalueet ja -reitit.

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen 

Valtatie 3:n nykyinen linjaus kulkee liki tiivistä asutusta, ja liikennemäärien on ennustettu 
kasvavan valtatiellä, mikä vaikeuttaa melusta ja ilmansaasteista aiheutuvien terveyshaittojen 
ehkäisemistä nykyisellä linjauksella. Myös uutta linjausta sijoittuu kuntien taajamiin.

Voimakkaan altistumisen estämisessä on tarkasteltava suojaetäisyyksien jättämistä valtatien 
ja oikeusvaikutteisilla kaavoilla osoitetun (osoitettavan) asutukseen nähden mukaan lukien 
jalankulun ja pyöräilyn reitit, joukkoliikenteen pysäkit sekä reitit virkistysalueella väliin, koska 
se on tehokas tapa vähentää altistumista sekä ilmansaasteille että melulle. 

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen päästöjä vähennetään muun 
muassa kävelyä ja pyöräilyä lisäämällä. Kattava kevyenliikenteen verkko sekä ali- ja 
ylikulkujen hyvä sijoittelu edistävät kevyenliikenteen sujuvuutta ja tekevät nämä 
liikkumismuodot houkuttelevimmiksi. Ilmansaastepitoisuudet laskevat nopeasti 
etäännyttäessä vilkkaasti liikennöidyistä teistä. Hankkeesta vastaavan on perusteltua ottaa 
edellä mainittu tieto lähtökohtiin ja esittää hankkeen yleissuunnittelussa ratkaisut, joilla 
otetaan huomioon kevyenliikenteen sijoittelu suhteessa moottoriliikennöityihin väyliin siten, 
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että kevyenliikenteen väylillä altistuttaisiin vähemmän melulle ja ilmansaasteille ja liikkuminen 
olisi turvallista.

Tieltä aiheutuu melua jo nykyisin, joten nykyistä alhaisemmat ajonopeudet tulee sisällyttää 
arvioitaviin meluntorjuntatoimiin tien parantamiseen sisältyvien meluaitojen ja -vallien lisäksi.

Asiantuntemus, arviointitulosten merkittävyyden arvio

Arviointiohjelman mukaan ilmanlaadun arvioinneista ja myös väestöön kohdistuvien 
merkittävien haitallisten vaikutusten arviointitulosten tulkinnasta vastaisi (Ins. AMK/? B. Env. 
Man). Tässä yhteydessä ei ole mainintaa terveysriskien arvioinnista tai ympäristöterveyden 
alan asiantuntemuksesta. Yhteysviranomainen ei pidä asiantuntemusta riittävänä suhteessa 
arvioinnin vaativuuteen. Suunniteltavan hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusalueet 
kaupunkialueella sekä ilman epäpuhtauksien ja melun merkittävyys väestön merkittävimpinä 
ympäristöterveysriskeinä yhteysviranomainen edellyttää, että arvioinnissa on käytettävissä 
laaja-alaisemmin, ympäristöterveyden alan, asiantuntemusta, joka kattaa ilmanlaadun 
epäpuhtauksien leviämisen ja niiden terveysriskien tulkinnan ja ympäristöterveyden 
asiantuntemuksen. Hankkeesta vastaavan käyttämät asiantuntijat on mainittava 
arviointiselostuksessa. Ks. edellä esitys ympäristöterveyden asiantuntijaryhmästä

Arviointitulokset ja tiedot vaihtoehdoittain melun ja ilmanlaadun epäpuhtauspitoisuuksien 
aiheuttamien haittojen estämisen tehokkuudesta tulee esittää arviointiselostuksessa ja 
liiteraporteissa siinä laajuudessa, että yhteysviranomaisen on mahdollista pyytää lausunnot 
omaa perusteltua päätelmää varten. 

Melu ja vaikutukset ääniympäristöön, hiljaiset alueet s. 26 - 31

Nykytilan kuvaus ja sen kehittyminen
Hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusalueen asutus, herkät toiminnot sekä elinolot ja 
elinympäristön laatu todennäköisillä vaihtoehtojen melualueilla ja hiljaisilla alueille tulee 
selvittää arviointien lähtökohdaksi. Hankkeen vaikutusalueen ympäristön nykytilan 
todennäköinen kehittyminen tulee arvioida vaihtoehdoittain. Mikäli VE1:n mukaista 
vaihtoehtoa ja/tai 2-kehätietä ei toteuteta, tulee erityisesti selvittää Pirkkalan ja Lempäälän 
välisen alueen nykyinen hiljaisuus/suhteellinen hiljaisuus ja ääniympäristö sekä vaihtoehdon 
liittymien vaikutusalueen nykytilanne Lempäälässä ja Pirkkalassa. 
Koska 2-kehätie on toteuttavissa myös erikseen valtatien toteuttamisesta itsenäisesti, tulee 
sen aiheuttamaa nykytilan kehittymistä tarvittaessa kuvata omana kokonaisuutenaan. 

Arviointiohjelmassa on kuvattu nykyisiä asukasmääriä esimerkein havainnollistaen kunnittain 
ja taajamittain sekä yleispiirteisesti vaikutusalueen merkitystä asukkaiden elinympäristön 
laadun ja virkistyksen kannalta. Hankkeen ja vaihtoehtojen vaikutusalueelle suunnitellaan 
samanaikaisesti maankäytön mukaan merkittävästi uutta asutusta kaikissa kunnissa, josta on 
joitain määrällisiä esimerkkejä. Nykytilanteen viitataan kehittyvän kunnissa vaikutusten 
kannalta olennaisella tavalla. Nykytilan kuvausta on tarpeen täydentää arviointiselostuksen 
tiedoilla uudesta vaikutusalueelle sijoittuvasta väestömäärästä kunnittain/taajamittain kuten 
Lempäälän strategisessa osayleiskaavassa osoitettu merkittävä väestölisäys Sääksjärven 
taajamaan.  

Meluarvioinnit
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Arvioinnissa on olennaista tuottaa tiedot myös hankkeen ja sen vaihtoehtojen aiheuttamasta 
melutilanteen muutoksesta ja altistuksen ja sen voimakkuuden muutoksesta. Muutosalue 
tulee esittää karttapohjalla.

Hankkeen arvioinnissa tulee tuottaa kunkin vaihtoehdon aiheuttamasta melusta ja 
ilmanlaadusta tiedot vertailuun, jonka tulee mahdollistaa väestön altistumisen vertailu 
kunnittain ja taajamittain; väestömäärä, altistustasot, herkät kohteet. Arviointitulosten 
perusteella tulee voida toisaalta analysoida väestön altistumista ja terveysriskiä nykytilassa ja 
tulevaisuudessa vaihtoehdoittain ja kokonaisuutena.

Arvioitaessa hankkeen vaikutuksia melutilanteeseen sekä toimenpiteitä vaikutusten 
estämiseksi tai lieventämiseksi eri vaihtoehdoilla tulee melulle altistuvien asukkaiden 
nykyinen määrä laskea tilastokeskuksen väestötiedoilla ja lisäksi ottaa huomion käytettävissä 
olevat tiedot kaavojen osoittamista lisäyksistä. Lisäksi laajempaa aluetta vastaavaa 
kaupunkiseudun väestöennustetta voi käyttää lisäksi arvioitaessa meluvaikutuksia myös 
elinympäristön seudulliseksi virkistysalueeksi tarkoitetuilla alueilla. Arviointitulokset tulee 
esittää suunnittelua ja päätöksentekoa varten selkeästi eriteltynä.

Melun yhteisvaikutusten arvioinneissa tulee ottaa huomioon vaikutusalueen muut olennaiset 
melulähteet mm. ratapiha ja- ratahankkeet, lentoliikenne, kiviainesottohankkeet 
suunniteltavan tiehankkeen elinkaaren aikana. Hankkeesta vastaavan käytettävissä olevan 
meluasiantuntijan tulee esittää, miten yhteismelua on mahdollista arvioida. Yhteismelua tulee 
havainnollistaa vähintään karttakuvalla. 

Melutasot, ääniympäristön muutos

Arviointiohjelman mukaan hankkeen melu selvitetään mallintamalla nykyinen ja Talli-mallin 
liikenne-ennusteen mukainen tilanne (?) ja tässä yhteydessä tarkastellaan 
meluntorjuntatoimia. Kaikki vaihtoehtoehdot tulee arvioida tasapuolisesti.

Arviointikriteerit 

Altistuminen

Herkkien kohteiden lukumäärien lisäksi tulee arvioida myös nykyisiä ja ennustettuja 
asukasmääriä melu- ja ilmanlaatuvyöhykkeillä.

Arvioinnissa tulee laskea vaihtoehdoittain altistuva väestö melutasoittain nykytilanteessa ja 
ennustetussa maankäytön tilanteessa. Ks. edellä ilmanlaatu

Melutasot

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä tulee laskea päiväajan lisäksi myös yöajalle, koska 
yönaikainen altistuminen melulle ja sen mahdollisesti aiheuttamat unihäiriöt ovat olennaisia 
melun terveysvaikutusten kannalta. Alin mallinnettava päiväajan meluvyöhyke on LAeq7 - 22 
45 - 50 dB ja samoin yöajan keskiäänitasoa (LAeq22-7) mallinnettaessa alarajana tulee 
käyttää 45 dB, joka on valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukainen uusia asuinalueita 
koskeva ulkomelun yöajan ohjearvo. 

Melun arvioinnissa tulee käyttää arviointikriteereinä myös ääniympäristön muutosta kuvaavaa 
melutasoa 35 dB. 
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että kevyenliikenteen väylillä altistuttaisiin vähemmän melulle ja ilmansaasteille ja liikkuminen 
olisi turvallista.

Tieltä aiheutuu melua jo nykyisin, joten nykyistä alhaisemmat ajonopeudet tulee sisällyttää 
arvioitaviin meluntorjuntatoimiin tien parantamiseen sisältyvien meluaitojen ja -vallien lisäksi.

Asiantuntemus, arviointitulosten merkittävyyden arvio

Arviointiohjelman mukaan ilmanlaadun arvioinneista ja myös väestöön kohdistuvien 
merkittävien haitallisten vaikutusten arviointitulosten tulkinnasta vastaisi (Ins. AMK/? B. Env. 
Man). Tässä yhteydessä ei ole mainintaa terveysriskien arvioinnista tai ympäristöterveyden 
alan asiantuntemuksesta. Yhteysviranomainen ei pidä asiantuntemusta riittävänä suhteessa 
arvioinnin vaativuuteen. Suunniteltavan hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusalueet 
kaupunkialueella sekä ilman epäpuhtauksien ja melun merkittävyys väestön merkittävimpinä 
ympäristöterveysriskeinä yhteysviranomainen edellyttää, että arvioinnissa on käytettävissä 
laaja-alaisemmin, ympäristöterveyden alan, asiantuntemusta, joka kattaa ilmanlaadun 
epäpuhtauksien leviämisen ja niiden terveysriskien tulkinnan ja ympäristöterveyden 
asiantuntemuksen. Hankkeesta vastaavan käyttämät asiantuntijat on mainittava 
arviointiselostuksessa. Ks. edellä esitys ympäristöterveyden asiantuntijaryhmästä

Arviointitulokset ja tiedot vaihtoehdoittain melun ja ilmanlaadun epäpuhtauspitoisuuksien 
aiheuttamien haittojen estämisen tehokkuudesta tulee esittää arviointiselostuksessa ja 
liiteraporteissa siinä laajuudessa, että yhteysviranomaisen on mahdollista pyytää lausunnot 
omaa perusteltua päätelmää varten. 

Melu ja vaikutukset ääniympäristöön, hiljaiset alueet s. 26 - 31

Nykytilan kuvaus ja sen kehittyminen
Hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusalueen asutus, herkät toiminnot sekä elinolot ja 
elinympäristön laatu todennäköisillä vaihtoehtojen melualueilla ja hiljaisilla alueille tulee 
selvittää arviointien lähtökohdaksi. Hankkeen vaikutusalueen ympäristön nykytilan 
todennäköinen kehittyminen tulee arvioida vaihtoehdoittain. Mikäli VE1:n mukaista 
vaihtoehtoa ja/tai 2-kehätietä ei toteuteta, tulee erityisesti selvittää Pirkkalan ja Lempäälän 
välisen alueen nykyinen hiljaisuus/suhteellinen hiljaisuus ja ääniympäristö sekä vaihtoehdon 
liittymien vaikutusalueen nykytilanne Lempäälässä ja Pirkkalassa. 
Koska 2-kehätie on toteuttavissa myös erikseen valtatien toteuttamisesta itsenäisesti, tulee 
sen aiheuttamaa nykytilan kehittymistä tarvittaessa kuvata omana kokonaisuutenaan. 

Arviointiohjelmassa on kuvattu nykyisiä asukasmääriä esimerkein havainnollistaen kunnittain 
ja taajamittain sekä yleispiirteisesti vaikutusalueen merkitystä asukkaiden elinympäristön 
laadun ja virkistyksen kannalta. Hankkeen ja vaihtoehtojen vaikutusalueelle suunnitellaan 
samanaikaisesti maankäytön mukaan merkittävästi uutta asutusta kaikissa kunnissa, josta on 
joitain määrällisiä esimerkkejä. Nykytilanteen viitataan kehittyvän kunnissa vaikutusten 
kannalta olennaisella tavalla. Nykytilan kuvausta on tarpeen täydentää arviointiselostuksen 
tiedoilla uudesta vaikutusalueelle sijoittuvasta väestömäärästä kunnittain/taajamittain kuten 
Lempäälän strategisessa osayleiskaavassa osoitettu merkittävä väestölisäys Sääksjärven 
taajamaan.  

Meluarvioinnit
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Arvioinnissa on olennaista tuottaa tiedot myös hankkeen ja sen vaihtoehtojen aiheuttamasta 
melutilanteen muutoksesta ja altistuksen ja sen voimakkuuden muutoksesta. Muutosalue 
tulee esittää karttapohjalla.

Hankkeen arvioinnissa tulee tuottaa kunkin vaihtoehdon aiheuttamasta melusta ja 
ilmanlaadusta tiedot vertailuun, jonka tulee mahdollistaa väestön altistumisen vertailu 
kunnittain ja taajamittain; väestömäärä, altistustasot, herkät kohteet. Arviointitulosten 
perusteella tulee voida toisaalta analysoida väestön altistumista ja terveysriskiä nykytilassa ja 
tulevaisuudessa vaihtoehdoittain ja kokonaisuutena.

Arvioitaessa hankkeen vaikutuksia melutilanteeseen sekä toimenpiteitä vaikutusten 
estämiseksi tai lieventämiseksi eri vaihtoehdoilla tulee melulle altistuvien asukkaiden 
nykyinen määrä laskea tilastokeskuksen väestötiedoilla ja lisäksi ottaa huomion käytettävissä 
olevat tiedot kaavojen osoittamista lisäyksistä. Lisäksi laajempaa aluetta vastaavaa 
kaupunkiseudun väestöennustetta voi käyttää lisäksi arvioitaessa meluvaikutuksia myös 
elinympäristön seudulliseksi virkistysalueeksi tarkoitetuilla alueilla. Arviointitulokset tulee 
esittää suunnittelua ja päätöksentekoa varten selkeästi eriteltynä.

Melun yhteisvaikutusten arvioinneissa tulee ottaa huomioon vaikutusalueen muut olennaiset 
melulähteet mm. ratapiha ja- ratahankkeet, lentoliikenne, kiviainesottohankkeet 
suunniteltavan tiehankkeen elinkaaren aikana. Hankkeesta vastaavan käytettävissä olevan 
meluasiantuntijan tulee esittää, miten yhteismelua on mahdollista arvioida. Yhteismelua tulee 
havainnollistaa vähintään karttakuvalla. 

Melutasot, ääniympäristön muutos

Arviointiohjelman mukaan hankkeen melu selvitetään mallintamalla nykyinen ja Talli-mallin 
liikenne-ennusteen mukainen tilanne (?) ja tässä yhteydessä tarkastellaan 
meluntorjuntatoimia. Kaikki vaihtoehtoehdot tulee arvioida tasapuolisesti.

Arviointikriteerit 

Altistuminen

Herkkien kohteiden lukumäärien lisäksi tulee arvioida myös nykyisiä ja ennustettuja 
asukasmääriä melu- ja ilmanlaatuvyöhykkeillä.

Arvioinnissa tulee laskea vaihtoehdoittain altistuva väestö melutasoittain nykytilanteessa ja 
ennustetussa maankäytön tilanteessa. Ks. edellä ilmanlaatu

Melutasot

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä tulee laskea päiväajan lisäksi myös yöajalle, koska 
yönaikainen altistuminen melulle ja sen mahdollisesti aiheuttamat unihäiriöt ovat olennaisia 
melun terveysvaikutusten kannalta. Alin mallinnettava päiväajan meluvyöhyke on LAeq7 - 22 
45 - 50 dB ja samoin yöajan keskiäänitasoa (LAeq22-7) mallinnettaessa alarajana tulee 
käyttää 45 dB, joka on valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukainen uusia asuinalueita 
koskeva ulkomelun yöajan ohjearvo. 

Melun arvioinnissa tulee käyttää arviointikriteereinä myös ääniympäristön muutosta kuvaavaa 
melutasoa 35 dB. 
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Ulkomelulle annettujen ohjearvojen lisäksi olisi hyvä huomioida ns. asumisterveysasetuksen 
(545/2015) päivä- ja yöajan keskiäänitasoille annetut toimenpiderajat, joiden mahdollista 
ylittymistä asunnon sisällä olisi suositeltavaa arvioida jo suunnitteluvaiheessa. Tämä voi olla 
tarpeen tilanteessa, jossa nykytilanteessa on olemassa olevaa asutusta ja herkkiä toimintoja 
valtatievaihtoehdon lähellä. Ensisijaisesti hankesuunnittelussa tulee kuitenkin jättää 
altistuvaan asutukseen etäisyys, joka estää samanaikaisesti sekä melun että ilmanlaadun 
epäpuhtauksien terveysriskejä ja terveyshaittoja. 

Yhteismelu

Väestöön kohdistuvia merkittäviä haitallisten terveysvaikutusten yhteisvaikutuksia on 
tunnistettavissa erityisesti Lempäälän Sääksjärven alueella. Lempäälän strategisen 
osayleiskaavan mukaan alueella on osoitettu merkittävä määrä uutta asutusta, joka tukeutuisi 
raideliikenteeseen tulevina vuosina. Meluvaikutusten arvioinnissa on lisäksi syytä ottaa 
huomioon alueen korkea melutaso sekä valtatien VT3 ja rinnakkaisen Tampereentien 
liikenteen ilmanlaatua merkittävästi heikentävä vaikutus jo ennestään, erityisesti Sääksjärven 
taajama-alueella. Melun mallinnuksessa/selityksessä on perusteltua arvioida myös 
yhteismelua lentomelun, Tampereentien liikenteen ja junaliikenteen kanssa.  

Ääniympäristön muutos elinympäristön

Hankkeen aiheuttamaa muutosta nykytilaa vastaavaan ääniympäristöön tulee arvioida 
vähintään laskemalla melutasojen 45 ja 35 dB laajeneminen vaikutusalueella tieliikenteen eri 
ajonopeuksilla. Muutosalueita tulee havainnollistaa karttapohjilla ja laskemalla muutospinta-
alat. 

Hiljaiset alueet tulee esittää karttakuvissa ottaen huomioon myös Lempäälän kunnan 
selvitykset hiljaisuuden nykytilanteesta.

Terveyshaittojen estäminen, suunnitteluratkaisut ja keinot melun ja ilmanlaadun kannalta

Haittojen estäminen ja lieventäminen

Melulle altistumisen estämistä tulee tarkastella yhdessä ilmanlaadun epäpuhtauksille 
altistumisen kanssa. Ks. edellä ilmanlaatu, maankäyttö

Meluvaikutusten estämisessä tulee tarkastella myös alempia nopeusrajoituksia, ja siinä tulee 
ilmetä nopeuden laskun vaikutus melualueisiin (ja ilmanlaatuun). 
Meluntorjuntaa esitetään lausunnoissa ja mielipiteissä selvästi laajemmille tieosuuksille kuin 
arviointiohjelman hankekuvauksen ja kuvien alustavat meluntorjuntakohteet. Meluntorjunnan 
tulee perustua laskentamallin tuloksiin. Meluntorjunnassa tulee estää sekä terveys- että 
viihtyvyyshaittoja elinympäristössä. 

Arviointiselostuksessa tulee kuvata hankesuunnitelman melua ja melualueen laajuutta 
pienentäviä tehokkaita ratkaisuja ja lisäksi meluntorjuntaratkaisujakeinoja monipuolisesti 
kuten arvioimalla ja vertailemalla nopeusrajoitusten, erilaisten liikennejärjestelyjen, 
viherrakentamisen, suojaetäisyyksien sekä hiljaisen asfaltin käyttömahdollisuuksia ja 
samalla hankesuunnitelman ratkaisujen ja eri meluntorjuntakeinojen mahdollisia 
vaikutuksia ilmanlaatuun. Tässä tulee ilmetä selvästi, mikäli joku ratkaisu voisi olla tehokas 
meluntorjunnassa, mutta se lisää väestön altistumista ilmanlaadun terveysriskeille. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää siten ensisijaisesti nimenomaan suunnitteluratkaisuja, 
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jotka vähentävät altistumista sekä ilmansaasteille että melulle, esimerkiksi riittävän 
suojaetäisyyden jättäminen vilkkaan tien ja asutuksen väliin on tehokas tapa.

Haittojen estämisessä suunnittelun keinoin tulee ottaa erityisesti Pirkkalan ja 
Tampereen esitykset meluntorjunnan suunnittelusta. Ympäristövaikutuksien arvioiminen 
riittävän luotettavalla tasolla YVA-vaiheessa edellyttää, että selvityksessä arvioidaan 
riittävän yksityiskohtaiset tie- ja siltasuunnitelmat sisältäen myös liittymisrampit ja 
eritasoliittymät sekä meluntorjuntaratkaisut. Selvityksissä tulee huomioida esimerkiksi 
mahdollisuudet sijoittaa ajoradat leikkaukseen. Lakalaiva etl - Sarankulma etl välisen alueen 
melutilanteen ja ilmanlaadun arviointi sekä tulosten perusteella melusuojauksen 
parantaminen on olennaista. Samoin vaihtoehdossa 2 meluntorjuntaa on olennaista 
suunnitella kokonaisuudessaan välille Kulju-Särkijärvi. Arviointien ja kohdealueen luonteen 
perusteella on olennaista suunnitella vaihtoehdossa 0+ meluntorjuntaa Särkijärven kohdalle 
saakka, koska alueella on olemassa olevaa loma-asutusta ja maakuntakaavan 
luonnonsuojelualueen varaus.

Meluselvityksissä tulee huomioida myös lento- ja maantieliikenteen yhteismelu/-tasot sekä 
uusien tieyhteyksien aiheuttamat liikennemäärien muutokset nykyisillä teillä. Vaihtoehdossa 2 
tulee meluntorjunta osoittaa myös kokonaisuudessaan välille Kulju-Särkijärvi.

Yhteysviranomainen muistuttaa, että hankkeessa suunniteltavia valtatien vaihtoehtojen VE2 
ja VE0+ nykyisiä osia ei ole arvioitu YVA-lain tarkoittamassa YVA-menettelyssä. Nykyisen 
moottoritien meluntorjuntaa ei ole siten arvioitu, eikä meluntorjuntaa juurikaan ole toteutettu. 
Samoin estevaikutusta ja moottoritietä ylittäviä ekologisia ja/tai viheryhteyksiä ei ole 
aikaisemmin juurikaan toteutettu. Haittojen estämisen koskee tässä YVA-menettelyssä siten 
kaikkia nyt suunniteltavia valtatie 3 parantamisen hankevaihtoehtoja suhteessa nyt 
arvioitaviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin ja yhteisvaikutuksiin.

Ilmasto

Suunniteltavassa hankkeessa ilmastovaikutuksia aiheuttavat tunnistettavasti suoraan 
liikenteen kasvihuonepäästöt. Hankkeen vaikutusalueen metsäalue toimii ilmastovaikutuksia 
hillitsevänä hiilinieluna ja -varastona, mihin on tunnistettavissa erilaisia vaikutuksia 
vaihtoehdoittain. Lisäksi vaikutusalueen maaperän muokkaamisella on ilmastovaikutuksia 
kuten kasvihuonepäästöjä. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on olennaista ottaa 
huomioon muun muassa maaperän muutos eroosioherkäksi suhteessa hulevesiin tai muutoin 
rakennettavuudeltaan heikommaksi sateiden äärevöityessä nykyistäkin enemmän. 

Arviointiohjelmaan hankkeesta vastaavan tulee ilmastovaikutusten asiantuntijaa käyttäen 
lisätä suunnitelma ilmastovaikutusten arvioinneista, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen 
sopeutumisesta.

Ilmastonmuutoksen hillintä

Vaikutusalueen ympäristön nykytila ja sen kehittyminen

Selostusvaiheessa on raportoitava selkeästi arviointiselostuksessa nykytilan kehitys ilman 
hanketta (ja/tai VT3 ja 2-kehätie) ja ilmastovaikutuksia hillitsevän laajan metsäalueen 
ilmastovaikutusten hillinnän näkökulmasta. 

Arviointimenetelmät
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Ilmastovaikutusten arvioinnissa on käytettävissä laskentamalleja, mutta niihin liittyy tällä 
hetkellä epävarmuuksia. Yhteysviranomainen esittää, että hankkeesta vastaavan 
ilmastoasiantuntija selvittää hankkeen hiilinielujen ja varastojen laskentaa parhaiten 
soveltuvaa laskentamallia asiantuntijoilta kuten Suomen ympäristökeskus, 
Luonnonvarakeskus.

Arviointikriteerit, merkittävyysarvio, vertailu 

Pirkanmaan kunnat ja Pirkanmaa maakuntana ovat sitoutuneet HINKU-tavoitteisiin.
Arvioinnissa tulee käyttää kriteerinä kuntien ja maankunnan HINKU-tavoitteita. 

Pirkanmaa on maakuntana juuri sitoutunut kansallistakin tiukempiin päästöjen 
vähennystavoitteisiin eli hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tampereen 
kaupunkiseudun kunnat ovat ottaneet saman tavoitteen jo aiemmin. Tavoitteeseen 
pääseminen edellyttää, ettei päästöjä lisääviä ratkaisuja enää tehdä. Hillintätoimia tulee 
mahdollisuuksien mukaan tehdä kaikessa maakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa. 
Liikenne on yksi merkittävimpiä päästöjen vähennyskohteita, ja kaikkia siihen liittyviä 
hankkeita tulee erityisesti tarkastella siitä lähtökohdasta, mitä hillinnän eteen on kulloinkin 
tehtävissä. Liikennejärjestelmään liittyvät seikat ovat yksi merkittävä, myös Kaisussa 
(Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma) todettu keino toteuttaa liikenteen 
päästövähennystavoitteita. Tavoite edellyttää myös maakunnan hiilinielujen kasvattamista. 
Tästä lähtökohdasta se, ettei hankkeen hiilinielun poistuminen ole merkittävää, ei ole riittävä 
lähtökohta.

Arvioinnin on tuotettava tieto siitä, millainen vaikutus eri vaihtoehdoilla on maakunnan ja 
Tampereen seudun asettamiin päästövähennystavoitteisiin. Molempien osalta on saatavissa 
(kuntakohtaiset saatavissa ainakin PIRELY:stä) sektoreittaiset päästötiedot. Myös 
hiilinieluista on tehty maakunnallinen sekä kuntakohtainen selvitys. Arviointien tulee vastata 
mahdollisimman suurta tarkkuutta, ja liikennepäästöjen osalta vaikutuksia tulee verrata 
tämänhetkisiin ja tavoiteltaviin päästöihin. Hiilinielujen ja -varastojen poistumisen 
arviointimenetelmät ovat vasta kehittymässä, joten sanallinen arvio lienee se tarkkuus, mihin 
on mahdollista tässä vaiheessa päästä.

Hankkeen ilmastovaikutuksissa on tunnistettavissa merkittäviä lyhyen, pitkän, keskipitkän ja 
tulevaisuuden ilmastovaikutuksia. Hankkeen ja sen vaihtoehtojen ilmastovaikutuksien 
merkittävyyttä tulee arvioida suhteessa ilmastonmuutoksen hillinnän yhteiskunnallisiin 
kehityssuuntiin. Vertailussa tulee esim. ilmetä, miten vaihtoehdot mahdollisesti merkittävästi 
eri tavoin ja/tai viiveellä pitkälle tulevaisuuteen toteuttavat yhteiskunnallisia ilmastotavoitteita.

Tiedot VE0+:n ja muiden vaihtoehtojen ilmastovaikutuksista tulee esittää vertailussa. 
Ympäristövaikutusten kokonaiskuvassa tulee esittää vaihtoehdoittain ilmastovaikutusten ja 
muiden haitallisten ympäristövaikutusten vertailu. Tunnistettavissa on, että vaihtoehtojen 
välilliset ja kertyvät ilmastovaikutukset eroavat toisistaan.

Epävarmuudet (tiedollinen, menetelmät, suunnitelman lähtöoletukset)

Ilmastonmuutokseen tunnistetaan yleisesti liittyvän epävarmuuksia, ja epävarmuuden sieto 
ilmastovaikutusten arvioinneissa on lähtökohtana arviointiohjelmassa. YVA-menettelyn 
ilmastovaikutusten arviointien suunnittelu poikkeaa tässä suhteessa muiden 
ympäristövaikutusten arvioinneista. Epävarmuuden käsittelystä ilmastovaikutuksista ks. esim. 
EU:n oppaat
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Ilmastovaikutusten arvioinnissa on käytettävissä laskentamalleja, mutta niihin liittyy tällä 
hetkellä epävarmuuksia. Yhteysviranomainen esittää, että hankkeesta vastaavan 
ilmastoasiantuntija selvittää hankkeen hiilinielujen ja varastojen laskentaa parhaiten 
soveltuvaa laskentamallia asiantuntijoilta kuten Suomen ympäristökeskus, 
Luonnonvarakeskus.

Arviointikriteerit, merkittävyysarvio, vertailu 

Pirkanmaan kunnat ja Pirkanmaa maakuntana ovat sitoutuneet HINKU-tavoitteisiin.
Arvioinnissa tulee käyttää kriteerinä kuntien ja maankunnan HINKU-tavoitteita. 

Pirkanmaa on maakuntana juuri sitoutunut kansallistakin tiukempiin päästöjen 
vähennystavoitteisiin eli hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tampereen 
kaupunkiseudun kunnat ovat ottaneet saman tavoitteen jo aiemmin. Tavoitteeseen 
pääseminen edellyttää, ettei päästöjä lisääviä ratkaisuja enää tehdä. Hillintätoimia tulee 
mahdollisuuksien mukaan tehdä kaikessa maakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa. 
Liikenne on yksi merkittävimpiä päästöjen vähennyskohteita, ja kaikkia siihen liittyviä 
hankkeita tulee erityisesti tarkastella siitä lähtökohdasta, mitä hillinnän eteen on kulloinkin 
tehtävissä. Liikennejärjestelmään liittyvät seikat ovat yksi merkittävä, myös Kaisussa 
(Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma) todettu keino toteuttaa liikenteen 
päästövähennystavoitteita. Tavoite edellyttää myös maakunnan hiilinielujen kasvattamista. 
Tästä lähtökohdasta se, ettei hankkeen hiilinielun poistuminen ole merkittävää, ei ole riittävä 
lähtökohta.

Arvioinnin on tuotettava tieto siitä, millainen vaikutus eri vaihtoehdoilla on maakunnan ja 
Tampereen seudun asettamiin päästövähennystavoitteisiin. Molempien osalta on saatavissa 
(kuntakohtaiset saatavissa ainakin PIRELY:stä) sektoreittaiset päästötiedot. Myös 
hiilinieluista on tehty maakunnallinen sekä kuntakohtainen selvitys. Arviointien tulee vastata 
mahdollisimman suurta tarkkuutta, ja liikennepäästöjen osalta vaikutuksia tulee verrata 
tämänhetkisiin ja tavoiteltaviin päästöihin. Hiilinielujen ja -varastojen poistumisen 
arviointimenetelmät ovat vasta kehittymässä, joten sanallinen arvio lienee se tarkkuus, mihin 
on mahdollista tässä vaiheessa päästä.

Hankkeen ilmastovaikutuksissa on tunnistettavissa merkittäviä lyhyen, pitkän, keskipitkän ja 
tulevaisuuden ilmastovaikutuksia. Hankkeen ja sen vaihtoehtojen ilmastovaikutuksien 
merkittävyyttä tulee arvioida suhteessa ilmastonmuutoksen hillinnän yhteiskunnallisiin 
kehityssuuntiin. Vertailussa tulee esim. ilmetä, miten vaihtoehdot mahdollisesti merkittävästi 
eri tavoin ja/tai viiveellä pitkälle tulevaisuuteen toteuttavat yhteiskunnallisia ilmastotavoitteita.

Tiedot VE0+:n ja muiden vaihtoehtojen ilmastovaikutuksista tulee esittää vertailussa. 
Ympäristövaikutusten kokonaiskuvassa tulee esittää vaihtoehdoittain ilmastovaikutusten ja 
muiden haitallisten ympäristövaikutusten vertailu. Tunnistettavissa on, että vaihtoehtojen 
välilliset ja kertyvät ilmastovaikutukset eroavat toisistaan.

Epävarmuudet (tiedollinen, menetelmät, suunnitelman lähtöoletukset)

Ilmastonmuutokseen tunnistetaan yleisesti liittyvän epävarmuuksia, ja epävarmuuden sieto 
ilmastovaikutusten arvioinneissa on lähtökohtana arviointiohjelmassa. YVA-menettelyn 
ilmastovaikutusten arviointien suunnittelu poikkeaa tässä suhteessa muiden 
ympäristövaikutusten arvioinneista. Epävarmuuden käsittelystä ilmastovaikutuksista ks. esim. 
EU:n oppaat
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Ilmastovaikutuksiin liittyviä hankesuunnittelun oletuksia sisältyy erityisesti TALLI-mallin 
liikennemäärän kasvuennusteeseen ja jakaumaan arvioitavilla tieosuuksilla sekä yleiseen 
ajoneuvojen päästöjen kehitykseen. Oletuksia tulee avata arviointiselostukseen tai 
liiteraporteissa siten, että niiden ajantasaisuuden voi jatkossa tarkistaa. Oletuksista tulee 
ilmetä mm. käytetty kulkutapajakauma. 

Vaikutusten rajaus, ajallinen, maantieteellinen

Oletettavaa on, että ilmastoon liittyvät tavoitteet tulevat entisestään kiristymään ja keinot 
ottaa asioita huomioon muuttuvat. Myös menetelmät tulevat olennaisesti muuttumaan, ja 
vaikutuksia pystytään todennäköisesti arvioimaan jo ennen hankkeen hyväksymistä ja/tai 
toteuttamista uusilla tavoilla, millä voi olla olennaistakin merkitystä hankkeen arvioitujen 
ilmastovaikutusten merkittävyyteen.

Ilmastovaikutusten arvioinneissa on olennaista ajallinen rajaus tietoihin liittyvän 
epävarmuuden näkökulmasta. Arvioinneista tulee ottaa huomioon nykytilanne, keskipitkän ja 
pitkän ajan tulevaisuus. 

Keskipitkän aikavälin Kaisu tavoite on muuttumassa, mikä vaikuttaa hankkeen arvioinnin 
oletuksiin. Arvioinnissa tulee tuottaa arviointi nykyisillä tiedoilla ja varautua päivittämään 
arvioinnit uusilla tiedoilla. Nykyinen tavoite on vuoteen 2030, ja päivityksen tavoitevuosi voi 
muuttua.  

Arviointikriteerinä ja merkittävyyden arvioissa tulee käyttää useita kriteerejä. Merkittävyyttä 
tulee arvioida suhteessa maakunnan HINKU-tavoitteeseen ja Tampereen kaupunkiseudun 
vastaavaan hiilineutraalius tavoitteeseen vuoteen 2030. Tämä sisältää hiilinielun osuuden 20 
%, mitä tulee arvioida erikseen. Ks. nykytila ja sen kehittyminen

Haitallisten vaikutusten estäminen

Arviointiselostuksessa tulee esittää eritellen, miten ilmastovaikutusten, lyhyen, pitkän, 
keskipitkän ja tulevaisuuden ilmastovaikutukset sekä yhteisvaikutuksia estetään.

Ks. hiilinielu edellä, ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen 

Ilmastomuutoksen hillinnän keinoissa on suositeltavaa tarkastella myös 
joukkoliikennepalvelujen saavutettavuutta, sujuvuutta ja kilpailukykyä ajoneuvoliikenteeseen 
nähden. Vaikutukset pyöräilyverkkoon on myös syytä arvioida. Haittojen estämisessä on 
syytä esittää mahdolliset kehittämistoimenpiteet, joilla edistettäisiin joukkoliikennettä ja 
pyöräilyä seudun sisäisen työ- ja asiointiliikenteen osalta.

Asiantuntemus
 
Hankkeesta vastaavalla on käytettävissään ilmastovaikutusten asiantuntemus. Asiantuntijan 
kautta on olennaista saada ajantasaista tietoa arviointimenetelmistä ja ilmastovaikutusten 
merkittävyyden arvioista. 

Lähdeaineisto 

Hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnin suunnittelussa ja arvioinnissa on käytettävissä EU:n 
komission YVA-oppaat EU:n sivustolla. Näissä YVA-julkaisuissa on periaatteet hankkeen 
ilmastovaikutusten arvioinnista.
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https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf
Mm. oppaan kohdista 1.3.1 ja 1.3.2 löytyy ilmastoasiasta lisäksi sen vuorovaikutus muiden 
vaikutusten kanssa ml. onnettomuudet.

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf

Vuorovaikutus muiden hankkeen ympäristövaikutusten kanssa

Ilmastovaikutusten hillinnällä ja ilmanlaadulla voi olla vuorovaikutussuhteita, joita on 
tarkasteltu yhdessä mm. kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 osoittamalla tavalla. 

Arviointiselostuksesta tulee ilmetä arvioinnissa käytetyt päästöihin liittyvät oletukset mm. 
ajoneuvokannan muutoksista, kulkutapajakaumasta. Oletukset on voitava tarkistaa osana 
perustellun päätelmän ajantasaisuuden tarkistusta.

Hankkeen vaikutus hiilinieluna ja -varastona perustuu laajan metsäalueen ja siihen 
perustuvien ympäristön ominaisuuksien säilymiseen, mikä on vuorovaikutussuhteessa 
väestön terveyttä ylläpitävään vaikutukseen ja yhtenäisen alueen luonnonmonimuotoisuuteen 
ja ekologisiin yhteyksiin.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 
Ilmastovaikutusten arvioinnissa tulee arvioida rakentamisen ja maankäytön muutoksen 
suorat ja välilliset haitalliset ympäristövaikutukset maaperään ja pintavesiin, 
onnettomuusriskeihin. Hankkeen rakentaminen aiheuttaa vaihtoehdosta riippuen erilaisia 
massojen muokkaustarpeeseen, kuljetukseen ja käyttöön liittyviä eroja. Vaikutus- ja 
hankealueen maaperässä saattaa olla eroja suhteessa esim. lisääntyvien sateiden sietoon ja 
toimimiseen hulevesien viivyttäjänä. ks. myös pintavedet

Luonnonvarat

Hankkeen ja sen vaihtoehtojen luonnonvarojen käyttö liittyy pääosin rakentamisvaiheeseen, 
mutta myös tienpitoon hankkeen elinkaaren aikana. 

YVA-ohjelmassa esitetään, että YVA-selostuksessa tullaan arvioimaan rakentamisen aikaisia 
vaikutuksia, erityisesti pölyvaikutuksia. Lisäksi todetaan, että koko hankkeen elinkaaren 
suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset ja niiden merkittävyys arvioidaan 
yleispiirteisesti arviointiselostuksessa alustavien suunnitelmien perusteella. 
Hankekuvaus 

Arviointiohjelman mukaan tarkastellaan mm. hankkeen alustavaa massatasetta, 
ylijäämämassojen sijoitusmahdollisuuksia, hankkeen kestoa sekä rakentamisalueen 
laajuutta. Jotta teiden rakentamisen aikaisia vaikutuksia pystytään arvioimaan, on edellä 
mainitut tiedot tarpeen esittää vaihtoehto-/tielinjauskohtaisesti. 

Kiviainesten hyödyntämisen ja väylähankkeiden sekä muun maankäytönmuutos vaatii 
alueella yhteen sovittavaa työtä, jossa keskeisessä roolissa ovat valtatien 3 suunnittelusta 
vastaavat tahot sekä ao. kuntien maankäytön suunnittelijat ja lupaviranomaiset.
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Luonnonvarojen kestävä käyttö, materiaalitehokkuus

Mikäli massataselaskelmissa ilmenee, että alueelle olisi tarpeen tuoda 
maarakennusmateriaaleja muualta, YVA-selostusvaiheessa on tarpeen kuvata myös, onko 
alueella tarkoitus tuoda muulta kivi- ja maa-ainesluonnonvaroja ja voidaanko siellä hyödyntää 
myös uusiomateriaaleja. 

Mikäli alueella on tarpeen hyödyntää muualta tuotuja uusiomateriaaleja tai maa-ainesjätteitä, 
on YVA-selostuksessa esitettävä alustava arvio käytettävien uusiomateriaalien/maa-
ainesjätteiden määristä, laadusta sekä käyttökohteista. Arvioinnin on tarkoitus tuottaa tietoa, 
voiko hankkeessa korvata neitseellisiä luonnonvaroja ja kuinka paljon hanke kuluttaa 
luonnonvaroja hankealueelta ja vaikutusalueelta.

Kallio-  ja maaperä, pilaantunut maa ja kohteet

Nykytilan kuvaus

Arviointiohjelmassa on todettu, että hankealueelle sijoittuu pilaantuneita maa-alueita. 
Tielinjausten (vaikutus)alueelle sijoittuvat MATTI-kohteiden mukaan 2-kehätien VEB-
linjauksen kohdalla Keskisenkulman kaatopaikka ja VE1 -valtatievaihtoehdon alueelle Kuljun 
entinen yhdyskuntajätteen kaatopaikka. 

Arviointiohjelman mukaan hanketta suunnitellaan Pirkanmaan ns. arseeniprovinssin alueelle.

Arvioinnit

Arviointiselostuksessa tulee esittää tiedot hankkeiden vaikutuksia kaatopaikkoihin kuten, 
miten tielinjaukset sijoittuisivat suhteessa kaatopaikkoihin ja onko tien rakentamisen vuoksi 
alueelta tarpeen poistaa pilaantuneita maita. Vaihtoehdossa VEB tulee arvioida mahdollisen 
siirron vaikutukset Natura-alueeseen (tulevaan luonnonsuojelualueeseen). Ks. 
Luonnonmonimuotoisuus. 
Arvioinneissa tulee ottaa huomioon kallio- ja maaperän arseenipitoisuus GTK:n opas

Haittojen estäminen

Hankkeen vaihtoehtojen suunnittelussa ja rakentamisen aikaisina vaikutuksina tulee arvioida 
myös arseenin mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja haittavaikutusten ehkäisemiseen liittyviä 
näkökohtia. Rakentamisen aikaisista vaikutuksista tulisi vähintäänkin karkealla tasolla 
arvioida alueen massatasapainoa ja mm. alueen kallioperän hyödynnettävyyttä hankkeen 
kiviainestarpeeseen. Tällä on erittäin suuri merkitys rakentamisesta syntyvien päästöjen 
vähentämisessä.
Luonnonmonimuotoisuus, Natura  

Vaikutusalueen ympäristön nykytila ja sen kehittyminen

Vaikutusalueen luonnonympäristön nykytilan lisäksi tulee kuvata yleispiirteisesti sen 
kehittyminen ilman hanketta ja eri hankevaihtoehdoissa huomioiden tiedossa olevat 
maankäytön suunnitelmat. Maankäytön toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Olennaisinta on 
kuitenkin kuvata tilanne, miten luonnonympäristöön vaikuttava maankäyttö toteutuu 
Lempäälässä ja Pirkkalassa vaihtoehdoissa V0+ ja VE2 ja erikseen vaihtoehdossa VE1. 

Arviointimenetelmät, maastoselvitykset, lähtöaineistot
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Arviointiohjelmasta ei selviä, milloin täydentävät maastoselvitykset tehdään, ja onko vuonna 
2019 tehty muita kuin liito-oravaan liittyviä maastotöitä. Tehtävät maastoselvitykset on 
arviointiohjelmassa kuvattu vain yleisellä tasolla. Selvitysten tulee olla oikea-aikaisia 
selvitettävään luontoarvoon nähden. Selvitykset ja niiden ajankohdat ja laajuudet 
(selvitysalueet) tulee kuvata tarkemmin arviointiselostuksessa.

Painopisteenä luontovaikutusten arvioinnissa ovat luonto- ja lintudirektiivin mukaiset lajit ja 
luontotyypit ja niihin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Lepakoihin kohdistuvat vaikutukset 
tulee sisältyä arviointiin, lähtötietoina mm. kuntien aineistoja ja lajien 
elinympäristövaatimukset. Kasvilajeista huomioitava mm. linjausvaihtoehdon lähialueella 
oleva hajuheinän esiintymä, jonka osalta vesitalouden säilyminen on oleellista (vaikutukset 
esiintymän valuma-aluee-seen). Luontoselvitysten linnustohavaintoja täydentäviä tietoja 
mahdollisista linnuston kannalta arvokkaista alueista on syytä pyytää lintutieteelliseltä 
yhdistykseltä. Mikäli vaikutusalueella on viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä, tulee 
niissä tehdä maastoselvitys viitasammakon kutuaikaan keväällä 2020, mikäli niihin voi 
kohdistua hankkeesta haitallisia vaikutuksia.

Niiltä osin kuin luontodirektiivin tiukasti suojelluista lajeista ei tehdä erikseen 
maastoselvityksiä, tulee vaikutukset arvioida oletuksella, että ko. laji esiintyy sille 
soveltuvassa elinympäristössä. Selvitysten ja arvioinnin yhteydessä todetut luontodirektiivin 
lajeille soveltuvat elinympäristöt tulee esittää arviointiohjelmassa. Mikäli heikentäviä 
vaikutuksia luontodirektiivin lajeihin voi elinympäristötarkastelun perusteella tehtävän arvion 
perusteella olla, tulee tehdä viimeistään tarkemmassa suunnitteluvaiheessa tehdä 
maastoselvitykset lajien esiintymisestä ko. elinympäristöissä.

Liito-oravan elinympäristöjen lisäksi liito-oravan kulkureitit ovat oleellisia ja niiden 
kytkeytyminen ekologiseen verkostoon. Liito-oravan elinympäristöihin ja kulkuyhteyksiin 
kohdistuvat vaikutukset liittyvät myös luonnonsuojelulain mukaisten poikkeuslupien 
tarpeeseen. 

Sääksen osalta tulee huomioida arvioinnissa viimeksi käytössä olleen pesän lisäksi myös 
mahdolliset vaihtopesät, jos ne ovat edelleen pesimäkäyttöön soveltuvia ja niihin voi 
kohdistua hankkeesta vaikutuksia (mm. melu- ja häiriövaikutus pesintään). Näitä 
pesäpaikkoja on tiedossa kolme alle 500 m etäisyydellä linjausvaihtoehdoista.

Natura 2000 -alue, s. 93

Mikäli Natura-arvioinnin tarveharkinta (Pulkajärven Natura 2000 -alue) osoittaa 
hankkeesta aiheutuvia todennäköisiä merkittävästi heikentäviä vaikutuksia alueen 
suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin, tulee tehdä myös varsinainen luonnonsuojelulain 
65 §:n mukainen Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten arviointi. 
Natura-arvioinnin tarveharkinnassa on syytä hyödyntää Metsähallituksen aineistoja 
Pulkajärven Natura-alueen luontotyyppien inventoinneista. Erityistä huomioita tulee kiinnittää 
Pulkajärven Natura-alueen pohjoispuolelta kulkevan linjausvaihtoehdon vaikutusten 
arviointiin, sillä maakuntakaavan valmistelun yhteydessä eteläisempi vaihtoehto on todettu 
vaikutuksiltaan haitattomammaksi. Arvioinnissa on otettava huomioon myös Pulkajärven 
Natura-alueen koillispuolella, Natura-alueen lähellä sijaitseva Keskisenkulman lopetettu 
kaatopaikka, joka sijaitsee VEB-linjauksen tuntumassa.

Luontovaikutusten arvioinnissa on myös otettava huomioon metsähallituksen 
luonnonsuojelutarkoituksiin varatut kiinteistöt, jotka on tarkoitus perustaa suojelualueiksi. 
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Mm. Pulkajärven Natura 2000-alueella Metsähallituksen luonnonsuojelutarkoituksiin varattu 
kiinteistö jatkuu Natura-alueen pohjoispuolelle, kehätien pohjoispuoliseen linjausvaihtoehtoon 
asti.

Muut luontoarvot. Vaikutukset riistalajeihin ja niiden kulkureitteihin tulee arvioida (lähtötietoja 
esim. riistanhoitoyhdistykseltä).

Lähdeaineiston ajantasaisuus

Luontotietojen osalta on syytä vielä varmistaa ennen arviointiselostuksen laatimista, onko 
tarkastelualueelta tullut tietoon uusia luontoarvoja, kuten uhanalaisten lajien esiintymiä. Myös 
Luomuksen Laji.fi-palvelun havaintotietoja on syytä hyödyntää oleellisilta osin. 

Luonnonmonimuotoisuus, ekologisten yhteyksien turvaaminen; Ekologisen verkosto ja 
viherverkko

Ekologisen verkostoon ja viherverkkoon liittyen arvioinnissa on tarpeen huomioida eri 
yhteyksissä tunnistettujen ekologisten verkostojen ja luonnonarvokohteiden 
muodostama kokonaisuus ja arvioitava vaikutus luontoarvojen muodostamaan 
kokonaisuuteen (sis. myös tavoitteellinen kehitettävä ekologinen verkosto) eri 
vaihtoehdoissa. Vaikutukset tulee arvioida eri mittakaavoissa esim. kohteiden lähiyhteydet, 
vaikutukset laajempaan verkostoon/ kytkeytyvyyteen sekä alueiden pirstoutuminen. 
Vaikutuksia arvioidaan myös yleisesti biologiseen monimuotoisuuteen, ei ainoastaan 
virallisessa suunnittelussa hyväksyttyihin verkostoihin tai suojeltuihin luontoarvoihin. Myös 
vesistöyhteyksien, ojien ja purojen sekä niiden varsien merkitys ekologisina kulkuyhteyksinä 
tulee ottaa huomioon.

Arviointiohjelman kuvassa 31. kaikki verkostojen arvokohteet eivät ole näkyvissä, eikä eri 
verkostojen päällekkäisyys käy selkeästi ilmi. Karttakuvaa tulisi tarkentaa esim. rasteroinnilla, 
jolloin verkostojen päällekkäisyys käy ilmi paremmin.  

Poikkeuksellisten tilanteiden (esim. ympäristöonnettomuudet) aiheuttamat riskit tulee 
huomioida vaikutusarvioinnissa myös luontovaikutusten osalta.

Arviointikriteerit, merkittävyysarvio, vertailu, s. 93 - 94

Luontovaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytetyt kriteerit ja johtopäätökset 
merkittävyyden määrittämisestä tulee esittää selkeästi jäsenneltynä YVA-selostuksessa. 
Sivun 94 taulukko ei sovellu ekologisiin yhteyksiin ja viherverkon luontoarvoihin kohdistuvien 
haitallisten vaikutusten tai kokonaisvaikutusten merkittävyyden arviointiin. Vaikutusten 
merkittävyyden kriteerit tulee esittää myös arvioitavien ekologisiin yhteyksiin ja luontoarvojen 
kokonaisuuteen kohdistuvien vaikutusten osalta. Selostuksesta tulee ilmetä, miten 
laadullisesti arvioitujen luontovaikutusten merkittävyys on määritelty. 

Vaikutusten arvioinnin lopputulos tulee esittää selkeästi perusteltuna luontoarvokohteittain ja 
-tyypeittäin (esim. erikseen liito-oravakohteet ja niiden muodostama kokonaisuus) sekä 
taulukkomuodossa kuvattuina että sanallisesti, kuten myös vertailu vaikutuksista ja niiden 
merkittävyydestä eri vaihtoehtojen välillä. Arviointiohjelmassa mainitut teemakartat ovat 
tarpeellisia myös luontovaikutusten arvioinnin tulosten tarkastelussa.
  
Paikallisella arvolla voi olla merkitystä osana laajempaa luonnonsuojeluverkostoa, mikä tulee 
ottaa huomioon merkittävyyden määrittämisessä ja vertailussa.
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vaihtoehdoissa. Vaikutukset tulee arvioida eri mittakaavoissa esim. kohteiden lähiyhteydet, 
vaikutukset laajempaan verkostoon/ kytkeytyvyyteen sekä alueiden pirstoutuminen. 
Vaikutuksia arvioidaan myös yleisesti biologiseen monimuotoisuuteen, ei ainoastaan 
virallisessa suunnittelussa hyväksyttyihin verkostoihin tai suojeltuihin luontoarvoihin. Myös 
vesistöyhteyksien, ojien ja purojen sekä niiden varsien merkitys ekologisina kulkuyhteyksinä 
tulee ottaa huomioon.

Arviointiohjelman kuvassa 31. kaikki verkostojen arvokohteet eivät ole näkyvissä, eikä eri 
verkostojen päällekkäisyys käy selkeästi ilmi. Karttakuvaa tulisi tarkentaa esim. rasteroinnilla, 
jolloin verkostojen päällekkäisyys käy ilmi paremmin.  

Poikkeuksellisten tilanteiden (esim. ympäristöonnettomuudet) aiheuttamat riskit tulee 
huomioida vaikutusarvioinnissa myös luontovaikutusten osalta.

Arviointikriteerit, merkittävyysarvio, vertailu, s. 93 - 94

Luontovaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytetyt kriteerit ja johtopäätökset 
merkittävyyden määrittämisestä tulee esittää selkeästi jäsenneltynä YVA-selostuksessa. 
Sivun 94 taulukko ei sovellu ekologisiin yhteyksiin ja viherverkon luontoarvoihin kohdistuvien 
haitallisten vaikutusten tai kokonaisvaikutusten merkittävyyden arviointiin. Vaikutusten 
merkittävyyden kriteerit tulee esittää myös arvioitavien ekologisiin yhteyksiin ja luontoarvojen 
kokonaisuuteen kohdistuvien vaikutusten osalta. Selostuksesta tulee ilmetä, miten 
laadullisesti arvioitujen luontovaikutusten merkittävyys on määritelty. 

Vaikutusten arvioinnin lopputulos tulee esittää selkeästi perusteltuna luontoarvokohteittain ja 
-tyypeittäin (esim. erikseen liito-oravakohteet ja niiden muodostama kokonaisuus) sekä 
taulukkomuodossa kuvattuina että sanallisesti, kuten myös vertailu vaikutuksista ja niiden 
merkittävyydestä eri vaihtoehtojen välillä. Arviointiohjelmassa mainitut teemakartat ovat 
tarpeellisia myös luontovaikutusten arvioinnin tulosten tarkastelussa.
  
Paikallisella arvolla voi olla merkitystä osana laajempaa luonnonsuojeluverkostoa, mikä tulee 
ottaa huomioon merkittävyyden määrittämisessä ja vertailussa.
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Epävarmuudet, tiedollinen, menetelmät, suunnitelman lähtöoletukset 

Arvioinnin epävarmuustekijät ja oleelliset arvioinnissa esiin nousseet tiedon puutteet on 
selostettava.

Vaikutusten rajaus, ajallinen, maantieteellinen

Arviointiselostukseen laadittavan nykytilan selvityksen ja vaikutusarviointien tulee kattaa 
suunniteltavat hankealueet ja niiden vaikutusalueet. Arvioitavan hanke- ja vaikutusalueen 
tulee siten kattaa myös mm. tieluiskat ja avoimina säilytettävät reuna-alueet ja muut alueet, 
joille hankkeesta aiheutuu muutoksia luonnonympäristön nykytilaan, mukaan lukien 
olemassa oleviin rakenteisiin kohdistuvat siirtotarpeet, sikäli kun ne ovat tiedossa. Lisäksi 
arvioinnissa tulee selvittää rakennettavan tien taso suhteessa ympäristöönsä. Nämä seikat 
ovat tärkeitä erityisesti liito-oravan kulkuyhteyksien toimivuutta arvioitaessa. 

Vaikutusalueiden laajuuden määrittelyssä tulee ottaa huomioon eliöiden ja luontotyyppien 
elinympäristövaatimuksiin kohdistuvat oleelliset muutokset. Välillisten luontovaikutusten 
vaikutusalueena on arviointiohjelmassa esitetty ulottuvan noin 200 m etäisyydelle 
tielinjauksesta. Esim. vaikutukset vesitalouteen, valuma-alueiden muutokset ja estevaikutus 
voivat ulottua merkittävästi laajemmalle. Myös luontoympäristöjen pirstoutuminen ilmenee 
laajemmalla alueella. Yhteysviranomaisen edellyttää, että vaikutusalueita laajennetaan 
kattamaan hankkeesta aiheutuvien haitallisten vuorovaikutusten mukaiseksi. 

Mikäli lentokoneiden varalaskupaikka sisällytetään arvioitaviin vaihtoehtoihin, tulee 
arvioinnissa ottaa huomioon linjauksen muutos ja mahdollinen käsiteltävän alueen 
leveneminen myös luontovaikutusten osalta.  

Luontovaikutusten arviointiin tulee sisältyä mm. hankkeen suorat, epäsuorat, pysyvät (lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin), tilapäiset, sekä yhteisvaikutukset. Näihin tulee sisältyä myös 
rakentamisen aikaiset vaikutukset. Ks. myös nykytila ja kehittyminen

Haitallisten vaikutusten estäminen

Haitallisia vaikutuksia lieventävät toimet tulee esittää etenkin Natura 2000 -kohteen, 
luontodirektiivin lajien, erityisesti liito-oravan, sekä ekologisten yhteyksien ja viherverkoston 
muodostaman kokonaisuuden kannalta.

Arviointivaiheessa tulee tunnistaa ekologisen verkoston ja viherverkon (ml. virkistyskäyttö) 
kannalta tarvittavat vihersillat ja esittää niistä toteuttamiskelpoinen ehdotus sijainteineen, 
sekä niiden suhde kaavoitukseen. Myös muut liito-oravan ja yleisemmin ekologisen 
verkoston kulkuyhteyksien turvaamisen vaatimat ratkaisut tulee tunnistaa ja esittää niistä 
ehdotus.  
Eri lajit vaativat erilaiset käytävät, mikä tulee ottaa huomioon laadukkaiden viheryhteyksien 
riittävässä määrässä, suunnittelussa ja arvioinnissa. 
Hankkeen rakentamisaikaisen maa-ainesläjityksen ja sen hulevesien vaikutusten arviointi ja 
erityisesti haittojen estämisen tehokkuuden arviointi tulee olla mukana vaihtoehtojen 
arvioinneissa. Arvioinnissa on olennaista tunnistaa haitallisten vaikutusten kohdistuminen 
kuten direktiivin korennoilla haittojen kohdistuminen sopivien elinympäristöjen kautta (lammet 
rantavyöhykkeineen). Haitallisia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä tarkemmalla 
suunnittelulla ja teknisillä ratkaisuilla, mutta jo tässä vaiheessa tulee esittää todelliset ja 
toteutettavat estämiskeinot. 
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Asiantuntemus 

Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeesta vastaavan käytettävissä oleva biologi.

Lähdeaineisto 

Luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden kohteiden tunnistamisessa on hyödynnettävä avointa 
paikkatietoaineisto luonnon monimuotoisuudelle tärkeistä metsistä Suomessa (Zonation).
https://www.syke.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Avoin_paikkatietoaineisto_luonnon_monimu(46541)

Pulkajärven Natura 2000 -alueen lisäksi myös muiden linjausvaihtoehtojen läheisyydessä 
sijaitsevien metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden biotooppikuviotietoja on 
hyödynnettävä arvioinnin tausta-aineistona. (lähde: Metsähallitus).

Arviointiohjelmassa kartoilla on esitetty vain suojelualueet ja huomionarvoisen lajiston 
kohteet. Yleisesti kaavoituksessa ja muissa käytettävissä olevissa luontoselvityksissä 
tunnistetut luontoarvokohteet tulee ottaa arvioinnissa huomioon. Lähtöaineistona on siten 
syytä huomioida mm. Lempäälän arvokkaat luontokohteet 2014 -julkaisun tiedot 
luontokohteista, sekä Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman kohteet.

Vuorovaikutus hankeen muiden ympäristövaikutusten kanssa. Ks. vaikutusalueen laajennus 
edellä

Yhteisvaikutukset

Arvioinnin tulee sisältää vähintään yleispiirteinen tarkastelu, mitä muutospaineita 
kokonaisuutena kohdistuisi ns. läntisellä alueella hankkeen kanssa ja ilman sitä edellä 
mainittuihin luontoarvoihin hankkeen vaikutusalueelle nyt ja tulevaisuudessa hankkeen 
toteutuessa. 
Toteuttamiskelpoisuus ja epävarmuus

Vaikutusten arvioinnissa tunnistetut mahdolliset tarpeet luonnonsuojelulain mukaisiin lupiin 
tulee todeta arviointiselostuksessa.

Suuronnettomuusriskit ja luonnonkatastrofit, muut ympäristöonnettomuudet ja niiden 
hallinta ja seuraukset 

Arvioinnissa on tunnistettava mahdolliset haitalliset kertyvät ja/tai viiveellä ilmenevät 
ympäristövaikutukset tien rakentamisen sekä tien käytön ja tienpidon aikana. Arvioinnissa voi 
tarkastella lisääkö ilmastonmuutos ympäristövaikutuksia aiheuttavia onnettomuuksia tien 
käytön aikana. Ks. Pintavedet, Luonnonmonimuotoisuus

Pintavedet s. 56 - 57, 90 - 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Hankekuvaus 
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Arviointiselostukseen laadittavan nykytilan selvityksen ja vaikutusarviointien tulee kattaa 
suunniteltavat hankealueet valuma-alueittain kartta-tarkasteluna ja lisäksi sanallisesti. 
Mahdolliset valuma-aluemuutokset tulee esittää.
 
Vaikutusalueen pintavesien nykytila ja niiden kehittyminen

Arviointiselostuksessa tulee esittää pintavesien nykytilan kehitys ilman hanketta (VE0+) ja 
tilanteissa, jossa toteutuisi valtatien vaihtoehto VE1/VE2 ja/tai 2-kehätie. Hankkeesta 
vastaavan mukaan 2-kehätien on toteutettavissa myös ilman VE1, joten kehätie on 
perusteltua arvioida erikseen ja sen yhteisvaikutukset VE1:n kanssa. Mahdolliset erot 
kehätien vaihtoehtojen VEA/VEB pintavesivaikutuksissa tulee arvioida, erityisesti Natura 
2000 -alueen osalta.  

Nykytilan kuvaukseen tulee lisätä tiedot pienvesien ja järvien vedenlaadusta sekä nykyisestä 
virkistysarvosta. Nykytilan kuvauksesta ja vaihtoehtovertailussa tulee ilmetä erikseen myös 
nykyisen tienpidon aiheuttamat muutokset järvien ja pienvesien vedenlaatuun sekä 
vaikutukset järvien ekologiaan ja virkistyskäyttöön. 

Arvioinnit

Pintavesivaikutukset tulee arvioida valuma-alueittain. 

Arvioinneissa tulee ottaa huomioon sääolojen äärevöityminen ja rankkasateiden vaikutukset 
sekä rakentamisen ja tien käytön aikana. 

Arviointiohjelman mukaan tien käytön aikana hulevedet huuhtovat tieltä mm. ajoneuvoista ja 
tiepäällysteistä peräisin olevia haitta-aineita. Haitta-aineita ei ole eritelty. Arvioinnissa tulee 
esittää tarkemmin eriteltynä eri haitta-aineiden vaikutukset, erityisesti kloridin, mutta myös 
raskasmetallien, öljyhiilivetyjen ja ravinteiden vaikutukset. 

Arvioinnin lähtökohtana on käytettävissä tieto, että autojen renkaiden kulumisesta muodostuu 
paljon mikromuovihiukkasia. Hankkeen käytön aikana syntyvä mikromuovin määrä ja arviointi 
sen haitallisista ympäristövaikutuksista on perusteltua lisätä arviointiohjelmaan. 

Rakentamisaikaiset vaikutukset, s. 98

Rakentamisaikaisten vaikutusten arviointi tulee perustua arvioihin kunkin vaihtoehdon 
vaatimista rakentamistoimenpiteistä sekä niiden sijainnista myös pintavesiin nähden. 
Kiintoainekuormituksen lisäksi myös räjähdysaineiden typpikuormituksen vaikutus ja 
työkoneiden aiheuttamien polttoainepäästöjen riskit tulee arvioida. Ks. lisäksi arseeni

Arviointiohjelmaan tulee lisätä tien rakentamisaikaisten hulevesien vaikutusten arvioinnit. 
Vesistövaikutusten arviointien tulee kattaa normaalitilanteet ja rankkasateet sekä vastaavat 
haittojen estämistoimet.

Yhteisvaikutukset 

Arvioinnissa otetaan huomioon vähintään Sääksjärven Ruduksen kiviainesottoalue. 
Yhteisvaikutukset tulee arvioida käytettävissä olevilla tiedoilla.
Suuronnettomuusvaara, ympäristöonnettomuudet ja riskien hallinta
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Mahdolliset suuronnettomuusvaarat ja muut ympäristöonnettomuuksien vaikutukset tulee 
arvioida vaihtoehdoittain. Hankkeessa louhittavan kallion ja alueella tuotavan kiviaineksen 
arseenipitoisuus tulee tarvittaessa selvittää GTK:n arseenioppaan mukaan ( Opas 59, 2014).

Arvioinneissa tulee ottaa huomioon, että hankealueen ja/tai hankealueelle muualta tuodut 
kiviainekset voivat olla Tampereen liuskevyöhykkeeseen liittyviä sulfidipitoisia kivilajeja ja että 
tämän kiviaineksen käsittelyn ja/tai sijoituksen seurauksena voi syntyä korkeita sulfaatti- ja 
raskasmetallipitoisuuksia sisältäviä happamia hulevesiä.  Näiden vaikutukset ja 
yhteisvaikutukset tulee ottaa huomioon normaalitoiminnan ja siitä poikkeavien tilanteiden 
aikaisten vaikutusten arvioinneissa.

Mikäli tien rakentamisessa käytetään kierrätyskiviaineksia, arvioinneissa tulee tarkastella ja 
tunnistaa vähintään yleispiirteisellä tasolla näihin liittyviä ympäristövaikutuksia ja niiden 
kohdistumista sekä mahdollisten haittojen ja riskien hallintaa. Ks. Luonnonmonimuotoisuus. 

Haittojen estäminen ja lieventäminen 

Arvioinnin perusteella tulee esittää hankesuunnitelmaratkaisut ja muut keinot suorien, 
välillisten ja kertyvien sekä pitkänajan haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi 
hankkeen rakentamisaikaa ja käytön aikaa vastaten vaihtoehdoittain ottaen huomioon 
normaali- ja poikkeustilanteet molemmissa. 

Tiesuolaukseen käytettävä kloridi voi muuttaa vesistöjen tilaa merkittävästi. Vaihtoehtoisia 
liukkaudenestokeinoja ja niiden vaikutuksia tulisi tarkastella, mikäli suolauksesta aiheutuu 
arviointien perusteella haitallisia vaikutuksia pintavesiin.

Selvityksissä tulisi arvioida erilaisia mahdollisuuksia tiehulevesistä aiheutuvien vaikutusten 
vähentämiseen. Keinoissa tulee tarkastella erikseen rakentamisen ja käytön aikana kuhunkin 
kuormitukseen soveltuvia keinoja sekä keinojen laatutasoa suhteessa maankäyttöön, kuten 
hulevesialtaita, kosteikkoja.  

Väylän rakentamisesta voi aiheutua merkittäviä satunnaisia, kestoltaan rajallisia 
pintavesivaikutuksia ja välillisiä pysyviä sedimenttivaikutuksia sekä välillisiä haitallisia 
terveys- ja viihtyvyysvaikutuksia esimerkiksi uimavesien kautta, mikä tulee ottaa huomioon 
haittojen estämisessä. Suunnittelualueella on useita järviä, joissa on virallisia 
virkistyskäytössä olevia uimarantoja. Arviointiohjelmassa tulisi arvioida mahdolliset 
uimarantoihin kohdistuvat rakentamisesta ja onnettomuuksista aiheutuvat ympäristöhaitat. 
Arseenipitoisen kallion murskaamisen vaikutukset pintavesien kautta terveyteen tulee 
arvioida ja esittää haittojen estämisen keinot.

Haittojen estämisessä tulee ottaa huomioon kulloinkin ajantasainen tietoa 
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Vaikutusten arvioinnissa ja estämisessä on 
otettava huomioon, että ilmatieteenlaitoksen uuden arvion mukaan sateiden toistuvuus tulee 
muuttumaan siten, että nykyilmastossa kerran 100 vuodessa toistuva rankkasade toistuu 
vuonna 2100 kerran 30 vuodessa. Ja nykyilmastossa kerran 20 toistuva rankkasade, toistuu 
vuonna 2100 kerran 10 vuodessa. Tämä tarkoittaa, että laajasti nykyisin mitoitusperusteissa 
käytössä oleva sadannan 10%:n kasvu verrattuna 2100 mennessä, on nykytiedon valossa 
riittämätön. Hankesuunnittelussa tulee ottaa huomioon varautuminen sadantaan riittävän 
pitkällä aikavälillä, mikä vaikuttaa esim. hulevesien hallintajärjestelmien mitoitukseen. Lisäksi 
tulee tarkastella väylien mahdollinen patovaikutus ja tulvavesien ohjautuminen taajama-
alueilla, roudan syvyyden mahdollinen muuttuminen ja sen vaikutukset riittävän pitkällä 
aikavälillä. 
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Väylän rakentamisesta voi aiheutua merkittäviä satunnaisia, kestoltaan rajallisia 
pintavesivaikutuksia ja välillisiä pysyviä sedimenttivaikutuksia sekä välillisiä haitallisia 
terveys- ja viihtyvyysvaikutuksia esimerkiksi uimavesien kautta, mikä tulee ottaa huomioon 
haittojen estämisessä. Suunnittelualueella on useita järviä, joissa on virallisia 
virkistyskäytössä olevia uimarantoja. Arviointiohjelmassa tulisi arvioida mahdolliset 
uimarantoihin kohdistuvat rakentamisesta ja onnettomuuksista aiheutuvat ympäristöhaitat. 
Arseenipitoisen kallion murskaamisen vaikutukset pintavesien kautta terveyteen tulee 
arvioida ja esittää haittojen estämisen keinot.

Haittojen estämisessä tulee ottaa huomioon kulloinkin ajantasainen tietoa 
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Vaikutusten arvioinnissa ja estämisessä on 
otettava huomioon, että ilmatieteenlaitoksen uuden arvion mukaan sateiden toistuvuus tulee 
muuttumaan siten, että nykyilmastossa kerran 100 vuodessa toistuva rankkasade toistuu 
vuonna 2100 kerran 30 vuodessa. Ja nykyilmastossa kerran 20 toistuva rankkasade, toistuu 
vuonna 2100 kerran 10 vuodessa. Tämä tarkoittaa, että laajasti nykyisin mitoitusperusteissa 
käytössä oleva sadannan 10%:n kasvu verrattuna 2100 mennessä, on nykytiedon valossa 
riittämätön. Hankesuunnittelussa tulee ottaa huomioon varautuminen sadantaan riittävän 
pitkällä aikavälillä, mikä vaikuttaa esim. hulevesien hallintajärjestelmien mitoitukseen. Lisäksi 
tulee tarkastella väylien mahdollinen patovaikutus ja tulvavesien ohjautuminen taajama-
alueilla, roudan syvyyden mahdollinen muuttuminen ja sen vaikutukset riittävän pitkällä 
aikavälillä. 
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Lähdeaineistoon on lisättävä https://betoni.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-Antti-
M%C3%A4kel%C3%A4_Millaiseksi-ilmastomme-on-muuttumassa-1.pdf

Hulevesien ja niiden hallinnan osalta on huomioitava Tampereen hulevesiohjelman ja muiden 
vaikutusalueen kuntien suunnitteluperiaatteet sekä voimassa olevan yleiskaavan 
määräykset. Vesistövaikutuksia arvioitaessa ja lievennystoimenpiteitä suunniteltaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota, ettei vesistöjen tila heikkene (muu heikkeneminen, myös 
virkistyskäyttöarvo).

Kuivatus- ja hulevesien käsittelyrakenteet ovat osa hanketta ja sen vaihtoehtoja ja toisaalta 
hankevaihtoehtojen haitallisten vaikutusten estämisen keinoja. Kuivatus- ja hulevesien 
käsittelytarpeet tulee esittää eri vaihtoehdoille valuma-alueittain. Arvioinnissa tulee 
perustellen esittää, miten eri käsittelytarpeet (perustellen kohteen herkkyys ja kuormitus) on 
kohdennettu ja huomioitu mukaan lukien poikkeavat tilanteet kuten virtaamahuiput 
(sulamisvedet ja rankkasateet) sekä rakentamisen että tienpidon aikana.

Arviointimenetelmä ja -kriteerit

Arviointiohjelmassa esitetyt vesistövaikutusten merkittävyyden arviointiin vaikuttavia tekijöitä 
ovat: suunnitellut toimenpiteet, vaikutusten kesto ja kohdentuminen sekä vesistön herkkyys, 
nykytila ja käyttö sekä vesienhoidon tavoitteet niiden vesistöjen osalta, joille tavoitteet on 
asetettu soveltuvat hankkeen arviointiin. Yhteysviranomainen tarkentaa, että vesistöjen 
herkkyyskriteerit tulee esittää arviointiselostuksessa.

Tarvittaessa pintavesien tilasta tulee hankkia lisätietoja näytteenotolla erityisesti 
kloridipitoisuuksista, mikäli nykytilaa kuvaavassa aineistossa ei ole riittäviä analyysitietoja. 
Aineistot tulee merkitä lähdeluetteloon.

Arviointikriteerinä tulee käyttää myös muutosta luonnontilaiseen järven tilaan. 
Pintavesivaikutuksia voi kohdistua myös vesistöihin, joihin ei nykytilanteessa kohdistu 
lainkaan vesikuormitusta pintavesien kautta kulkeutuvista haitta-aineista tai muuta liikenteen 
kuormitusta.

Asiantuntemus ja aineistot

Arvioinneista vastaa hydro-geologi (FM), jolla on monipuolista kokemusta vastaavista 
arvioinneista. Arvioinneissa hän on yhteistyössä muiden hankkeen arvioinnin asiantuntijoiden 
kanssa. Yhteysviranomainen painottaa arviointitulosten tulkintaa ja haittojen estämisen 
suunnittelua yhdessä luonto-, ilmasto- ja maankäytön/elinympäristön hyvän 
laadun/kaupunkikuvan ja maiseman asiantuntijoiden kanssa.

Vertailu ja merkittävyyden arvio

Vaikutusten arvioinnin lopputulos perusteluineen ja vertailu eri vaihtoehtojen välillä tulee 
esittää selkeästi sanallisesti sekä taulukkomuodossa / karttatarkasteluna valuma-alueittain.

Epävarmuudet

Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa olennaisia lähtötietoja ovat mm. 
suolauksessa käytettävä yhdiste ja sen määrä sekä suolaustarve ja erityisesti suolankäytön 
muutos verrattuna nykytilanteeseen mm. sääolot (ilmastonmuutos) ja ajonopeus. 
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Suolaamisen tarpeeseen liittyvät oletukset ja epävarmuudet ja niiden merkittävyys kuten 
puutteet käytettävissä olevissa (lähtö)tiedoissa tulee tarkastella.
Mikromuovista ja niiden haitallista ympäristövaikutuksista saattaa olla käytettävissä uutta 
tietoa hankkeen myöhempien suunnittelu- ja hyväksymisvaiheiden aikana kuten 
rengasmateriaalit, leviämisreitit ja haitallisuus. Tämä tulee mainita arvioinnissa ja miten 
hankkeesta vastaava tulee ajantasaistamaan tarvittaessa arviointia.  

Pohjavedet s. 56 - 57, 90 - 92

Sadevesien imeytyminen maaperään ja pohjaveteen vähenee, kun kasvillisuutta poistetaan. 
Koska ei ole kyse luokitellusta pohjavesialueesta, niin antoisuuksiin kohdistuvia olennaisia 
vaikutuksia ei ole tunnistettavissa. Pintavalunta kuitenkin lisääntyy. 

Tien rakentamisessa käytettävien koneiden, öljyjen yms. riskit on mainittu 
arviointiohjelmassa. Lisäksi todettaan, ettei vaikutuksia ole paljoa, koska maanmuokkaus olisi 
pohjavedenpinnan yläpuolella. Mikäli toiminta olisi sen alapuolista, se voi muuttaa 
paikallisesti virtaussuuntaa. Pohjavesiriskeistä on tunnistettu tien käytössä onnettomuudet 
sekä tiesuolaus. 

MARA-asetuksen mukaista hyödyntämistä ei saa olla luokitelluilla pohjavesialueilla. Mikäli 
analyysit ovat kunnossa ja asetuksen mukainen vaadelista täyttyy, ko. materiaalia voidaan 
luultavasti hyödyntää. 

Nykytilan kuvauksen mukaan hankkeella ei käytettävissä olevilla tiedoilla ole tunnistettavia 
merkittäviä vaikutuksia pohjavesialueisiin. Hankkeen tarkemmassa suunnittelussa tullaan 
kartoittamaan vaikutusalueen kaivot. 

Arviointiohjelma on riittävä pohjavesien arvioinnin osalta.

Yhteisvaikutukset, s. 83, 13, ks. vaikutuksittain edellä.

Arviointiohjelmassa tarkastellaan suunniteltavan hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhdetta 
yhdyskuntarakenteen/maankäytön toteutumiseen ja sen merkitystä yhteisvaikutusten 
muodostumiselle.

Arviointiohjelman mukaan ilman yhdyskuntarakenteen maankäytön tarpeita uudelle väylälle 
ei olisi investointitarpeita. Tämä ei ole johdonmukaista hankkeen tavoitteen kanssa, että 
valtatie 3:n VE1 on tarkoitettu ensisijaisesti pitkämatkaiselle ohiajoliikenteelle. Kyseinen lause 
ei ole johdonmukainen VE2 osaltakaan. 

YVA-laissa (YVAL 2 § ja YVAA 4 §) ei ole käsitettä ekosysteemipalvelu. Arviointiohjelmassa 
yhteiskunnalliset vaikutukset tulee rajata koskemaan hankkeen aiheuttamien terveyshaittojen 
ja hyötyjen merkittävyysarvioissa viittauksiin kansantaloudellista vaikutuksista. Ks. 
Ilmastovaikutukset edellä. Siltä osin kuin ekosysteemipalvelut liittyvät muuhun arviointiin kuin 
YVA-lain tarkoittamaan ympäristövaikutusten arviointiin, ne tulee arvioida ja raportoida 
hankkeessa vastaavan muissa raporteissa.

Yhteysviranomainen pitää käytettävissä olevilla tiedoilla epävarmana tietoa, mitä ja millaisia 
yhteisvaikutuksia voidaan tunnistaa muodostuvan, koska alueen maankuntakaavan ja 
kuntakaavojen toteuttaminen tulee jakautumaan vaikeasti ennalta arvioitaviin ajankohtiin. 
Tässä YVA-menettelyssä yhteisvaikutusten epävarmuus liittyy tunnistettavasti vaihtoehto 
VE1:een ja/tai 2-kehätiehen. Yhteysviranomainen pitää ennakolta arvioituna mahdollisena, 
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että osoitettu ja myös vireillä olevaa maankäyttöä voi toteutua ilman valtatievaihtoehtoa VE1. 
Arviointiohjelmassa olevien tietojen perusteella ei voi varmistaa liittyykö 2-kehätien VEA vai 
myös VEB mm. ratapihavarauksen toteutumiseen ja siten yhteisvaikutuksiin. ks. myös 
Natura-tarveharkinta/yhteisvaikutukset

Lempäälän Sääksjärven kiviaineshankkeen lisäksi tulee harkita yhteisvaikutusten arviointia 
muiden läheisten Lempäälän kiviaineshankkeiden kanssa. ks. Pirkanmaan liiton lausunto

Yhteisvaikutuksia maakuntakaava 2040 osoittamien hankkeiden kanssa on tarpeen arvioida 
käytettävissä olevien tietojen tarkkuudella. Yhteisvaikutuksia ainakin järjestelyratapihan 
kanssa on perusteltua arvioida ja yhteen sovittaa arviointeja mahdollisuuksien mukaan, 
koska ratapiha-hankkeessa on ajankohtainen suunnitteluvaihe.

Haittojen estäminen suunnittelulla ja lieventäminen s. 83 - 84, (YVA-asetus 4 § 10-kohta)

YVA-menettelyssä on tavoite selvittää ja suunnitella hankkeen aiheuttamien haitallisten 
ympäristövaikutusten estäminen ja lieventäminen ensisijaisesti suunnittelulla jo hankkeen ja 
sen vaihtoehtojen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi esitetään toimenpiteitä haittojen estämiseksi.

Arviointiselostuksessa tulee esittää suunnitelmat ja toimenpiteet yksilöidysti siten, että siitä 
selviää nimenomaan hanketta ja sen vaihtoehtoja koskevat yksilöidyt suunnitteluratkaisut 
sekä ratkaisujen arvioitu tehokkuus vaikutusten arvioinnissa todettujen merkittävien 
ympäristövaikutusten kannalta. 

Suunniteltavan hankkeen aiheuttaminen haittojen estäminen tulee esittää 
arviointiselostuksessa. Arviointiohjelmassa esitetään nyt esimerkkejä tiehankkeissa yleensä 
käytettävistä toimenpiteistä, joilla voitaisiin estää tai lähinnä vain pyrkiä estämään haittoja, 
kuten maaston muotoilu ja istutukset sekä yli- ja alikulut. 

Yhteysviranomainen painottaa, että kyseessä on luonteeltaan kaupunkimoottoritien 
tunnistettujen ja arvioitavien merkittävien haittojen estäminen. Arviointiselostuksessa tulee 
esittää vaihtoehdoittain haittojen estämiseen nimenomaan kaupunkialueen laatuvaatimuksia 
vastaavia suunnitteluratkaisuja ja keinoja. Ks. myös Luonnonmonimuotoisuus, ekologiset 
yhteydet ja viherverkko, maisema, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, pintavedet.

YVA-menettelyssä ei arvioida taloudellisia vaikutuksia, joten johdonmukaisesti haittojen 
estämisessä ei arvioida taloudellista kestävyyttä, ainakaan siten, että käytettävissä olevat 
tehokkaat estämistoimet ja ratkaisut jätetään esittämättä arviointiselostuksessa niiden 
kustannusten vuoksi.

Kompensaatio s. 84, 87

Arviointiohjelmassa esitetään haittojen estämiseen kompensaatiota. Mikäli 
arviointiselostuksessa tarkastellaan kompensaatio, yhteysviranomainen painottaa, että 
lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne kompensaatio-käsitettä. 
 
Epävarmuudet, s.103

Arviointiselostuksessa tulee olla ymmärrettävästi esitetty YVA-lain ja -asetuksen tarkoittamat 
arviointeihin liittyvät mahdolliset tietojen puutteet ja keskeiset oletukset, joilla arviointitulokset 
ovat voimassa. Hankkeen arvioinnin lähtökohdat sisältävät useita tulevaisuutta koskevia 
ennusteita, mikä lisää arviointien epävarmuutta.
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Arviointiselostuksessa ei voi esittää muita, hankkeesta vastaavan suunnitteluprosessin ja 
teknisten (?) seikkojen riskinarviointia. Hankkeesta vastaava voi esittää muita kuin YVA-lain 
tarkoittamia riskinarviointeja omalla hankesivullaan.

Erillisraporteista tulee ilmetä tarkemmat tiedot menetelmien epävarmuuksista kuten 
ilmanlaadun ja melun arvioinnin lähtötietoihin ja arviointimenetelmään liittyvistä 
epävarmuuksista.
Ilmastovaikutusten epävarmuus ks.  edellä Ilmasto, ja muut ympäristövaikutuksittain

Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Hankkeesta vastaavan todennäköisten haitallisten ympäristövaikutusten merkittävyyden 
arvioinnissa käytetyt kriteerit ja johtopäätökset merkittävyyden määrittämisestä tulee ilmetä 
YVA-selostuksesta. Arviointiselostuksesta tulee ilmetä myös, miten laadullisesti arvioitujen 
ympäristövaikutuksen merkittävyys on määritetty ja miten osallistumisessa ja ihmisiin 
kohdistuvissa arvioinneissa saatu palaute paikallisesta tiedosta ja arvoista on otettu 
huomioon. 

Arviointiselostuksesta tulee ilmetä myös eri arvioinneista vastaavien asiantuntemus, 
erityisesti alueellinen ja paikallinen asiantuntemus. Merkittävyyden arvioissa ja 
vertailumenetelmissä tulee olla käytettävissä riittävä paikallisasiantuntemus ja riittävä 
erityisasiantuntemus mm. väestötason terveysriskein arvioinnista.

Vaihtoehtojen vertailu s. 82 

Vaihtoehtojen vertailussa on tarkoitus tiivistää, jäsentää ja tulkita päätöksentekoa varten 
kaikki ympäristövaikutusten arvioinneissa tuotettu tieto. Vertailussa kuvataan vaihtoehtojen 
ympäristövaikutusten eroja ja perustellaan vaihtoehtojen paremmuutta eri näkökulmista.

Vertailumenetelmä

Arviointiohjelmassa ei ole kuvattu vertailumenetelmää vaan esitetty kaavio. 
Arviointiohjelmassa esitetään, että arviointiselostuksessa hankkeesta vastaava esittää 
vaihtoehtojen kokonaisvertailun, mikä perustuisi plus ja miinus-tyyppisen kuvaukseen. 
Yhteysviranomainen näkemyksen mukaan tällainen ympäristövaikutusten arviointitulosten ja 
niiden kohdistumisen yhteenveto ei tue vaikutusalueen kuntien ja muiden tahojen 
osallistumista. 

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia, joten 
vertailussa tulee käsitellä pääasiassa näitä kielteisiä vaikutuksia, vaikka jokin hankkeen 
toteuttamisen aiheuttama ympäristövaikutus voi olla myönteinenkin. Muita kuin YVA-lain 2 
§:n ja YVA-asetuksen 4 §:n tarkoittamia ympäristövaikutuksia ei tule esittää vertailussa tai 
muutoinkaan arviointiselostuksessa.

Yhteenvetokartat

Vertailun vaikutusten kuvauksessa tulee yksilöidä haitallisen vaikutuksen kohdistuminen. 
Suunniteltava hanke ja sen vaihtoehdot sijaitsevat Tampereen kaupunkiseudun 3 kunnan 
alueella. Vertailussa tulee säilyttää arviointitulosten kohdistuminen kunnittain ja vastaavasti 
haitallisten vaikutusten estämisen kohdistuminen. Arviointiohjelman mukaan arviointituloksia 
havainnollistetaan yhdellä tai kahdella yhteenvetokartalla. Yhteenvetokartalle on mahdollista 
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että osoitettu ja myös vireillä olevaa maankäyttöä voi toteutua ilman valtatievaihtoehtoa VE1. 
Arviointiohjelmassa olevien tietojen perusteella ei voi varmistaa liittyykö 2-kehätien VEA vai 
myös VEB mm. ratapihavarauksen toteutumiseen ja siten yhteisvaikutuksiin. ks. myös 
Natura-tarveharkinta/yhteisvaikutukset

Lempäälän Sääksjärven kiviaineshankkeen lisäksi tulee harkita yhteisvaikutusten arviointia 
muiden läheisten Lempäälän kiviaineshankkeiden kanssa. ks. Pirkanmaan liiton lausunto

Yhteisvaikutuksia maakuntakaava 2040 osoittamien hankkeiden kanssa on tarpeen arvioida 
käytettävissä olevien tietojen tarkkuudella. Yhteisvaikutuksia ainakin järjestelyratapihan 
kanssa on perusteltua arvioida ja yhteen sovittaa arviointeja mahdollisuuksien mukaan, 
koska ratapiha-hankkeessa on ajankohtainen suunnitteluvaihe.

Haittojen estäminen suunnittelulla ja lieventäminen s. 83 - 84, (YVA-asetus 4 § 10-kohta)

YVA-menettelyssä on tavoite selvittää ja suunnitella hankkeen aiheuttamien haitallisten 
ympäristövaikutusten estäminen ja lieventäminen ensisijaisesti suunnittelulla jo hankkeen ja 
sen vaihtoehtojen suunnitteluvaiheessa. Lisäksi esitetään toimenpiteitä haittojen estämiseksi.

Arviointiselostuksessa tulee esittää suunnitelmat ja toimenpiteet yksilöidysti siten, että siitä 
selviää nimenomaan hanketta ja sen vaihtoehtoja koskevat yksilöidyt suunnitteluratkaisut 
sekä ratkaisujen arvioitu tehokkuus vaikutusten arvioinnissa todettujen merkittävien 
ympäristövaikutusten kannalta. 

Suunniteltavan hankkeen aiheuttaminen haittojen estäminen tulee esittää 
arviointiselostuksessa. Arviointiohjelmassa esitetään nyt esimerkkejä tiehankkeissa yleensä 
käytettävistä toimenpiteistä, joilla voitaisiin estää tai lähinnä vain pyrkiä estämään haittoja, 
kuten maaston muotoilu ja istutukset sekä yli- ja alikulut. 

Yhteysviranomainen painottaa, että kyseessä on luonteeltaan kaupunkimoottoritien 
tunnistettujen ja arvioitavien merkittävien haittojen estäminen. Arviointiselostuksessa tulee 
esittää vaihtoehdoittain haittojen estämiseen nimenomaan kaupunkialueen laatuvaatimuksia 
vastaavia suunnitteluratkaisuja ja keinoja. Ks. myös Luonnonmonimuotoisuus, ekologiset 
yhteydet ja viherverkko, maisema, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, pintavedet.

YVA-menettelyssä ei arvioida taloudellisia vaikutuksia, joten johdonmukaisesti haittojen 
estämisessä ei arvioida taloudellista kestävyyttä, ainakaan siten, että käytettävissä olevat 
tehokkaat estämistoimet ja ratkaisut jätetään esittämättä arviointiselostuksessa niiden 
kustannusten vuoksi.

Kompensaatio s. 84, 87

Arviointiohjelmassa esitetään haittojen estämiseen kompensaatiota. Mikäli 
arviointiselostuksessa tarkastellaan kompensaatio, yhteysviranomainen painottaa, että 
lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne kompensaatio-käsitettä. 
 
Epävarmuudet, s.103

Arviointiselostuksessa tulee olla ymmärrettävästi esitetty YVA-lain ja -asetuksen tarkoittamat 
arviointeihin liittyvät mahdolliset tietojen puutteet ja keskeiset oletukset, joilla arviointitulokset 
ovat voimassa. Hankkeen arvioinnin lähtökohdat sisältävät useita tulevaisuutta koskevia 
ennusteita, mikä lisää arviointien epävarmuutta.
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Arviointiselostuksessa ei voi esittää muita, hankkeesta vastaavan suunnitteluprosessin ja 
teknisten (?) seikkojen riskinarviointia. Hankkeesta vastaava voi esittää muita kuin YVA-lain 
tarkoittamia riskinarviointeja omalla hankesivullaan.

Erillisraporteista tulee ilmetä tarkemmat tiedot menetelmien epävarmuuksista kuten 
ilmanlaadun ja melun arvioinnin lähtötietoihin ja arviointimenetelmään liittyvistä 
epävarmuuksista.
Ilmastovaikutusten epävarmuus ks.  edellä Ilmasto, ja muut ympäristövaikutuksittain

Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Hankkeesta vastaavan todennäköisten haitallisten ympäristövaikutusten merkittävyyden 
arvioinnissa käytetyt kriteerit ja johtopäätökset merkittävyyden määrittämisestä tulee ilmetä 
YVA-selostuksesta. Arviointiselostuksesta tulee ilmetä myös, miten laadullisesti arvioitujen 
ympäristövaikutuksen merkittävyys on määritetty ja miten osallistumisessa ja ihmisiin 
kohdistuvissa arvioinneissa saatu palaute paikallisesta tiedosta ja arvoista on otettu 
huomioon. 

Arviointiselostuksesta tulee ilmetä myös eri arvioinneista vastaavien asiantuntemus, 
erityisesti alueellinen ja paikallinen asiantuntemus. Merkittävyyden arvioissa ja 
vertailumenetelmissä tulee olla käytettävissä riittävä paikallisasiantuntemus ja riittävä 
erityisasiantuntemus mm. väestötason terveysriskein arvioinnista.

Vaihtoehtojen vertailu s. 82 

Vaihtoehtojen vertailussa on tarkoitus tiivistää, jäsentää ja tulkita päätöksentekoa varten 
kaikki ympäristövaikutusten arvioinneissa tuotettu tieto. Vertailussa kuvataan vaihtoehtojen 
ympäristövaikutusten eroja ja perustellaan vaihtoehtojen paremmuutta eri näkökulmista.

Vertailumenetelmä

Arviointiohjelmassa ei ole kuvattu vertailumenetelmää vaan esitetty kaavio. 
Arviointiohjelmassa esitetään, että arviointiselostuksessa hankkeesta vastaava esittää 
vaihtoehtojen kokonaisvertailun, mikä perustuisi plus ja miinus-tyyppisen kuvaukseen. 
Yhteysviranomainen näkemyksen mukaan tällainen ympäristövaikutusten arviointitulosten ja 
niiden kohdistumisen yhteenveto ei tue vaikutusalueen kuntien ja muiden tahojen 
osallistumista. 

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia, joten 
vertailussa tulee käsitellä pääasiassa näitä kielteisiä vaikutuksia, vaikka jokin hankkeen 
toteuttamisen aiheuttama ympäristövaikutus voi olla myönteinenkin. Muita kuin YVA-lain 2 
§:n ja YVA-asetuksen 4 §:n tarkoittamia ympäristövaikutuksia ei tule esittää vertailussa tai 
muutoinkaan arviointiselostuksessa.

Yhteenvetokartat

Vertailun vaikutusten kuvauksessa tulee yksilöidä haitallisen vaikutuksen kohdistuminen. 
Suunniteltava hanke ja sen vaihtoehdot sijaitsevat Tampereen kaupunkiseudun 3 kunnan 
alueella. Vertailussa tulee säilyttää arviointitulosten kohdistuminen kunnittain ja vastaavasti 
haitallisten vaikutusten estämisen kohdistuminen. Arviointiohjelman mukaan arviointituloksia 
havainnollistetaan yhdellä tai kahdella yhteenvetokartalla. Yhteenvetokartalle on mahdollista 
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koota suhteellisen laajasti vaikutustietoa ja havainnollistaa kohdistumista, mutta se ei 
yksistään ilman sanallista kuvausta vastaa tietoa arvioinnin merkittävimmistä 
ympäristövaikutuksista. Hankkeesta vastaavan tulee harkita riittääkö kaksi karttaa ja mikä 
olisi niiden mittakaavat. 
Yhteysviranomainen pitää tarpeellisena ottaen huomioon vaikutusalueen sijainti kolmessa 
kunnassa ja vaikutusten monitahoisuus, että arviointiselostuksessa esitetään lisäksi 
sanallinen, yhteenveto-/vertailutaulukko.

Merkittävyys, 79 - 81

Vertailun merkittävyyden arvioissa tulee käyttää edellä lausunnossa edellytettyjä kriteereitä 
tai arviointiohjelmassa esitettyjä, yhteysviranomaisen hyväksymiä kriteerejä. Laadullisia ja 
koettuja haitallisia vaikutuksia tulee kuvata sanallisesti.

Vertailuun tulee ottaa vaihtoehtojen aiheuttamat keskeiset todennäköiset haitalliset 
ympäristövaikutukset mukaan lukien yhteisvaikutukset. Vertailutaulukon tulee olla 
johdonmukainen kokonaisuus arviointiselostuksessa esitetyistä arviointituloksista, ja vertailun 
merkittävyyden arvioiden tulee olla keskenään johdonmukaisia. 

Arviointiohjelmassa esitetään, että hankkeesta vastaava käyttää Imperia-hankkeen 
menetelmää, joka perustuu vaikutusten todennäköisten merkittävyyksien vertailuun. 
Arviointiohjelmassa ei ole tarkasteltu tämän menetelmän soveltuvuutta nimenomaan 
suunniteltavaan valtatien ja kehätien hankkeeseen. Yhteysviranomainen on lausunnossaan 
painottanut Tampereen kaupunkiseudun erityispiirrettä, jossa suunniteltavan hankkeen 
vaikutusalue on voimakkaassa muutoksessa. Tässä YVA-menettelyssä ei siten muodostu 
suhteellisen pysyvää nykytilaa, johon kyseisen menetelmän tarkoittama vaikutuskohteen 
herkkyys, vaikutuksen muutoksen suuruus ja vaikutusten merkittävyys perustuvat. 
Vertailumenetelmän soveltuvuus on tarpeen selvittää ennen sen mahdollista soveltamista 
tähän YVA-menettelyyn. Vertailumenetelmä vaatisi vahvaa ja laaja-alaista 
paikallistuntemusta. Vaikutusalueen nykytila kehittyy ja muuttuu myös ilman hanketta.

Yhteysviranomainen tulee antaa oma perusteltu päätelmän merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, joka ei ole lähtökohtaisesti sidoksissa hankkeesta vastaavan 
käyttämään Imperia-hankkeen menetelmään tai plus-miinus-merkittävyystaulukointiin. 

Arviointiselostuksessa arviointitulokset ympäristövaikutuksista tulee esittää siten eriteltyinä, 
että perusteltu päätelmä on mahdollista antaa. Laajemmin tietoja voi esittää lisäksi 
erillisraporteissa.

Hankkeen edellyttämät luvat ja hyväksymisratkaisut s. 102

Arviointiohjelmassa on alustavasti hankkeen edellyttämiä lupia. Luetteloon voi tulla 
lisättäväksi mm. lentoestelupa, ylijäämämaan läjityksen luvat, kiertotalouteen liittyvät MARA- 
ja MASA-ilmoitukset. Tiedot tulee tarkentaa arviointiselostukseen.

Osallistuminen, s. 22 - 25

Arviointiohjelman mukaan hankkeesta vastaavan käytettävissä on erittäin monipuoliset, 
osallistujan erilaisista lähtökohdista muotoillut osallistumismahdollisuudet osallistujien 
valittavaksi. Arviointiohjelman sivuilla 23 ja 24 osallistumismahdollisuuksien sisältö on avattu 
osallistujille erittäin laadukkaasti. Yleisötilaisuuden suuren osallistujamäärän ja 
arviointiohjelmasta saatujen palautteiden kattavuuden (useita yhdistyksiä) perusteella myös 
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tiedotus osallistumismahdollisuuksista on toimiva. Lisäksi arviointiohjelmassa on esitetty 
hyvin osallistujille, miten osallistumismahdollisuudet jatkuvat seuraavissa 
suunnitteluvaiheissa. 

Arviointiohjelmassa on esitetty pääosin riittävät mahdollisuudet osallistumiseen. 
Osallistumisesta saadun palautteen perusteella hankkeesta vastaavan on perusteltua harkita 
yleisötilaisuuden järjestämistä useammassa kuin yhdessä hankkeen sijainti- ja 
vaikutusalueen kunnassa. Arviointiohjelmasta saatiin useita yhdistysten mielipiteitä, jotka 
edustavat Lempäälän väestön (yleisötilaisuus arviointivaiheessa) lisäksi laajasti Pirkkalan 
taajaman väestöä. 
Yhteysviranomainen ei ole jäsen hankkeesta vastaavan perustamissa hanke- tai 
ohjausryhmissä, eikä muutoinkaan ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen asiantuntijat. 
Yhteysviranomainen on puolueeton ja osallistuu vain YVA-lain asiantuntijana tarvittaessa 
hankkeesta vastaavan tilaisuuksiin. 

Raportointi, s. 81

Arviointiselostuksen laadinnassa tulee noudattaa yhteysviranomaisen lausuntoa 
arviointiohjelmasta. Arviointiselostuksesta tulee esittää selvitys siitä, miten 
yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. Hyvä käytäntö on esittää yhteenveto 
arviointiohjelman täydentämisestä taulukkona ja viitata taulukossa arviointiselostuksen 
kohtaan, josta yhteysviranomaisen edellyttämä täydennetty asia on nähtävissä.

Arviointiselostuksessa tulee esittää kokonaiskuva merkittävistä haitallisista 
ympäristövaikutuksista. Hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköiset merkittävät haitalliset 
ympäristövaikutukset tulee raportoida helposti löydettävinä kokonaisuuksina. 

Osan yksityiskohtaisesta tiedosta voi esittää liitteissä. Arviointituloksia havainnollistavat ja 
päätöksentekoa tukevia kuvia ja taulukoita ja teemakarttoja on perusteltua esittää myös 
koossa A3 vrt. arviointiohjelman liitekartat. Arviointiselostuksen liitteenä voi vastaavasti 
esittää tarkemmin koosteet ja analyysit työpajoista. Lisäksi hankkeen arvioinneista on 
tarpeen laatia erillisraportteja. Myös melun ja hiukkasten leviämismalliselvityksistä sekä 
ilmastovaikutuksista tulee esittää (vähintään sähköiset) erillisraportit, jotka tulevat nähtäville 
hankkeen YVA-sivulle. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta kokonaan, myös 
siihen kuuluva lausunto- ja mielipideyhteenvedot, on suositeltavaa esittää 
arviointiselostuksen liitteenä. 

Arviointiselostuksessa voi esittää vain YVA-lain ja -asetuksen tarkoittamat asiat. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää YVA-lain 2 § ympäristökäsitteen mukaan asetuksen 4 §  
1-16 kohtien tiedot ottaen huomioon pykälän viimeinen momentti. Yhteysviranomainen on 
toimivaltainen kuuluttamaan vain YVA-lain tarkoittamia asiakirjoja, ja antamaan YVA-lain 
tarkoittamasta arviointiselostuksesta perustellun päätelmän.

Arviointiprosessi ja sen aikataulu s. 20

Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeesta vastaavan alustava aikataulu. YVA-menettelyn 
hallinnollisessa menettelyssä on lähtökohtana aikataulu, joka mahdollistaa laadultaan ja 
riittävyydeltään yhteysviranomaisen edellyttävät arvioinnit sekä sen jälkeen osallistumisen ja 
perustellun päätelmän antamisen. 

Mikäli yhteysviranomainen ei voi antaa perusteltua päätelmää arviointiselostuksen tietojen 
perusteella, yhteysviranomaisen tulee pyytää hankkeesta vastaavalta lisäselvitykset ja 
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asettaa selvityksen toimittamiselle määräaika. Tämän jälkeen täydennetty arviointiselostus 
tulee kuuluttaa kuten aikaisempi arviointiselostus. 

YVA-menettelyn aikataulun lähtökohta ei ole hankkeesta vastaavan ja konsultin välisen 
sopimuksen aikataulu ja sopimuksen noudattaminen. 

Arviointiohjelman laajuus ja tarkkuus (YVAA 3 § Arviointiohjelma)

Hankkeesta vastaavan tulee täydentää ja korjata arviointiohjelmaa yhteysviranomaisen 
lausunnon mukaan. Yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiohjelmaan täydennettävät 
asiat on esitetty suhteellisen yksityiskohtaisesti eritellen ympäristövaikutuksittain, minkä 
tavoite on osaltaan varmistaa arviointiselostuksen YVA-lain tarkoittama laatu ja riittävyys. 
Yhteysviranomainen tarkistaa laadun ja riittävyyden, ja arvioi sen mukaan, onko perusteltu 
päätelmä merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista mahdollista antaa 
arviointiselostuksessa esitetyillä tiedoilla.

Yhteysviranomainen tulee kiinnittämään erityisesti huomiota, miten merkittäviin kestävän 
kehityksen teemoihin liittyvät merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnit vastaavat 
arviointiohjelmaa ja yhteysviranomaisen lausuntoa. 

Ilmastonmuutos, hillintä ja sopeutuminen

Arviointiohjelmaan tulee lisätä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät arvioinnit ja vaihtoehtojen 
vertailu. Ilmastonmuutoksen sopeutumisessa tulee arvioida pintavesivaikutukset, ja 
suunnitella arviointitulosten perusteella tehokkaat ja laadultaan kaupunkiympäristöä ja hyvää 
elinympäristöä ja kestävää elintapaa vastaavat ratkaisut. 

Luonnonmonimuotoisuus, Natura

Arvioinnin tulee tuottaa tiedot hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutuksista 
luonnonmonimuotoisuuteen ja erityisesti 2-kehätien vaikutukset Pulkajärven Natura-
alueeseen. Arvioinnin tulee tuottaa vertailuun lisäksi tieto luonnontilaisen ympäristön 
maankäytön muutoksesta eri vaihtoehdoissa. Arviointitulosten perusteella hankkeen ja sen 
vaihtoehtojen suunnittelussa tulee muodostaa haitallisia estevaikutuksia poistavat laadukkaat 
ratkaisut kuten vihersiltoja.

Luonnonvarojen kestävä käyttö/materiaalitehokkuus

Arviointiselostukseen tulee tuottaa tarkemmat tiedot mahdollisuuksista luonnonvarojen 
kestävästä käytöstä kuten neitseellisiä luonnonvaroja korvaavien materiaalien käytöstä. 

Väestön kohdistuvat ympäristövaikutukset, ympäristöterveysriskit, elinympäristön hyvä laatu

Kaikkia vaihtoehtoja tulee arvioida tasapuolisesti, ja kaikista tulee tuottaa melun ja 
ilmanlaadun laskentamalleihin perustuvilla arviointimenetelmillä tiedot melutasoista ja 
epäpuhtauspitoisuuksien alueista ja altistuvien määristä altistumistasoittain sekä vaikutukset 
seudun virkistysalueeseen. Hankkeesta vastaavan tulee hankkia käyttöönsä riittävä 
ympäristöterveyden asiantuntemus. Vaikutuksia sekä todennäköisten merkittävien haitallisten 
ympäristövaikutusten estämisen tarvetta, keinoja ja tehokkuutta tulee arvioida alueen 
väestön hyvän elinympäristön näkökulmasta ja muodostaa vertailuun kokonaiskuva 
vaikutuksista vaihtoehdoittain. 
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Arviointiselostuksessa tulee esittää YVA-lain 2 §:n tarkoittamista ympäristövaikutuksista 
YVA-asetuksen 4 §:n 1-16 kohtien tiedot, joiden on katettava hankkeen välittömät ja välilliset, 
kasautuvat, lyhyen ja keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset myönteiset ja 
kielteiset vaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen 
hankkeiden kanssa. Yhteysviranomainen tulee kuuluttamaan vain YVA-lain mukaisen 
asiakirjan.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti esittelijänä ylitarkastaja Leena Ivalo ja ratkaisijana 
vs. Yhdyskunnat ja luonto -yksikön päällikkö Samuli Alppi. Hyväksyntä asiakirjan lopussa.

Suoritemaksu 12 000 €

Maksun peruste ja oikaisuvaatimus

Maksu peruste on valtioneuvoston asetus (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2019. Maksuvelvollinen voi vaatia virheellisen maksun 
oikaisua Pirkanmaan ELY-keskukselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Yhteysviranomaisen lausunnosta tiedottaminen 

Yhteysviranomainen lähettää lausuntonsa tiedoksi lausunnonantajille. Kopiot 
arviointiohjelmasta saaduista lausunnoista ja mielipiteestä lähetetään hankkeesta 
vastaavalle. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet säilytetään Pirkanmaan ELY-keskuksen 
arkistossa. 

Yhteysviranomaisen lausunto on Internet-sivuilla 
www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA
sekä yleisön luettavissa paperitulosteena Lempäälän kunnan palvelupisteessä, 
Tampereentie 8, Pirkkalan kunnan asiointipiste, Koulutie 1 ja Tampereen palvelupiste 
Frenckell, Frenckellinaukio 2 B, Lempäälässä Sääksjärven kirjasto Pitkäahteentie, 
Pirkkalassa pääkirjasto, Suupantori 2 sekä Tampereella pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 sekä 
Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38.

 

TIEDOKSI Lempäälän kunta
Pirkkalan kunta
Tampereen kaupunki
Muut lausunnonantajat (so. lausunto pyydetty)
Metsähallitus
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asettaa selvityksen toimittamiselle määräaika. Tämän jälkeen täydennetty arviointiselostus 
tulee kuuluttaa kuten aikaisempi arviointiselostus. 

YVA-menettelyn aikataulun lähtökohta ei ole hankkeesta vastaavan ja konsultin välisen 
sopimuksen aikataulu ja sopimuksen noudattaminen. 

Arviointiohjelman laajuus ja tarkkuus (YVAA 3 § Arviointiohjelma)

Hankkeesta vastaavan tulee täydentää ja korjata arviointiohjelmaa yhteysviranomaisen 
lausunnon mukaan. Yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiohjelmaan täydennettävät 
asiat on esitetty suhteellisen yksityiskohtaisesti eritellen ympäristövaikutuksittain, minkä 
tavoite on osaltaan varmistaa arviointiselostuksen YVA-lain tarkoittama laatu ja riittävyys. 
Yhteysviranomainen tarkistaa laadun ja riittävyyden, ja arvioi sen mukaan, onko perusteltu 
päätelmä merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista mahdollista antaa 
arviointiselostuksessa esitetyillä tiedoilla.

Yhteysviranomainen tulee kiinnittämään erityisesti huomiota, miten merkittäviin kestävän 
kehityksen teemoihin liittyvät merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnit vastaavat 
arviointiohjelmaa ja yhteysviranomaisen lausuntoa. 

Ilmastonmuutos, hillintä ja sopeutuminen

Arviointiohjelmaan tulee lisätä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät arvioinnit ja vaihtoehtojen 
vertailu. Ilmastonmuutoksen sopeutumisessa tulee arvioida pintavesivaikutukset, ja 
suunnitella arviointitulosten perusteella tehokkaat ja laadultaan kaupunkiympäristöä ja hyvää 
elinympäristöä ja kestävää elintapaa vastaavat ratkaisut. 

Luonnonmonimuotoisuus, Natura

Arvioinnin tulee tuottaa tiedot hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutuksista 
luonnonmonimuotoisuuteen ja erityisesti 2-kehätien vaikutukset Pulkajärven Natura-
alueeseen. Arvioinnin tulee tuottaa vertailuun lisäksi tieto luonnontilaisen ympäristön 
maankäytön muutoksesta eri vaihtoehdoissa. Arviointitulosten perusteella hankkeen ja sen 
vaihtoehtojen suunnittelussa tulee muodostaa haitallisia estevaikutuksia poistavat laadukkaat 
ratkaisut kuten vihersiltoja.

Luonnonvarojen kestävä käyttö/materiaalitehokkuus

Arviointiselostukseen tulee tuottaa tarkemmat tiedot mahdollisuuksista luonnonvarojen 
kestävästä käytöstä kuten neitseellisiä luonnonvaroja korvaavien materiaalien käytöstä. 

Väestön kohdistuvat ympäristövaikutukset, ympäristöterveysriskit, elinympäristön hyvä laatu

Kaikkia vaihtoehtoja tulee arvioida tasapuolisesti, ja kaikista tulee tuottaa melun ja 
ilmanlaadun laskentamalleihin perustuvilla arviointimenetelmillä tiedot melutasoista ja 
epäpuhtauspitoisuuksien alueista ja altistuvien määristä altistumistasoittain sekä vaikutukset 
seudun virkistysalueeseen. Hankkeesta vastaavan tulee hankkia käyttöönsä riittävä 
ympäristöterveyden asiantuntemus. Vaikutuksia sekä todennäköisten merkittävien haitallisten 
ympäristövaikutusten estämisen tarvetta, keinoja ja tehokkuutta tulee arvioida alueen 
väestön hyvän elinympäristön näkökulmasta ja muodostaa vertailuun kokonaiskuva 
vaikutuksista vaihtoehdoittain. 
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Arviointiselostuksessa tulee esittää YVA-lain 2 §:n tarkoittamista ympäristövaikutuksista 
YVA-asetuksen 4 §:n 1-16 kohtien tiedot, joiden on katettava hankkeen välittömät ja välilliset, 
kasautuvat, lyhyen ja keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset myönteiset ja 
kielteiset vaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen 
hankkeiden kanssa. Yhteysviranomainen tulee kuuluttamaan vain YVA-lain mukaisen 
asiakirjan.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti esittelijänä ylitarkastaja Leena Ivalo ja ratkaisijana 
vs. Yhdyskunnat ja luonto -yksikön päällikkö Samuli Alppi. Hyväksyntä asiakirjan lopussa.

Suoritemaksu 12 000 €

Maksun peruste ja oikaisuvaatimus

Maksu peruste on valtioneuvoston asetus (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2019. Maksuvelvollinen voi vaatia virheellisen maksun 
oikaisua Pirkanmaan ELY-keskukselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Yhteysviranomaisen lausunnosta tiedottaminen 

Yhteysviranomainen lähettää lausuntonsa tiedoksi lausunnonantajille. Kopiot 
arviointiohjelmasta saaduista lausunnoista ja mielipiteestä lähetetään hankkeesta 
vastaavalle. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet säilytetään Pirkanmaan ELY-keskuksen 
arkistossa. 

Yhteysviranomaisen lausunto on Internet-sivuilla 
www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA
sekä yleisön luettavissa paperitulosteena Lempäälän kunnan palvelupisteessä, 
Tampereentie 8, Pirkkalan kunnan asiointipiste, Koulutie 1 ja Tampereen palvelupiste 
Frenckell, Frenckellinaukio 2 B, Lempäälässä Sääksjärven kirjasto Pitkäahteentie, 
Pirkkalassa pääkirjasto, Suupantori 2 sekä Tampereella pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 sekä 
Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38.
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YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ

Lausunnot

Pirkkalan kunta: Pirkkalan kunta pitää arvioitavia vaihtoehtoja tarkoituksenmukaisina. 

Ympäristövaikutuksien arvioiminen riittävän luotettavalla tasolla YVA-vaiheessa edellyttää, 
että selvityksessä arvioidaan riittävän yksityiskohtaiset tie- ja siltasuunnitelmat sisältäen 
myös liittymisrampit ja eritasoliittymät sekä meluntorjuntaratkaisut. Selvityksissä tulee 
huomioida esimerkiksi mahdollisuudet sijoittaa ajoradat leikkaukseen. Meluselvityksissä tulee 
huomioida myös lento- ja maantieliikenteen yhteismelutasot sekä uusien tieyhteyksien 
aiheuttamat liikennemäärien muutokset nykyisillä teillä.

Luontovaikutusten arviointi edellyttää uusia kasvillisuus-, linnusto-, luontotyyppi- ja 
direktiivilajiselvityksiä uusien tieyhteyksien vaikutusalueilla Pirkkalassa. Selvityksissä tulee 
arvioida myös vaikutukset luonnonvaraisten eläinten liikkumismahdollisuuksiin ja antaa 
suositukset ekologisten kulkuyhteyksien estevaikutusten vähentämiseksi. Viheryhteyksien 
säilymisen kannalta tarpeellisten vihersiltojen rakentamismahdollisuuksia tulee pystyä 
arvioimaan ainakin niissä paikoissa, joissa viheryhteyden säilyttäminen on ekologisesti 
tärkeää.  Pirkkalassa tarvetta tällaiselle vihersiltaratkaisulle tai muulle ekologisia ja 
virkistyksellisiä yhteyksiä säilyttävälle ratkaisulle on vt3:n osalta ainakin Iso-Naistenjärveltä 
Pulkajärvelle ulottuvan seudullisesti tärkeän viheryhteyden kohdalla. 

Myös Pulkajärven Natura-alueelle ja sen lähiympäristössä tulee tehdä uusia 
luontoselvityksiä. Natura-alueen tarveharkinnassa tulee huomioida Natura-alueelle 
kohdistuvien suorien vaikutusten lisäksi uusien tieyhteyksien vaikutukset myös viheralueiden 
pirstoutumisen ja tärkeimpien viheralueiden välisten ekologisten yhteyksien toimivuuden 
heikentymisen kautta. 

Erilaisia tie-, silta- ja meluntorjuntaratkaisuja olisi hyvä tuoda esille esimerkinomaisesti myös 
visuaalisesti, jotta arvioinnin perusteella voitaisiin paremmin arvioida erilaisten ratkaisujen 
maisemallisia vaikutuksia.

Tiehulevesistä ja niiden mukana kulkeutuvista epäpuhtauksista voi aiheutua 
pintavesivaikutuksia. Etenkin tiesuolaukseen käytettävä kloridi voi muuttaa vesistöjen tilaa 
merkittävästi. Selvityksissä tulisi arvioida erilaisia mahdollisuuksia tiehulevesistä aiheutuvien 
vaikutusten vähentämiseen.

Uusilla tieyhteyksillä on vaikutuksia myös yhdyskuntarakenteen muuttumisen kautta. 
Pirkkalassa uudet tieyhteydet toisaalta parantavat lentoaseman saavutettavuutta ja 
mahdollistavat uudenlaista maankäyttöä, kuten elinkeinotonttien sijoittamista teiden varsille, 
mutta myös pirstoisivat melko yhtenäisinä säilyneitä metsäalueita.

 Pirkkalan näkökulmasta ympäristövaikutusten arvioinnissa on keskeistä pyrkiä arvioimaan, 
kuinka eri vaihtoehdot tukevat tavoiteltua kestävän kehityksen mukaista 
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yhdyskuntarakenteen kehitystä. Pirkkalassa on tekeillä koko kunnan kattava strateginen 
yleiskaava ja luonnon monimuotoisuusohjelma, joissa tuodaan esille kunnan omaa tahtotilaa 
ja näkemystä järkeväksi yhdyskuntarakenteen kehitykseksi ja tärkeiden luontoalueiden 
säilyttämiseksi tulevillekin sukupolville.

Ilmastovaikutusten arvioinnissa tulee arvioida uusien tieyhteyksien vaikutukset laajemmin 
liikkumiseen, kuten eri liikennemuotojen kehitykseen sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. 
Selvityksessä on syytä tarkastella tien rakentamisen vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön, 
kuten esim. uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksia ja ylijäämämassojen 
sijoitusmahdollisuuksia.

Pirkkala ympäristöterveys: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää 
ympäristöterveyden kannalta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
mukaiset kokonaisuudet. Arviointiohjelmassa tulisi kuitenkin tarkentaa seuraavia 
asiakokonaisuuksia:

1.Kuvaus hankkeesta

Hankekuvaus on ympäristöterveyden näkökulmasta riittävä. Kuvauksesta saa riittävän 
käsityksen hankevaihtoehtojen koosta, sijainnista ja sen tarkoituksesta sekä hankkeen 
suunnitteluvaiheesta. Toteuttamisaikataulu on toistaiseksi määrittelemättä, sillä hankkeen 
toteuttaminen ei ole Väyläviraston eikä Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamisohjelmissa.

2.Hankkeen kohtuulliset vaihtoedot

Vaihtoehdot on kuvattu arviointiohjelmassa ymmärrettävästi ja tiiviisti.

3.Hankkeen toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat ja luvat

Ympäristöterveydellä ei ole lisättävää hankkeen toteuttamisen edellyttämiin suunnitelmiin tai 
lupiin.

4.Kuvaus ympäristön nykytilasta ja kehityksestä

Ympäristön nykytilan ja kehityksen kuvaus arviointiohjelmassa on ympäristöterveyden 
näkökulmasta pääosin riittävä. Vesiensuojelun kannalta pintavesien valuma-alueiden 
tarkempaa selvittämistä tulisi kuitenkin harkita.

5.Tunnistetut ja arvioitavat ympäristövaikutukset

Arviointiohjelmassa on tunnistettu keskeiset ympäristövaikutukset ja niiden 
vuorovaikutussuhteet. Ohjelmassa arvioidaan, että hankkeen todennäköisesti merkittävät 
vaikutukset hahmottuvat vaiheittain tarkentuen. 

Ympäristöterveys esittää, että ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa tulisi huomioida myös 
hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset, eikä vain valmiin väylän käytön aiheuttamat 
vaikutukset. Väylän rakentamisesta voi aiheutua merkittävät satunnaiset vaikutukset 
esimerkiksi uimavesille. Suunnittelualueella on useita järviä, joissa on virallisia 
virkistyskäytössä olevia uimarantoja. Arviointiohjelmassa tulisi arvioida mahdolliset 
uimarantoihin kohdistuvat rakentamisesta ja onnettomuuksista aiheutuvat ympäristöhaitat. 
Myös arseenipitoisen kallion murskaamisen vaikutukset tulisi arvioida.

Hankkeen vaikutusalueelle on suunniteltu merkittävästi lisää asutusta. Arviointiohjelmassa on 
käsitelty ympäristöhäiriöitä melko yleisellä tasolla. Ympäristöterveys toteaa, että 
ympäristöhäiriöiden, kuten maantie- rautatie- ja lentoliikennemelun sekä ampumaratojen 
kokonaismelun arvioiminen tulisi suunnitella tarkemmin. Lisäksi arviointiohjelmassa tulisi 
yhdessä alueen kemianteollisuuden ja lentokenttäalueen kanssa selvittää mahdolliset 
erityistilanteet ja niihin varautuminen.
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Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistää tutkitusti luonnossa liikkuminen ja rauhalliset 
metsäalueet. Arviointiohjelmassa tulisikin tarkemmin selvittää hankkeen vaikutukset 
luonnonympäristöön.

6.Ympäristövaikutuksia koskevat laaditut ja suunnitellut selvitykset

Arviointiohjelmassa on käsitelty vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen 
lähinnä liikenteen ja tierakenteiden aiheuttamien vaikutusten kautta. Arvioitavalla hankkeella 
on, kuten edellä on kuvattu, myös muita mahdollisia terveysvaikutuksia.

7.Arviointimenettelyyn osallistuminen

Arviointimenettelyyn osallistuminen on arviointiohjelmassa kuvattu riittävällä tarkkuudella.

Pirteva on aiemmin kommentoinut hanketta ennakkoneuvottelussa Pirkanmaan ELY-
keskuksessa 13.2.2019 seuraavasti:

” Väestön terveysriskit ja hyvä elinympäristö. Lempäälän ja Pirkkalan kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen (Pirteva) edustaja otti esille tiehankkeen sosiaalisen 
hyväksyttävyyden, minkä tulisi olla hankkeesta vastaavan lähtökohta arvioinnin 
suunnittelussa siten, että hankkeeseen liittyvä melutorjunta on suunnittelun ja arvioinnin 
ytimessä eikä vain liiteaineistoa. Pirtevan vaatimus on, että jokaiseen vaihtoehtoon pitää 
sisältyä nykyisen moottoritien meluntorjunnan parantaminen Lempäälän Sääksjärven ja 
Kuljun taajamissa siten, että melualueella olevien asukkaiden määrä merkittävästi vähenee 
nykytilanteeseen verrattuna. PIRTEVA osallistuu hankkeeseen lausunnonantajana.” 

Lempäälän kunta: YVA-ohjelmassa on tarkasteltu laajasti alueen nykytilaa ja arvioinnin 
lähtökohtia sekä tiehankkeisiin yleisesti liittyviä ympäristövaikutuksia. Ohjelman kuvaus 
vaikutusten selvittämisestä on melko yleispiirteinen eikä ohjelmasta saa tarkkaa kuvaa siitä, 
millä tarkkuudella asioita selvitetään selostuksessa. Keskeisiä ympäristövaikutuksia on 
kuitenkin tunnistettu hyvin ja kuvamateriaali on havainnollinen.

Koska kehittämisvaihtoehdot kohdistuvat alueelle, joka on tällä hetkellä pääasiassa 
metsätalousaluetta ja alueen rakennettu ympäristö on vähäinen, tulee ympäristövaikutusten 
arvioinnissa tarkastella vaikutusten lisäksi erityisesti haitallisten vaikutusten 
vähentämiskeinoja. Tarkasteltavia asioita ovat ennen kaikkea meluntorjunta ja päästöt ilmaan 
sekä arvokkaiden luontokohteiden, viheryhteyksien ja virkistysreittien turvaaminen mm. 
rakenteellisin keinoin (tunnelit ja sillat).

Joitain arviointiohjelmaan ja alueen nykytilaan liittyviä seikkoja tulee vielä tarkentaa. Nykytila-
arvioinnissa VT 3:n melu erityisesti Sääksjärven ja Kuljun kohdalla (Uusi Eurooppa ja 
Höytämönjärven alue) koetaan erityisen häiritsevänä ja aiheesta on tehty mm. opinnäytetyö: 
Melun häiritsevyys Lempäälän kunnassa (Potoinen 2016; lausunnon liitteenä). Mikäli 
liikennemäärät vielä kasvavat ennusteen mukaisesti, on tilanne erityisesti Sääksjärven 
kohdalla kestämätön. Myös vaihtoehdon 2 melu tulisi mallintaa, sillä liikennevirrat eroavat 
vaihtoehdosta 0+ ja VE 1. Osa liikenteestä VT 3:lla siirtyy käyttämään kehätietä ja toisaalta 
moottoritielle tulee 3 + 3 kaistaa. Meluntorjunnan vaikutusta myös Kuljun alueella tulee 
arvioida vaihtoehdoissa VE 1 ja VE 2.

Meluvaikutusten arvioinnissa on lisäksi syytä ottaa huomioon alueen korkea melutaso jo 
ennestään, erityisesti Sääksjärven taajama-alueella. Mallinnuksessa onkin syytä arvioida 
myös yhteismelua lentomelun, Tampereentien liikenteen ja junaliikenteen kanssa. Myös 
junaliikenteen osalta tulee huomioida melutaso ennustetilanteessa, sillä junaliikenteen 
odotetaan kasvavan alueella (lisäraide).
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Luontotietojen osalta alueelle on tehty tarkentavia selvityksiä mm. Ammejärvelle osana 
Rudus Oy:n Sääksjärven kiviaineshankkeen selvityksiä. Sen mukaan Ammejärvi on 
luonnontilaisen kaltainen lampi, jolla esiintyy direktiivilajeja täplälampikorentoa (Leucorrhinia 
pectoralis) ja lummelampikorentoa (Leucorrhinia caudalis). Lummelampikorento on herkkä 
veden happamoitumisen vaikutuksille. Vesistö- ja luontovaikutusten arvioinnissa onkin syytä 
huomioida em. eliölajit. Ohjelmasta ei ilmene onko luontoselvityksiä tehty jo kesällä 2019. 
Maastossa tehtävät luontoselvitykset tulee tehdä oikea-aikaisesti kunkin lajin esiintymisen 
kannalta. Koska alue on metsästysaluetta, tulee vaihtoehtojen vaikutukset riistaeläimiin 
arvioida huolellisesti.

Pirkanmaalla on tyypillisesti korkeita arseenipitoisuuksia ja alueen kallioperässä saattaa 
paikallisesti esiintyä hyvin korkeitakin pitoisuuksia arseenia. Rakentamisen aikaisina 
vaikutuksina tulisi arvioida myös arseenin mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja 
haittavaikutusten ehkäisemiseen liittyviä näkökohtia. Rakentamisen aikaisista vaikutuksista 
tulisi vähintäänkin karkealla tasolla arvioida alueen massatasapainoa ja mm. alueen 
kallioperän hyödynnettävyyttä hankkeen kiviainestarpeeseen. Tällä on erittäin suuri merkitys 
rakentamisesta syntyvien päästöjen vähentämisessä.

Ilmastovaikutusten osalta hiilinielulaskelma tulee sisällyttää vertailuun, vertailussa voidaan 
sitten esittää hiilinielun vähenemisen merkitys maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Lempäälän kunnan kaavoituspäällikkö tuo lisäksi esille seuraavat näkökohdat YVA-
ohjelmasta ja arviointiprosessista: "Pohjoisen Lempäälän ja Sääksjärven kehittäminen 
kaupunkiseudun eteläisenä liikenteen solmukohtana ja raideliikenteen tulevana seisakkeena 
sekä kasvavana alakeskuksena ja uutena työpaikka-alueena on koko Tampereen 
kaupunkiseudulle merkittävä hanke. Tämä tavoite on yksiselitteisesti asetettu sekä 
Pirkanmaan maakuntakaavassa, Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa, että 
Lempäälän juuri hyväksytyssä strategisessa yleiskaavassa.

Maakuntakaavan, rakennesuunnitelman ja Lempäälän strategisen yleiskaavan mukaiset 
väylät on lisäksi tarkoitettu varmistamaan niin lento-, tavara- ja henkilöliikenteen edellytykset, 
kuin uusien työpaikka- ja elinkeinoalueiden syntyminen.

Tätä taustaa vasten vaihtoehdoista kehittämiskelpoisia ovat ainoastaan ne, joissa valtatie 3 
noudattaa maakuntakaavan mukaista uutta linjausta Puskiainen-Linnakorpi, ja jossa siihen 
olennaisesti liittyy Kangasalan, Tampereen eteläiset osat, Lempäälän ja Pirkkalan yhdistävä 
2-kehä. Vaihtoehdot, joissa tieverkkoa ei paranneta ja kehitetä, ovat alueen elinkeinojen, 
asutuksen ja liikenteen kehitykselle kestämättömiä.

Lempäälän osalta valmisteluaineistoon on toimitettu Sääksjärven yleiskaavan alustavat 
tarkastelut välillä päärata - VT3 Puskiaisten oikaisu. Sääksjärven tuIevan maankäytön 
mahdollistamiseksi 2-kehän linjaus tulisi tarkentumaan Sääksjärven keskustan läheisyydessä 
kauemmas olevasta asuinrakenteesta, mikä tulisi huomioida vaihtoehtoja tarkasteltaessa. 
Kehä 2:n linjauksen aluevaraus toteutetaan kuntien omalla yleiskaavoituksella, ja 
Sääksjärven yleiskaava etenee luonnosvaiheeseen vuoden 2020 aikana. Lempäälän kunta 
on jo toteuttamassa maakuntakaavan aluevarauksia Sääksjärven yleiskaavalla ja 
maanhankinnalla.

Tampereen kaupunki: Kaavoituksen ja liikennejärjestelmäsuunnittelun lausunto
Tampereen voimassa olevien yleiskaavojen sisältöä tulee tarkentaa. Kantakaupungin 
yleiskaavan 2040 osalta tulee lisätä (s. 47 kartta 1), että yleiskaavassa suunnittelualueelle 
Lakalaivaan on osoitettu varaus uuteen henkilöliikenteen asemaan sekä joukkoliikenteen 
vaihtopysäkki, jossa on varauduttava seudulliseen liityntäpysäköintiin. Lisäksi tulee lisätä, 
että valtatie 3 sivuaa sekä keskuspuistoverkostoa että puolustusvoimien aluetta.
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Viherverkkoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa voidaan hyödyntää Tampereen 
kaupunkiseudun viherrakenne 2018 tietoja. Selvityksessä esitetty seudun viherverkkoa 
koskevaa suunnitelmaa ei ole hyväksytty missään seudun tai kuntien toimielimissä, mistä 
syystä pääpaino vaikutusarvioinnissa tulee kohdistaa ensisijaisesti maakuntakaavan ja 
kuntien hyväksymien kaavojen sisältöihin.   

Eri lähteissä ja selvityksissä määritellyt viherverkko ja alueen ekologiset yhteydet on 
yhdistetty kuvaan 31. Tampereen seudun viherverkko on metsäekologisen verkoston 2018 
mukainen ja Pirkanmaan ekologinen verkosto 2014 on maakuntakaavan selvityksen 
mukainen. Pirkanmaan selvityksessä ydinalueet on jaettu koon mukaan kahteen luokkaan, 
maakunnalliset luonnon ydinalueet (≥ 800 ha) ja ydinkaupunkiseudun ydinalueet (20 ha tai 
vesistöihin rajautuessa 15 ha). Kuvassa ydinalueet on niputettu. Nimeämistä tulee tarkentaa, 
jotta mittakaava ja ekologisen verkoston määrittelyn lähtökohdat tulevat ymmärretyiksi ja asia 
tulee tiedostetuksi vaikutuksia arvioitaessa.

Kulttuuriperinnön osalta Tampereen puolella Peltolammin ja Multisillan alueella radan 
varressa olevat kohteet kuvassa 37 ovat muinaisjäännöksiä, ei maiseman ja/tai 
kulttuuriperinnön arvokohteita (Yleiskaavan kartta 3 kohteet SM54, SM55 ja SM56).

Vaihtoehdoista

Vaihtoehtojen valinnat on perusteltava tarkemmin. Vaihtoehto 2 on hyväksytyn Pirkanmaan 
maakuntakaavan vastainen, joten etenkin tämän vaihtoehdon valinta on perusteltava tässä 
asiakirjassa. Vaihtoehtojen kuvauksia ja sisältöjä tulee tarkentaa niin, että niiden sisällöt ovat 
yksiselitteisiä ja selkeitä. Vaihtoehdoissa käytettyjä termistöjä olisi syytä selittää paremmin.

Valtatien 3 liikennemäärät kasvavat Tampereen alueella, vaikka Puskiaisten oikaisu tehdään, 
ja se edellyttää, että kaikkiin vaihtoehtoihin tulee sisällyttää sekoittumiskaistat eli kolmannet 
kaistat Tampere E:n ja Sarankulman etl:n välillä. Vaihtoehtoon 2 on kuvassa 51 esitetty 
tämän lisäksi lisäkaistat rampeille. Niitä ei mainita erikseen tekstissä eli tuleeko lisäkaistat 
rampeille vielä sekoittumiskaistojen eli kolmansien kaistojen lisäksi? Kaikkiin vaihtoehtoihin 
on sisällytettävä ratkaisuja Tampere E - liittymän kehittämiseen, Lakalaivan etl:n 
parantamiseen ja Lakalaiva etl - Sarankulma etl välisen alueen melusuojauksen 
parantamiseen. Vaihtoehdossa 0+ tulee meluntorjunta ulottaa Särkijärven kohdalle saakka, 
koska alueella on olemassa olevaa loma-asutusta ja maakuntakaavan luonnonsuojelualueen 
varaus.

Vaihtoehdossa 2 tulee meluntorjunta osoittaa kokonaisuudessaan välille Kulju-Särkijärvi.

Hankkeiden yhteisvaikutukset

Suunnittelualueelle on hyväksytyssä maakuntakaavassa osoitettu muitakin isoja infraan ja 
maankäyttöön liittyviä hankkeita, mm. oikorata ja järjestelyratapihan siirto. Nämä suuret 
hankkeet yhdessä Puskiaisten oikaisun kanssa mahdollistavat alueelle uutta maankäyttöä ja 
synnyttävät seudun sisäistä liikennettä. Näiden hankkeiden yhteisvaikutuksia on syytä 
arvioida YVA-ohjelmassa. Yhteisvaikutuksia, mm. alueen uutta maankäyttöä, kuitenkin 
arvioidaan osaltaan Talli-mallilla tuotetussa liikenne-ennusteessa.

Lähtökohtaisesti uudet liikenteen hankkeet yhdessä kehittyvän maankäytön kanssa 
käynnistävät toteutuessaan koko Pirkanmaan maankäytön suurimman uuden avauksen. 
Pirkanmaan liitto on käynnistänyt selvitystyön maakuntakaavassa alueelle osoitetun 
järjestelyratapihan vaikutuksista.  Selvityksessä arvioidaan mm. hankkeiden vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteen kehittämiselle. Selvitys valmistuu tammikuussa 2020 ja siinä esitetyt 
arviot ovat hyödynnettävissä kokonaisvaikutuksia arvioitaessa.

Vaikutukset ihmisiin
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Vaikutukset seudulliseen ulkoilu- ja virkistysreitistöön on syytä arvioida. Arviointia tulee 
laajentaa pelkän verkoston tarkastelusta myös laadullisesti virkistysalueiden laajuuteen ja 
niiden melutasoon.

Ilmastovaikutukset

YVA-ohjelmassa on todettu, että hiilinielun menetystä ei tutkita, koska se tiealueen osalta on 
niin pieni verrattuna vuotuisiin kokonaishakkuiden määrään. Erillisenä arviointina 
hiilinielutarkastelua ei voi pitää tarkoituksenmukaisena, mutta näkökulma liittyy luontevasti 
hankkeiden yhteisvaikutusten arviointiin.

Liikenteen vaikutukset

Liikenteellisiä vaikutuksia arvioitaessa ja liikenne-ennusteiden laatimisessa tulee tarkistaa 
Talli-mallin maankäyttötietojen ajantasaisuus koko kaupunkiseudun osalta. Uusi maankäyttö 
alueella voi heijastua koko seudun työ- ja asiointiliikenteeseen mutta ennen kaikkea 
valtakunnallisiin logistisiin kuljetuksiin. Arvioinnissa on syytä tuottaa tieto VT3 palvelutasosta 
välillä Kulju-Tampere eteläinen myös VE 1 tilanteessa.

Liikenteellisenä tavoitteena on ”Parantaa joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta”. Tämän 
suhteen pitäisi arvioida myös joukkoliikennepalvelujen saavutettavuutta, sujuvuutta ja 
kilpailukykyä ajoneuvoliikenteeseen nähden. Vaikutukset pyöräilyverkkoon on myös syytä 
arvioida. Joukkoliikenteen ja pyöräilyn käytön edistämiseksi seudun sisäisen työ- ja 
asiointiliikenteen osalta vaikutusarvioinnissa on syytä esittää mahdolliset 
kehittämistoimenpiteet. 

Ympäristönsuojelun lausunto

Vaikutustenarvioinnin ohjelmaa on täydennettävä luonnonympäristöä koskevalta osalta. 
Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma on hyväksytty kaupungin valtuustossa 
10.12.2012. Luonnonsuojeluohjelman kohteet on huomioitava vaikutustenarvioinnissa 
kokonaisuudessaan. Lisäksi muiden huomionarvoisten luontokohteiden arviointia on 
täydennettävä lepakoiden osalta. Arviointiohjelman s. 53 kuva 30 on esitetty lepakoiden 
pistemäisiä havaintotietoja. Pistemäisten havaintojen lisäksi Tampereen eteläosassa on 
suunnittelualueella todettu lepakoille tärkeitä saalistusalueita, joihin kohdistuvat vaikutukset 
on huomioitava vaikutusten arvioinnissa.

Viherverkkoon ja ekologisiin yhteyksiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa, sekä vaikutusten 
lieventäviä toimia suunniteltaessa on huomioitava hankkeen vaikutukset Tampereen 
yleiskaava 2040 kartta 2 muodostamaan viherverkon kokonaisuuteen, johon sisältyy sekä 
olemassa olevaa viherympäristöä, että tavoitteellista kehitettävää ekologista verkostoa. 
Lakalaivan eritasoliittymän alueelle on mm. merkitty ohjeellinen viherverkoston yhteystarve, 
jonka edistämistä hankkeen puitteissa on tarkasteltava vaikutusten lievennystoimien 
yhteydessä. Ekologisten yhteyksien arvioinnissa on huomioitava myös ojien ja purojen sekä 
niiden varsien merkitys ekologisina kulkuyhteyksinä. Arvioitaessa kokonaisvaikutuksia 
luonnonympäristöön, on arvioinnissa huomioitava myös hankkeen edellyttämien 
kunnallisteknisten linjasiirtojen (mm. kaasu) ja meluntorjunnan eri vaihtoehtojen vaatimat 
tilavaraukset.

Hulevesien ja niiden hallinnan osalta on huomioitava Tampereen hulevesiohjelman 
suunnitteluperiaatteet sekä voimassa olevan yleiskaavan määräykset. Vesistövaikutuksia 
arvioitaessa ja lievennystoimenpiteitä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
Särkijärven erinomaisen tilan säilymiseen.
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Tampereen terveydensuojeluviranomaisen lausunto

On erittäin tärkeää, että tielinjauksista ja liikennevirroista aiheutuvia terveyshaittoja 
arvioidaan ja ennaltaehkäistään jo suunnitteluvaiheessa, sillä terveydensuojelu-
viranomaisella ei ole mahdollisuus puuttua jälkivalvonnalla liikenteen aiheuttamiin 
terveyshaittoihin. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on mainittu ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi (IVA), joka sisältää sekä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) että 
terveysvaikutusten arvioinnin (TVA). Terveydensuojelu pitää erittäin tarpeellisena, että 
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin osallistuu laajempi työryhmä mm. 
terveysvaikutusten osalta.

Terveydensuojelun kannalta merkittävimpiä vaikutuksia ovat liikenteestä syntyvät melu- ja 
pakokaasupäästöt sekä katu- ja tieliikennepöly. Kaikissa vaihtoehdoissa nousee esille 
meluntorjunnan toteuttaminen. Pienhiukkaspäästöjä syntyy pakokaasujen lisäksi myös 
renkaiden, jarrujen ja tienpinnan kulumisesta, eikä autokannan mahdollinen sähköistyminen 
vähennä näitä päästöjä. Kehätie 2 kehittäminen ohjaa liikenteen kauemmas Tampereen 
tiheästi asutulta alueelta, mikä vähentää ohittavan liikenteen aiheuttamia päästöjä sekä 
ruuhkaa tiheään asutulla kaupunkiseudulla. Terveysvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida 
eri vaihtoehdoissa liikenteen päästöille altistuvien ihmisten määrä myös niillä alueille, joiden 
liikennemääriin suunnitelmat vaikuttavat. Nämä vaikutukset heijastuvat paljon suuremmalle 
alueelle kuin missä varsinainen uuden väylän rakentaminen tapahtuu. 

Arviointiohjelma tunnistaa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VAT) esiin nostetut 
tavoitteet: Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 
terveyshaittoja. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen 
ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.

Pirkanmaan maakuntamuseo: Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tarkoitus koota yhteen alueelta aiemmin 
laadituissa selvityksissä esiin tuodut arvot. Näitä selvityksiä ovat mm. valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet sekä rakennetun ympäristön arvoalueet sekä 
paikallisia arvoja esiin nostavat yleis- ja asemakaavatason selvitykset, joita on tehty 
erityisesti nykyisen vt3:n varrelle keskittyneen rakentamisen alueelta. Lisäksi alueille, joille 
aiemmat yleiskaavatason selvitykset eivät ulotu, tehdään maisema-arkkitehdin toimesta 
maastokatselmus inventointitarpeen arvioimiseksi. Tarkastelu ulotetaan nykyisen tielinjan 
osalta 100 metrin etäisyydelle ja uusien vaihtoehtoisten tiekäytävien osalla pääsääntöisesti 
vähintään 200 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta. Vaikutustenarviointia varten arvoalueet ja 
kohteet on tarkoitus luetteloida, merkitä kartalle sekä kuvata sanallisesti niiden luonne ja 
arvokkaat ominaispiirteet.

Maakuntamuseo pitää edellä kuvattua selvitystapaa kulttuuriympäristön ja maiseman osalta 
pääsääntöisesti riittävänä, sillä suunnitellut tielinjat vaikutusalueineen eivät sijoitu 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille tai rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin, vaan pääasiassa aiemmin rakentamattomille metsäalueille, lukuun 
ottamatta nykyisen vt3:n vartta, jossa on paikallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön 
kohteita ja alueita (mm. yhtenäisiä pientaloalueita). Vaikutustenarvioinnin yhteydessä tulisikin 
myös pyrkiä arvioimaan näiden paikallisesti merkittävien arvoalueiden ja -kohteiden 
muutosherkkyyttä/muutoskestävyyttä sekä eri vaihtoehtojen vaikutuksia niiden keskeisimpiin 
näkymiin. Lisäksi Maiseman ja kulttuuriperinnön valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset 
arvot -kartassa (s. 61) Peltolammi, Härmälä ja Rantaperkiö on virheellisesti merkitty 
paikallisesti merkittäväksi, vaikka ne Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ovat 
maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (MKY). Suunnittelualueen 
lähtötietoja tulee noilta osin korjata.

LIITE 1
PIRELY/7069/2019 49/97

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että 
suunnittelualueen nykytila -osioon kuuluvasta Maiseman ja kulttuuriperinnön valtakunnalliset, 
maakunnalliset ja paikalliset arvot -kartasta (s. 61) puuttuu muinaisjäännöskohteita, eikä 
muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita ole merkitty ollenkaan. Lisäksi karttaan on 
Lempäälän osalta merkitty muinaisjäännöskohteita alueille, joilla niitä ei tämän hetkisen 
tiedon mukaan sijaitse. Suunnittelualueen lähtötiedot tulee päivittää edellä mainituilta osin.

Vaikutusten arvioinnin yhtenä menetelmänä maiseman ja kulttuuriperinnön osalta on 
ohjelmaan kirjattu muinaisjäännösinventointi (s. 95). Koska muinaisjäännösten lisäksi 
arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvat muut kulttuuriperintökohteet, tulee tulevan 
tutkimuksen nimi korjata muotoon arkeologinen inventointi ja mainita muut 
kulttuuriperintökohteet tutkimuksen sisällön kuvauksessa muinaisjäännösten rinnalla. 
Esimerkiksi suunnittelualueen erityispiirteenä mainitut torppa-asutuksen jäännökset (s. 62) 
kuuluvat juuri tähän kohderyhmään. Inventoinnin kuvauksessa tulee myös täsmentää, että 
selvitystarve koskee sekä uusia ja parannettavia valtatie 3:n että 2-kehän linjauksia. 
Menetelmäosuudessa tulisi mainita myös Sikojärven historiallista kylä tai talotonttia koskeva 
tarkkuusinventointi, joka on mainittu sivulla 62.

Tyypilliset vaikutukset ja merkittävyyden arviointi -osuudessa (s. 97) korostetaan 
maisemallisia vaikutuksia, joihin keskitytään. Tämä ei kuitenkaan ole perusteltua esimerkiksi 
arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta, ottaen huomioon suunnittelualueen 
erikoispiirteet ja kohdetyypit. Kiinteiden muinaisjäännösten ja muiden 
kulttuuriperintökohteiden osalta tulisi ensisijaisesti arvioida hankkeen vaikutukset niiden 
säilymiseen ja turvata riittävien inventointitietojen saaminen sekä kohteiden 
huomioonottaminen tiesuunnittelussa.

Valmis ympäristövaikutusten arviointiohjelma pyydetään toimittamaan lausunnolle 
Pirkanmaan maakuntamuseolle. 

Pirkanmaan liitto: Maakuntakaavan merkintöjä ja määräyksiä hankesuunnittelualueelta on 
kuvattu YVA-ohjelman kappaleessa 32.2. Tarkasteltavana oleva hanke, valtatien 3 oikaisu, 
on osoitettu uusi moottoriväylä merkinnällä. 2-kehän jatko on osoitettu merkinnällä uusi tie. 
Kyseisten uusien väylien varrelle on osoitettu uusia työpaikka-alueita sekä valtatien 3 uuteen 
linjaukseen liittyen tiehankkeen toteutumisesta ehdollisia työpaikka-alueita sekä työpaikka- ja 
kaupallisten palvelujen alueita (KMte). Samaiseen aluekokonaisuuteen liittyy myös uusi 
ratayhteys ja uusi järjestelyratapiha.

Uuden maankäytön välisille alueille on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, joka on 
ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä (MK) ja virkistysalue (V). Alueelle on osoitettu 
myös seudullisia ulkoilureittejä. Suunnittelualueella ja sen ympäristössä on 
luonnonympäristön arvoja, joista suunnittelun kannalta keskeisin on Pulkajärven Natura-alue. 
Alueelle suunniteltujen väylähankkeiden yhteyteen on maakuntakaavassa osoitettu lisäksi 
kiviaineshuollon kannalta tärkeitä alueita (EOk), joita on ajateltu voitavan hyödyntää 
kyseisissä hankkeissa sekä myös muutoin kasvavan kaupunkiseudun tarpeisiin. Näiden 
varausten täysimääräinen hyödyntäminen vähentäisi painetta kalliokiviaineksen louhintaan 
muualla kaupunkiseudun ympäristössä.

YVA-ohjelmassa kerrotaan, että ympäristövaikutusten arvioinnin painopisteiksi on valittu 
seuraavat:

-maankäyttö- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset  
-asutukseen, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset 
-viheralueisiin ja luonnonoloihin kohdistuvat vaikutukset 
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kuvattu YVA-ohjelman kappaleessa 32.2. Tarkasteltavana oleva hanke, valtatien 3 oikaisu, 
on osoitettu uusi moottoriväylä merkinnällä. 2-kehän jatko on osoitettu merkinnällä uusi tie. 
Kyseisten uusien väylien varrelle on osoitettu uusia työpaikka-alueita sekä valtatien 3 uuteen 
linjaukseen liittyen tiehankkeen toteutumisesta ehdollisia työpaikka-alueita sekä työpaikka- ja 
kaupallisten palvelujen alueita (KMte). Samaiseen aluekokonaisuuteen liittyy myös uusi 
ratayhteys ja uusi järjestelyratapiha.

Uuden maankäytön välisille alueille on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, joka on 
ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä (MK) ja virkistysalue (V). Alueelle on osoitettu 
myös seudullisia ulkoilureittejä. Suunnittelualueella ja sen ympäristössä on 
luonnonympäristön arvoja, joista suunnittelun kannalta keskeisin on Pulkajärven Natura-alue. 
Alueelle suunniteltujen väylähankkeiden yhteyteen on maakuntakaavassa osoitettu lisäksi 
kiviaineshuollon kannalta tärkeitä alueita (EOk), joita on ajateltu voitavan hyödyntää 
kyseisissä hankkeissa sekä myös muutoin kasvavan kaupunkiseudun tarpeisiin. Näiden 
varausten täysimääräinen hyödyntäminen vähentäisi painetta kalliokiviaineksen louhintaan 
muualla kaupunkiseudun ympäristössä.

YVA-ohjelmassa kerrotaan, että ympäristövaikutusten arvioinnin painopisteiksi on valittu 
seuraavat:

-maankäyttö- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset  
-asutukseen, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset 
-viheralueisiin ja luonnonoloihin kohdistuvat vaikutukset 
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Maakuntakaavan merkintöjen ja määräysten valossa kyseiset painopisteet vaikuttavat 
perustelluilta.

Tarkasteltavat tiehankkeet nivoutuvat poikkeuksellisen tiukasti yhteen alueen maankäytön 
kehityksen kanssa. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 esittää Tampereen, Pirkkalan ja 
Lempäälän välisen alueen maakunnan pinta-alallisesti merkittävimpänä 
yhdyskuntarakenteen kasvusuuntana. Kyseisen alueen maankäytön varaukset on tehty 
nojaten valtatien 3 uuteen linjaukseen sekä 2kehän Pulkajärven eteläpuolelta kulkevaan 
linjaukseen.

Valtatien 3 osalta vaihtoehdot 0+ ja 2, joissa parannetaan valtatietä nykyisellä sijainnillaan, 
eivät edistä maakuntakaavan toteutumista. Vaihtoehdossa 2 alueen maankäyttö voi osin 
tukeutua myös 2-kehään, mutta alueen maankäyttövarausten kokonaisvaltainen 
toteutuminen tullee edellyttämään yhteyttä päätieverkkoon.

Maakuntakaavassa esitettyjä väylälinjauksia ja maankäytön varauksia suunniteltaessa 
laadittiin Natura-tarveharkinta, jossa Pulkajärven osalta todetaan seuraavaa: " 
Maakuntakaavaluonnoksessa osoitetuilla toiminnoilla ei ole todennäköisesti merkittävästi 
heikentäviä vaikutuksia Pulkajärven Natura-a/ueen niihin luonnonarvoihin, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. Haitattomuutta voidaan 
varmistaa 2-kehätien merkintää koskevalla erityismääräyksel/äja valitsemalla 
kehätielinjauksista eteläinen vaihtoehto. "

Edellä mainittuun Natura-tarveharkintaan perustuen on maakuntakaavassa päädytty 
poissulkemaan pohjoinen tielinjaus ja osoitettu 2-kehän eteläisempi linjaus sekä siihen 
tukeutuva maankäyttöratkaisu. Maakuntakaava 2040 on uusi, eikä Pirkanmaalla ole tällä 
hetkellä vireillä vaihe- tai kokonaismaakuntakaavoitusta. YVA:ssa tarkasteltava 2-kehän 
vaihtoehto B, Pulkajärven pohjoispuolelta kiertävä linjaus, kulkee ison osan matkasta 
maakuntakaavan MK-alueen (Maa ja metsätalousvaltainen alue, joka on 
ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä) läpi. Tämä ei tue tielinjaukseen kytkeytyvän 
maankäytön kehittämistä alueella, minkä lisäksi eteläiset teollisuus- ja ratapihavaraukset 
tulisivat tarvitsemaan vielä erillisen väyläverkon, jotta ne voidaan saavuttaa. Alueelle 
suunniteltu kuljetusintensiivinen toiminta tarvitsee sujuvan yhteyden pääväyläverkkoon.

Uuden järjestelyratapihan vaikutuksia selvitetään käynnissä olevalla hankkeella, jonka 
tilaajina toimivat Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta. Selvityksen 
tavoitteena on tutkia ja arvioida millaisia yhdyskuntarakenteellisia ja taloudellisia vaikutuksia 
ja hyötyjä järjestelyratapihan siirrosta Tampereelta Lempäälään saadaan pitkällä tähtäimellä, 
sekä miten siirrosta aiheutuvia kustannuksia on mahdollista jakaa suhteessa hyötyihin. 
Lisäksi tarkastellaan rautatieliikennejärjestelmän ominaisuuksia, kehitysnäkymiä, 
järjestelyratapihan roolia sekä tavaraliikenteen ja logistiikan kehittymistä, jotka vaikuttavat 
ratapihan siirron tarpeeseen, siitä syntyviin mahdollisuuksiin ja tavoiteltavaan tulevaisuuden 
kehitykseen. Selvitys valmistuu alkuvuodesta 2020.

Selvityksen tuloksia lienee mahdollista soveltuvin osin hyödyntää lähtötietona myös 
tiehankkeiden YVA-arvioinnissa.

Maakuntahallitus päättää esittää lausuntonaan. Pirkanmaan liitto pitää tärkeänä, että 
valtatien 3 ja 2-kehän suunnittelua edistetään (vaihtoehto 1) ja että ympäristövaikutusten 
arviointi sekä yleissuunnitelman laadintaprosessi on aloitettu. Kyseiset väylät liittyvät 
kiinteästi maakunnan kannalta keskeisen kasvusuunnan ja liikennejärjestelmän 
kehittämiseen.

Pirkanmaan liitto on yhtä mieltä YVA-ohjelmassa esitetyistä ympäristövaikutusten arvioinnin 
painopisteistä. Suunniteltava hanke kuuluu Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 nk. läntisten 
hankkeiden kokonaisuuteen, johon liittyy myös maakuntakaavan merkittävin uusi 
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maankäyttökokonaisuus. Tarkasteltavat tiehankkeet nivoutuvat poikkeuksellisen tiukasti 
yhteen alueen maankäytön kanssa ja niillä on tärkeä merkitys yhdyskunta-rakenteen 
kehittymiseen Tampereen kaupunkiseudulla. Tämän lisäksi maakuntakaavan näkökulmasta 
valtatien 3 suunnittelussa ja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa on keskeistä ottaa 
huomioon alueen asutus, ulkoilun ja virkistyksen tarpeet sekä alueen luonnonympäristön 
arvot.

Maakuntakaava 2040 esittää ko. alueen merkittävänä kasvusuuntana, jonka maankäyttö 
perustuu uusiin väyläratkaisuihin. Maankäytön varaukset on tehty nojaten valtatien 3 uuteen 
linjaukseen sekä 2-kehän Pulkajärven eteläpuoliseen linjaukseen. Valtatien 3 uusi linjaus 
mahdollistaa siihen kytkeytyvien työpaikka- ja kaupallisten palveluiden alueiden 
toteuttamisen. Pirkanmaan liitto katsoo hyväksi, että ympäristövaikutusten arvioinnissa 
arvioidaan tiehankkeiden ohella tämän kokonaisuuden yhteisvaikutuksia, mutta muistuttaa, 
että esimerkiksi kaupan mitoitusta on tarkasteltu kokonaisvaltaisesti maakuntakaavan 2040 
yhteydessä.

Pirkanmaan liitto katsoo, että valtatien 3 osalta vaihtoehdot 0+ ja 2, joissa parannetaan 
valtatietä nykyisellä sijainnillaan, eivät edistä maakuntakaavan toteutumista. Vaihtoehdossa 2 
alueen maankäyttö voi osin tukeutua myös 2-kehään, mutta alueen maankäyttövarausten 
kokonaisvaltainen toteutuminen tullee edellyttämään valtatien 3 yhteyttä.

Maakuntakaavassa esitettyjä väylien linjauksia ja maankäytön varauksia suunniteltaessa 
laadittiin Natura-tarveharkinta, jonka mukaan Pulkajärven osalta haitattomuutta voidaan 
varmistaa valitsemalla 2-kehätien linjauksista eteläinen vaihtoehto. Tähän arvioon perustuen 
on maakuntakaavassa päädytty poissulkemaan pohjoinen tielinjaus ja osoitettu 2-kehän 
eteläisempi linjaus sekä siihen tukeutuva maankäyttöratkaisu. YVA:ssa tarkasteltava 2-kehän 
vaihtoehto B, Pulkajärven pohjoispuolelta kiertävä linjaus, kulkee ison osan matkasta 
maakuntakaavan MK-alueen (Maa ja metsätalousvaltainen alue, joka on 
ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä) läpi. Tämä ei tue tielinjaukseen kytkeytyvän 
maankäytön kehittämistä alueella, minkä lisäksi eteläiset teollisuus- ja ratapihavaraukset 
tulisivat tarvitsemaan vielä erillisen väyläverkon, jotta ne voidaan saavuttaa. Pirkanmaan liitto 
toteaa, että 2-kehän vaihtoehto B ei ole maakuntakaavassa esitetyn ja selvityksiin 
perustuvan suunnitteluratkaisun mukainen. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on uusi, eikä 
Pirkanmaalla ole tällä hetkellä vireillä vaihe- tai kokonaismaakuntakaavoitusta.

Maakuntakaavassa väylähankkeiden yhteyteen on osoitettu kiviaineshuollon kannalta 
tärkeitä alueita (EOk), joilla olevan kalliokiviaineksen hyödyntäminen täysimääräisesti on 
järkevää ja toivottavaa. Kiviainesten hyödyntämisen ja väylähankkeiden sekä muun 
maankäytön suunnittelu vaatii alueella yhteen sovittavaa työtä, jossa keskeisessä roolissa 
ovat valtatien 3 suunnittelusta vastaavat tahot sekä ao. kuntien maankäytön suunnittelijat ja 
lupaviranomaiset.

Uuden järjestelyratapihan vaikutuksia selvitetään käynnissä olevalla hankkeella, jonka 
tuloksia lienee mahdollista soveltuvin osin hyödyntää lähtötietona myös tiehankkeiden YVA-
arvioinnissa välillisiä vaikutuksia arvioitaessa. Selvitys valmistuu alkuvuonna 2020.

Lisäksi Pirkanmaan liitto huomauttaa, että maakuntakaavan esittelyssä kappaleessa 32.2. on 
jäänyt mainitsematta Maa ja metsätalousvaltainen alue, joka on ekosysteemipalvelujen 
kannalta merkittävä (MK-alue).

Pirkanmaan liitto katsoo, että YVA-menettelyä voidaan jatkaa edellä esitetyt kommentit 
huomioon ottaen.

Pirkanmaan pelastuslaitos: Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ole mitään huomautettavaa.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kiittää 
mahdollisuudesta antaa lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta liittyen valtatien 3 
parantamiseen välillä Lempäälä Pirkkala. THL kommentoi ohjelmaa melu- ja 
ilmanlaatuvaikutusten osalta.

Arviointiohjelman mukaan herkkien kohteiden (asuin- ja lomarakennukset, hoito- tai 
oppilaitokset, Natura- ja Is-alueet) määrät eri vaihtoehdoissa lasketaan sekä 
meluvyöhykkeille että ilmanlaatuvyöhykkeille. THL suosittelee, että kohteiden lukumäärien 
lisäksi arvioitaisiin myös nykyisiä ja ennustettuja asukasmääriä melu- ja 
ilmanlaatuvyöhykkeillä.

Arviointiohjelmassa todetaan, että valtatien keskeinen vaikutus on melu, mikä korostaa 
melulaskentojen merkitystä vaikutusten arvioinnissa. THL suosittelee, että asukasmäärät 
meluvyöhykkeillä laskettaisiin päiväajan lisäksi myös yöajalle, koska yönaikainen altistuminen 
melulle ja sen mahdollisesti aiheuttamat unihäiriöt ovat olennaisia melun terveysvaikutusten 
kannalta. On hyvä, että alin mallinnettava päiväajan meluvyöhyke on LAeq7-22 45 - 50 dB. 
THL ehdottaa, että myös yöajan keskiäänitasoa (LAeq22-7) mallinnettaessa alarajana 
käytettäisiin 45 dB:ä, joka on valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukainen uusia 
asuinalueita koskeva ulkomelun yöohjearvo. Ulkomelulle annettujen ohjearvojen lisäksi olisi 
hyvä huomioida ns. asumisterveysasetuksen (545/2015) päivä- ja yöajan keskiäänitasoille 
annetut toimenpiderajat, joiden mahdollista ylittymistä asunnon sisällä olisi suositeltavaa 
arvioida jo suunnitteluvaiheessa.

THL suosittelee, että arviointiselostuksessa kuvattaisiin meluntorjuntakeinoja monipuolisesti 
arvioimalla esimerkiksi nopeusrajoitusten, erilaisten liikennejärjestelyjen, viherrakentamisen, 
suojaetäisyyksien sekä hiljaisen asfaltin käyttömahdollisuuksia ja meluntorjuntakeinojen 
mahdollisia vaikutuksia ilmanlaatuun. Esimerkiksi riittävän suojaetäisyyden jättäminen 
vilkkaan tien ja asutuksen väliin on tehokas tapa vähentää altistumista sekä ilmansaasteille 
että melulle.

Arviointiohjelmassa altistuvien kohteiden määrää tarkastellaan liikennemääriin perustuvissa 
ilmanlaatuvyöhykkeissä huomioimalla asuinrakennusten suositusetäisyydet. Ilmansaasteille 
herkkiä ovat sydän- ja hengityselinsairaat, lapset ja iäkkäät. Siten ilmansaasteille erityisen 
herkkiä kohteita ovat päiväkodit ja leikkikentät, asukaspuistot, koulut (peruskoulut), iäkkäiden 
palvelutalot, terveyskeskusten vuodeosastot ja sairaalat. THL ehdottaa, että arvioinnissa 
huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan näiden kohteiden osalta Ilmanlaatu maankäytön 
suunnittelussa oppaan (2/2015, Uudenmaan ELY-keskus) mukaiset suositusetäisyydet. 
Hiukkasten terveyshaitoille ei tunneta pitoisuutta, jonka alapuolelta haittoja ei esiintyisi. 
Tämän vuoksi jokainen väylästä etäännyttävä metri on tärkeä.

Ilmanlaatuvyöhykkeiden käytössä on rajoituksensa, koska ne yksinkertaistavat 
altistumisarviota.

Ne kuvaavat riskiä ilmansaasteiden haitoille avoimessa ympäristössä, eivätkä sovellu 
sellaisenaan esimerkiksi kahden vilkkaan tien välissä oleville alueille tai risteysalueille. Myös 
ympäristön rakennukset ja maastonmuodot vaikuttavat tuulettuvuuteen ja siten 
pitoisuustasoihin. THL suosittelee, että haastavissa tilanteissa harkittaisiin ilmanlaadun 
mallintamista.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa liikenteen päästöjä pyritään vähentämään 
muun muassa kävelyä ja pyöräilyä lisäämällä. Kattava kevyenliikenteen verkko sekä ali- ja 
ylikulkujen hyvä sijoittelu edistävät kevyenliikenteen sujuvuutta ja tekevät nämä 
liikkumismuodot houkuttelevimmiksi. Ilmansaastepitoisuudet laskevat nopeasti 
etäännyttäessä vilkkaasti liikennöidyistä teistä. THL suosittelee, että selostuksessa 
huomioitaisiin kevyenliikenteen sijoittelu suhteessa moottoriliikennöityihin väyliin, jotta 
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kevyenliikenteen väylillä altistuttaisiin vähemmän melulle ja ilmansaasteille ja liikkuminen olisi 
turvallista.

Rakentamisen aikana hankkeen lähiympäristössä esiintyy usein merkittäviä melu- ja 
ilmanlaatuhaittoja. On hyvä, että tulevassa arviointiselostuksessa aiotaan tarkastella myös 
rakentamisen aikaisia vaikutuksia.

Väylävirasto: Valtatien 3 parantamisen YVA-ohjelmassa tarkastellaan kahta arvioitavaa 
vaihtoehtoa. Sekä vaihtoehdossa VE1 että vaihtoehdossa VE2 suunnitteluosuuksia risteää 
Riihimäki-Tampere -rataosuuden kanssa. YVA-ohjelmassa ei ole tuotu tätä asiaa esiin eikä 
kuvattu rataa. YVA-selostuksessa tulee kuvata rata sekä hankkeen sijoittuminen suhteessa 
siihen. YVA-selostuksessa tulee lisäksi arvioida hankkeen mahdolliset vaikutukset rataan, 
rautatieliikenteeseen ja sen turvallisuuteen sekä rakentamisen että käytön aikana. 
Suunnittelussa tulee myös huomioida, että Riihimäki-Tampere rataosuudella tulee varautua 
kahteen lisäraiteeseen.

Hanke liittyy läntiseen ratayhteysvaraukseen välillä Lempäälä-Ylöjärvi ja siihen liittyvän itä-
länsisuuntainen yhdysradan varaukseen välillä Tampere-Pirkkala lentoasema-Peltolammi. 
YVA-ohjelmassa on todettu sivulla 15: "Ratavaraukset on esitetty Tampereen läntiset 
väylähankkeet raportissa (ELY-keskuksen raportteja 103/2014)”. Väylävirasto toteaa, että 
tämän raportin jälkeen on kuitenkin tehty selvitys Tampereen läntinen ratayhteys - Selvitys 
maakuntakaavaehdotusta varten (Liikenneviraston suunnitelmia 1/2016).  Linkki poistettu 
löytyy alkuperäisestä asiakirjasta. Tämä uudempi selvitys on mainittu YVA-ohjelman 
lähteissä, mutta tekstissä siihen ei ole viitattu. YVA-selostuksessa tulisi hyödyntää 
lähtötietona tätä uusinta selvitystä. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: Hankesuunnitelman kaupunkiseudun 2-kehän (mt 
309) linjaus on tuotu lähelle Tampere-Pirkkalan lentoaseman itäistä päätä. Lausuntopyynnön 
liitteenä olevissa karttakuvissa vaihtoehdot on jopa linjattu kiitotien 24 lähestymisvalolinjan 
ensimmäisen valopylvään päältä. Lähestymisvalolinja on lentoturvallisuutta parantava 
visuaalinen laite. Linjausta tulee muuttaa tältä osin kauemmas lähestymisvalolinjasta, tai 
muulla tavoin varmistaa, että valolinja pysyy ehjänä.

Linjauksen lisäksi huomioon tulee ottaa lentoaseman esterajoituspinnat ja esteistä vapaana 
pidettävät alueet. Esterajoituspinnat suojaavat ilma-alusta laskun ja nousun aikana, varsinkin 
moottorihäiriötilanteessa. Tien tasauksessa tulee ottaa huomioon, ettei esterajoituspintoja 
ylitetä pylväillä, pyloneilla tai muilla rakenteilla. Tämä koskee myös tien rakentamisen aikaisia 
työkoneita ja rakenteita.

Tarkat tiedot esterajoituspinnoista ja lentoaseman tärkeistä laitteista on saatavissa 
lentoaseman pitäjältä, Finavia Oyj:Itä.

Lentoaseman pitäjä voi arvioida myös vaihtoehdon 2B linjauksen optista vaikutusta, koska 
linjaus on lähes kiitotien jatkeen suuntainen.

Satakunnan lennosto esittää valtatie 3 :n (VT3) rakentamisen yhteydessä välille Lempäälä - 
Pirkkala varalaskupaikan rakentamista. Varalaskupaikan alustava sijainti on esitetty 
suunnitelmaliitteessä VE1.

Kyseinen hanke tukisi merkittävästi ilmavoimien liikkuvaa taistelutapaa ja toteutuessaan se 
parantaisi merkittävästi Puolustusvoimien kokonaispuolustukseen liittyvää ilmapuolustusta 
Etelä-Suomessa (ml. pääkaupunkiseutu, Itämeri ja Suomenlahti) sekä ilmavoimien ja 
lennoston poikkeusolojen toimintaa.

Varalaskupaikan tulisi mahdollistaa lentoonlähdöt ja laskut koko lentokalustollemme. Tämä 
edellyttää minimissään 2000 metrin suoraa, jossa ei ole keskikaidetta ja jonka leveys on 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kiittää 
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kannalta. On hyvä, että alin mallinnettava päiväajan meluvyöhyke on LAeq7-22 45 - 50 dB. 
THL ehdottaa, että myös yöajan keskiäänitasoa (LAeq22-7) mallinnettaessa alarajana 
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että melulle.
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ilmanlaatuvyöhykkeissä huomioimalla asuinrakennusten suositusetäisyydet. Ilmansaasteille 
herkkiä ovat sydän- ja hengityselinsairaat, lapset ja iäkkäät. Siten ilmansaasteille erityisen 
herkkiä kohteita ovat päiväkodit ja leikkikentät, asukaspuistot, koulut (peruskoulut), iäkkäiden 
palvelutalot, terveyskeskusten vuodeosastot ja sairaalat. THL ehdottaa, että arvioinnissa 
huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan näiden kohteiden osalta Ilmanlaatu maankäytön 
suunnittelussa oppaan (2/2015, Uudenmaan ELY-keskus) mukaiset suositusetäisyydet. 
Hiukkasten terveyshaitoille ei tunneta pitoisuutta, jonka alapuolelta haittoja ei esiintyisi. 
Tämän vuoksi jokainen väylästä etäännyttävä metri on tärkeä.

Ilmanlaatuvyöhykkeiden käytössä on rajoituksensa, koska ne yksinkertaistavat 
altistumisarviota.

Ne kuvaavat riskiä ilmansaasteiden haitoille avoimessa ympäristössä, eivätkä sovellu 
sellaisenaan esimerkiksi kahden vilkkaan tien välissä oleville alueille tai risteysalueille. Myös 
ympäristön rakennukset ja maastonmuodot vaikuttavat tuulettuvuuteen ja siten 
pitoisuustasoihin. THL suosittelee, että haastavissa tilanteissa harkittaisiin ilmanlaadun 
mallintamista.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa liikenteen päästöjä pyritään vähentämään 
muun muassa kävelyä ja pyöräilyä lisäämällä. Kattava kevyenliikenteen verkko sekä ali- ja 
ylikulkujen hyvä sijoittelu edistävät kevyenliikenteen sujuvuutta ja tekevät nämä 
liikkumismuodot houkuttelevimmiksi. Ilmansaastepitoisuudet laskevat nopeasti 
etäännyttäessä vilkkaasti liikennöidyistä teistä. THL suosittelee, että selostuksessa 
huomioitaisiin kevyenliikenteen sijoittelu suhteessa moottoriliikennöityihin väyliin, jotta 
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kevyenliikenteen väylillä altistuttaisiin vähemmän melulle ja ilmansaasteille ja liikkuminen olisi 
turvallista.

Rakentamisen aikana hankkeen lähiympäristössä esiintyy usein merkittäviä melu- ja 
ilmanlaatuhaittoja. On hyvä, että tulevassa arviointiselostuksessa aiotaan tarkastella myös 
rakentamisen aikaisia vaikutuksia.

Väylävirasto: Valtatien 3 parantamisen YVA-ohjelmassa tarkastellaan kahta arvioitavaa 
vaihtoehtoa. Sekä vaihtoehdossa VE1 että vaihtoehdossa VE2 suunnitteluosuuksia risteää 
Riihimäki-Tampere -rataosuuden kanssa. YVA-ohjelmassa ei ole tuotu tätä asiaa esiin eikä 
kuvattu rataa. YVA-selostuksessa tulee kuvata rata sekä hankkeen sijoittuminen suhteessa 
siihen. YVA-selostuksessa tulee lisäksi arvioida hankkeen mahdolliset vaikutukset rataan, 
rautatieliikenteeseen ja sen turvallisuuteen sekä rakentamisen että käytön aikana. 
Suunnittelussa tulee myös huomioida, että Riihimäki-Tampere rataosuudella tulee varautua 
kahteen lisäraiteeseen.

Hanke liittyy läntiseen ratayhteysvaraukseen välillä Lempäälä-Ylöjärvi ja siihen liittyvän itä-
länsisuuntainen yhdysradan varaukseen välillä Tampere-Pirkkala lentoasema-Peltolammi. 
YVA-ohjelmassa on todettu sivulla 15: "Ratavaraukset on esitetty Tampereen läntiset 
väylähankkeet raportissa (ELY-keskuksen raportteja 103/2014)”. Väylävirasto toteaa, että 
tämän raportin jälkeen on kuitenkin tehty selvitys Tampereen läntinen ratayhteys - Selvitys 
maakuntakaavaehdotusta varten (Liikenneviraston suunnitelmia 1/2016).  Linkki poistettu 
löytyy alkuperäisestä asiakirjasta. Tämä uudempi selvitys on mainittu YVA-ohjelman 
lähteissä, mutta tekstissä siihen ei ole viitattu. YVA-selostuksessa tulisi hyödyntää 
lähtötietona tätä uusinta selvitystä. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: Hankesuunnitelman kaupunkiseudun 2-kehän (mt 
309) linjaus on tuotu lähelle Tampere-Pirkkalan lentoaseman itäistä päätä. Lausuntopyynnön 
liitteenä olevissa karttakuvissa vaihtoehdot on jopa linjattu kiitotien 24 lähestymisvalolinjan 
ensimmäisen valopylvään päältä. Lähestymisvalolinja on lentoturvallisuutta parantava 
visuaalinen laite. Linjausta tulee muuttaa tältä osin kauemmas lähestymisvalolinjasta, tai 
muulla tavoin varmistaa, että valolinja pysyy ehjänä.

Linjauksen lisäksi huomioon tulee ottaa lentoaseman esterajoituspinnat ja esteistä vapaana 
pidettävät alueet. Esterajoituspinnat suojaavat ilma-alusta laskun ja nousun aikana, varsinkin 
moottorihäiriötilanteessa. Tien tasauksessa tulee ottaa huomioon, ettei esterajoituspintoja 
ylitetä pylväillä, pyloneilla tai muilla rakenteilla. Tämä koskee myös tien rakentamisen aikaisia 
työkoneita ja rakenteita.

Tarkat tiedot esterajoituspinnoista ja lentoaseman tärkeistä laitteista on saatavissa 
lentoaseman pitäjältä, Finavia Oyj:Itä.

Lentoaseman pitäjä voi arvioida myös vaihtoehdon 2B linjauksen optista vaikutusta, koska 
linjaus on lähes kiitotien jatkeen suuntainen.

Satakunnan lennosto esittää valtatie 3 :n (VT3) rakentamisen yhteydessä välille Lempäälä - 
Pirkkala varalaskupaikan rakentamista. Varalaskupaikan alustava sijainti on esitetty 
suunnitelmaliitteessä VE1.

Kyseinen hanke tukisi merkittävästi ilmavoimien liikkuvaa taistelutapaa ja toteutuessaan se 
parantaisi merkittävästi Puolustusvoimien kokonaispuolustukseen liittyvää ilmapuolustusta 
Etelä-Suomessa (ml. pääkaupunkiseutu, Itämeri ja Suomenlahti) sekä ilmavoimien ja 
lennoston poikkeusolojen toimintaa.

Varalaskupaikan tulisi mahdollistaa lentoonlähdöt ja laskut koko lentokalustollemme. Tämä 
edellyttää minimissään 2000 metrin suoraa, jossa ei ole keskikaidetta ja jonka leveys on 
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minimissään 30 metriä. Vastaavat tarpeet täyttäviä tieosuuksia on esimerkiksi Virttaalla ja 
Jokioisissa. VE2 tierakenne ei sellaisenaan sovi ilmavoimallisiin tarpeisiin. Sen sijaan VE1 
vastaa ilmavoimien tarpeita, mikäli edelle mainitut seikat huomioidaan.

Hanke on toteutuessaan puolustusvoimallisesti ja ilmavoimallisesti merkittävä.

Liite kartta varalaskupaikka löytyy alkuperäisestä asiakirjasta.

Puolustusministeriö: Puolustusministeriö ja sen alainen hallinto on tutustunut 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan eikä puolustushallinnolla ole huomautettavaa YVA-
ohjelmasta. Arviointiohjelmassa on todettu puolustushallinnon kannalta olennaiset asiat 
muun muassa maanpuolustuksen tarpeiden huomioon ottaminen hankkeessa. On myös 
tärkeää, että puolustusvoimat kuuluu hankkeen ohjausryhmään.

Puolustusministeriön näkökulmasta olisi myös tärkeää Ilmavoimien esittämän 
varalaskupaikan rakentaminen valtatie 3:n (VT3) rakentamisen yhteydessä välille Lempäälä-
Pirkkala vaihtoehto 1:n mukaisesti s.e. käytettävissä olisi 2000 metrin suoraa, jossa ei ole 
keskikaidetta ja jonka leveys on minimissään 30 metriä. Kyseinen hanke tukisi merkittävästi 
maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä Etelä-Suomen alueella. 

Jatkotyötä varten huomionarvoista on se, että puolustusvoimissa ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmat käsitellään tilahallinnan näkökulmasta ja valmisteluvastuut on jaettu 
puolustusvoimissa siten, että lausunnot näistä ELY-keskuksille antaa Puolustusvoimien 
logistiikkalaitos ja asianomainen logistiikkarykmentti. Pirkanmaan alueella lausuntojen 
valmistelusta vastaa 2. logistiikkarykmentti. Yhteystiedot löytyvät alkuperäisestä asiakirjasta. 

Finavia Oyj: Valtatien 3 parantamisen YVA-ohjelma koskee Tampere-Pirkkalan lentoasemaa 
2-kehän linjauksen osalta. Esitetty kehätien linjaus lähestyy lentoasemaa idästä, risteää 
nykyisen kiitotien valolinjauksen kanssa Varikontielle ja kaartaa lentoaseman teknisten 
alueiden kohdalta pohjoiseen Lentoasemantielle. Finavia katsoo, että lähtökohtaisesti 
valtatien 3 parantaminen ja kehätien toteuttaminen parantavat lentoaseman saavutettavuutta 
ja ovat siten hankkeina kannatettavia. Hankkeiden toteutettavuuden vuoksi Finavia toteaa, 
että kehätien sijainti lentoaseman päässä tulee tarkastella uudelleen, jotta seuraavat 
lentoliikenteen turvallisuuden ja maankäytön kehittämisen näkökohdat tulevat huomioiduksi.

Esitetty kehätien linjaus kulkee kiitotien lähestymisvalolinjan poikki loivassa kulmassa. 
Finavia ei pidä ratkaisua hyvänä mahdollisten lentoliikenteelle aiheutuvien häikäisyhaittojen 
tai tievalaistuksen lentoliikenteelle aiheuttaman mahdollisen harhaannuttavan vaikutuksen 
vuoksi.

Kehätie ja kiitotien jatke risteävät noin 600 metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksestä. 
Kiitoteiden läheisyydessä rakenteiden ja laitteiden sijoittamista rajoittavat lentoliikenteen 
turvallisuuden varmistamiseksi asetetut esterajoituspinnat. Finavia muistuttaa, että asetettuja 
esterajoituspintoja tulee kaikessa toiminnassa noudattaa eikä niitä tule läpäistä edes 
väliaikaisin rakentein. Lisäksi kehätien esitetty linjaus sijaitsee alueella, jolla on haettava 
lentoestelupaa, mikäli minkä tahansa pysyvän tai tilapäisen laitteen tai rakenteen korkeus 
ylittää 10 metriä maan- tai merenpinnasta.

Finavia on omassa maankäytön suunnittelussaan varautunut jatkamaan Tampere-Pirkkalan 
lentoaseman nykyistä kiitotietä lounaaseen ja toteuttamaan rinnakkaisen kiitotien nykyisen 
kiitotien pohjoispuolelle. Nämä aluevaraukset sitovat nykyisen kiitotien länsi- ja 
pohjoispuolista maankäyttöä. Lentoaseman eteläpuolella on puolustusvoimien käytössä 
oIevaa aluetta varoalueineen. Lentoaseman ja sen välittömään läheisyyteen kytkeytyvien 
toimintojen kehittämiseen käytettävissä olevaa maankäyttöpotentiaalia on siten ainoastaan 
lentoaseman itäpuolella. Finavia huomauttaa, että YVA-ohjelmassa esitetty 2-kehätien linjaus 
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kulkee tämän alueen poikki ja siten käytännössä tulisi estämään lentoaseman toimintojen 
kehittämisen.

Edellä esitetyn perusteella Finavia toteaa, että kehätien suunnittelua tulee jatkaa, mutta vaatii 
lentoaseman läheisyydessä linjauksen uudelleentarkastelua. Finavia katsoo, että Tampere-
Pirkkalan lentoaseman kannalta soveltuvin tielinjaus kulkisi Sikojärven pohjoispuolitse kohti 
Lentoasemantien ja Tornikaaren liittymää.

MIELIPITEET

Mielipide A. Mielestäni paras ja varmasti myös halvin vaihtoehto olisi kaistojen lisääminen 
valtatie 3:lle välille Kulju-Särkijärvi. Puskiaisten liittymästä tehtävä oikaisu tulisi erittäin 
ahtaaseen väliin Kiillon ja asutusalueen väliin. Itse asumme Kukonkorventie 6:ssa joka tuli 
olemaan todella lähellä oikaisua. Melu- ja saastehaittaa tulisi valtavasti lisää. Missään ei ole 
mainittu, kuinka tie tultaisiin rakentamaan, kaivetaanko maanpintaa alemmalle tasolle vai 
siltaratkaisuna nykyisen Tampereentien päälle?? En muutenkaan käsitä miten siihen väliin 
mahtuisi 4- kaistainen tie. Alueen läpi kulkee lisäksi voimalinja.

Mielipide B. Vaihtoehto 0+ on mielestäni paras. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 kuvattu 2-kehä-linjaus 
on mielestäni täysin turha ja tuhoaa arvokasta ja paljon virkistys- ja kouluopetuskäytössä 
olevaa lähiluontoa mm. Birgitan polun osalta. Lähi- ja kaukojunaliikenteen tehostuessa 
lähitulevaisuudessa autoliikenne tullee vähenemään nykyisellä VT 3:lla eikä sen uudelle 
linjaukselle ole jatkossa tarvetta. Lisäksi sen linjaus – etenkin yhdessä 2-kehä-linjauksen 
kanssa – pirstoo nykyisellään hyvin yhtenäisen ja laajan metsä- ja luontoalueen, jolle taas on 
tarvetta niin ihmisen kuin luonnonkin kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Vaihtoehto 0 ei ole 
hyvä sekään, koska 0+:ssa esitetyt parantamistoimenpiteet ovat kaikki tarpeellisia jo tällä 
hetkellä.

Mielipide C. Ensin kiinnittäisin huomiota liikenteelliseen näkökulmaan. Taustatietona, että 
kuljen lähes päivittäin omalla autolla työmatkaa välillä koti Pirkkala - työpaikka Hämeenlinnan 
keskusta. Aamuisin olen liikkeellä klo 7-8 välillä ja iltapäivisin klo 16-17.30 välillä kohdassa, 
jota suunnitelmat koskevat. Eli käsittääkseni ruuhkaisimpina aikoina. On totta, että liikenne 
toisinaan hieman ruuhkautuu. Tämä huomioni mukaan tapahtuu ainoastaan 
Sarankulma/Lakalaiva-alueella. Pidän ruuhkautumista aivan normaalina (voi verrata 
tilannetta, vaikka pääkaupunkiseutuun pitkälle Nurmijärven tai Kirkkonummen suuntaan) ja 
erityisesti vaihtoehto 1 on tämän vuoksi täysin ylimitoitettu. Ruuhkautuminen on hyvin 
hetkellistä ja siitäkin huolimatta liikenne vetää koko ajan. Montaa minuuttia ei matka hidastu 
ruuhka-aikana verrattuna ruuhkattomaan aikaan. Puhutaan ehkä parista minuutista 
Lempäälä-Pirkkala -alueen läpi ajettaessa. Aivan poikkeustapauksessa 
(=onnettomuustilanne) liikenne saattaa seistä. Normaalina päivänä liikenne kuitenkin sujuu 
ongelmitta pientä hidastumista lukuun ottamatta. Korostan vielä, että ruuhkautuminen on 
hyvin hetkellistä.

Toki tässä tehdään suunnitelmia pitkälle tulevaisuuteen ja kasvaviin liikennemääriin on hyvä 
varautua. Mutta kun tulevaisuuden näkymä pitäisi kuitenkin olla muuhun kuin autoilun 
(yksityisautoilu ja raskas liikenne) kasvun suuntaan, tuntuu suurimmat suunnitelmat 
entistäkin ylimitoitetummilta. Nythän pitäisi nimenomaan kannustaa ekologisempaan 
henkilöiden ja tavaroiden liikkumiseen ts. esimerkiksi junayhteyksien parantamiseen. Itse 
kuljen henkilöautolla juuri sen vuoksi, että nykyisen asuinpaikkani johdosta omalla autolla 
kulkeminen on huomattavasti nopeampaa kuin junalla kulkeminen (bussi tai oma auto 
Tampereen rautatieasemalle ja siitä junaan). Jos liikenne olisi vakavasti ottaen ruuhkainen, 
näin ei kai yksityisautoilu voisi olla hyvä vaihtoehto tälläkään hetkellä? Tilanne muuttuisi 
radikaalisti ja ihmisiä siirtyisi enemmän junan käyttäjiksi (itse mukaan lukien), jos 
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junaliikennettä kehitettäisiin siten, että junan kyytiin pääsisi muualtakin kuin Tampereen 
keskustasta esim. julkisuudessa esillä ollut Lakalaivan pysäkki toteutettaisiin. Toki ihmiset 
liikkuvat muuallekin kuin vain työpaikalle Etelä-Suomen suuntaan mutta suurin osa 
ruuhkauttavasta liikenteestä tulee kaiketi juuri tästä. Satunnainen autoilija esimerkiksi

Vaasan tai Jyväskylän suuntaan viikonloppuna tuskin edes huomaa, että arkisin liikennettä 
toisinaan on enemmän. Myös raskasta liikennettä tulisi ohjata nykyistä enemmän 
ympäristöystävällisempään tavaroiden kuljetukseen.

Toinen huomioni koskee alueen luontoarvoja. Tästä näkökulmasta vaihtoehto 1 on todella 
vastenmielinen. Vaihtoehto 1 halkaisee erittäin hienot virkistysmaastot erittäin lähellä 
Tampereen keskustaa ts. aluetta, jonne ihmisten on helppo tulla. Vaihtoehto 1 kulkee erittäin 
läheltä Iso-Naistenjärveä ja Kurikkakalliota. Lähellä on myös Birgitan polku, hiihtoladut välillä 
Pirkkala-Lempäälä ja muut vastaavat lähiretkeily/ulkoilukohteet. Se, että moottoritie halkaisisi 
nämä hienot metsäalueet, olisi erittäin surullista. Kehottaisinkin suunnitelmavaiheessa 
tutustumaan paikan päällä näihin kohteisiin. Ne ovat aluetta tuntemattomille ehkä vieraita - 
sinne ei ehkä eksy vahingossa, jos ei tiedä, millaisia hienoja maastoja alue tarjoaa. Iso-
Naistenjärven rannalla laavulla istuessa ei voisi arvata, että Pirkkalan lentokenttä tai 
Tampereen keskusta on muutaman kilometrin päässä. Läheltä menevä moottoritie muuttaisi 
alueen luonteen radikaalisti ja pysyvästi - kuka haluaisi enää ulkoilla moottoritien jylinässä? 
Tällä hetkellä voit käydä aamulenkillä erämaajärven ympäri ja ehdit silti hyvin pendoliinolla 
170 km päähän Helsinkiin klo 10 alkavaan kokoukseen. Ei mahdollista ihan jokaiselta 
Pirkanmaan alueelta. Tällaisia alueita tarvitaan, jotta tiiviisti rakennettujen asuinalueiden 
kainalossa on tarpeeksi lähiulkoilumahdollisuuksia ja ihmiset haluavat kauempaakin muuttaa 
Tampereen seudulle. 

Tampereen alue kasvaa ja kehittyy ja siihen tulee toki varautua. Ihmiset tarvitsevat kuitenkin 
yhtä lailla virkistysmahdollisuuksia luonnon keskellä, kuin sujuvaa liikkumista paikasta 
toiseen. Etätyö lisääntyy koko ajan ja junayhteyksiä ollaan parantamassa tuollakin 
suunnitellulla alueella. Tämän vuoksi tässä vaiheessa suurimmat - ylimitoitetuimmat 
suunnitelmat - pitäisi haudata.

Mielipide D. Vaihtoehto 1 sisältää valtatien uuden yhteys Puskiainen–Linnakorpi on hyvä 
linjausvaihtoa. 2-kehätien mt 309 Sääksjärven Pirkkalan lentoasema vaihtoehto B on hyvä.

Mielipide E. Tampereen läntisen kehätien suunnitelmalinjaukset koskevat vaikutuksineen 
omistamiimme maa-alueisiin eri tavoilla. Tielinjaus A, joka on piirretty kulkemaan Lempäälän 
Kaitajärven ja Pirkkalan Pulkajärven välistä, on meidän ja luonnon kannalta haitallisempi kuin 
vaihtoehto B, joka kulkisi jo olemassa olevien tielinjauksien lähellä ja voisi hyödyntää myös 
vanhaa sähkölinjaa lentoaseman suuntaan.

Omistamme alueella neljä palstaa joihin vaikutus on erilainen. Vaihtoehto A tekisi tyhjäksi 
Metso-suojeluohjelmaan pysyvästi antamamme luonnonsuojelualueen nimeltä Pulkasalo. 
Pulkasalo on nivoutunut Natura-alueeseen ja siellä on viime vuosinakin asustanut 
metsopariskunta, huuhkaja sekä nähty kaikki maamme suurpedot ahmaa lukuun ottamatta. 
Alue on yksi viimeisiä koskemattomia korpia Pirkkalan pirstoutuvassa kartassa ja 
tarkoituksenamme oli myös se sellaisenaan antaa olla, kun suojeluohjelmaan haimme. Myös 
kesämökkipalstamme on tielinjauksen A vaikutuspiirissä ja häiriölle alttiina.

Metsäpalstamme Metsä-Jutila on vaihtoehtolinjauksen B aluetta ja tie kulkisi tämän palstan 
kautta. Siellä on kuitenkin jo olemassa oleva tie kuten myös Sääksjärven - Pirkkalan 
kaasulinja ja vesijohto tiestö. Tämä vaihtoehto on myös haitallinen mutta luontoarvojen 
kannalta koko Pirkkalalle hyväksyttävämpi kuin vaihtoehto B.

Mielipide F. Mielipiteeni edustaa sellaista ihmisryhmää, jolla ei ole halua kuulua järjestöihin 
ja sitä kautta saada ääntään kuuluviin tässä asiassa.
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Pirkanmaan alueelta. Tällaisia alueita tarvitaan, jotta tiiviisti rakennettujen asuinalueiden 
kainalossa on tarpeeksi lähiulkoilumahdollisuuksia ja ihmiset haluavat kauempaakin muuttaa 
Tampereen seudulle. 

Tampereen alue kasvaa ja kehittyy ja siihen tulee toki varautua. Ihmiset tarvitsevat kuitenkin 
yhtä lailla virkistysmahdollisuuksia luonnon keskellä, kuin sujuvaa liikkumista paikasta 
toiseen. Etätyö lisääntyy koko ajan ja junayhteyksiä ollaan parantamassa tuollakin 
suunnitellulla alueella. Tämän vuoksi tässä vaiheessa suurimmat - ylimitoitetuimmat 
suunnitelmat - pitäisi haudata.

Mielipide D. Vaihtoehto 1 sisältää valtatien uuden yhteys Puskiainen–Linnakorpi on hyvä 
linjausvaihtoa. 2-kehätien mt 309 Sääksjärven Pirkkalan lentoasema vaihtoehto B on hyvä.

Mielipide E. Tampereen läntisen kehätien suunnitelmalinjaukset koskevat vaikutuksineen 
omistamiimme maa-alueisiin eri tavoilla. Tielinjaus A, joka on piirretty kulkemaan Lempäälän 
Kaitajärven ja Pirkkalan Pulkajärven välistä, on meidän ja luonnon kannalta haitallisempi kuin 
vaihtoehto B, joka kulkisi jo olemassa olevien tielinjauksien lähellä ja voisi hyödyntää myös 
vanhaa sähkölinjaa lentoaseman suuntaan.

Omistamme alueella neljä palstaa joihin vaikutus on erilainen. Vaihtoehto A tekisi tyhjäksi 
Metso-suojeluohjelmaan pysyvästi antamamme luonnonsuojelualueen nimeltä Pulkasalo. 
Pulkasalo on nivoutunut Natura-alueeseen ja siellä on viime vuosinakin asustanut 
metsopariskunta, huuhkaja sekä nähty kaikki maamme suurpedot ahmaa lukuun ottamatta. 
Alue on yksi viimeisiä koskemattomia korpia Pirkkalan pirstoutuvassa kartassa ja 
tarkoituksenamme oli myös se sellaisenaan antaa olla, kun suojeluohjelmaan haimme. Myös 
kesämökkipalstamme on tielinjauksen A vaikutuspiirissä ja häiriölle alttiina.

Metsäpalstamme Metsä-Jutila on vaihtoehtolinjauksen B aluetta ja tie kulkisi tämän palstan 
kautta. Siellä on kuitenkin jo olemassa oleva tie kuten myös Sääksjärven - Pirkkalan 
kaasulinja ja vesijohto tiestö. Tämä vaihtoehto on myös haitallinen mutta luontoarvojen 
kannalta koko Pirkkalalle hyväksyttävämpi kuin vaihtoehto B.

Mielipide F. Mielipiteeni edustaa sellaista ihmisryhmää, jolla ei ole halua kuulua järjestöihin 
ja sitä kautta saada ääntään kuuluviin tässä asiassa.
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Puollamme vaihtoehtoa 0+. Tampereella ei ole liikenneruuhkia (valtatie 3:n oikaisua ei 
tarvita) emmekä tarvitse lentokenttää (siis myöskään 2-kehää ei tarvita).
1-kehällä ajetaan kahta kaistaa ruuhka-aikoina, mutta liikenne ei seiso. Ainoa ongelma on, 
että ajetaan liian lähekkäin, jolloin väleihin ei kiihdytyskaistoilta pääse. Liikenteen valvonta (ja 
mahdollisesti nopeusrajoitukset) tekisi valtatie 3:n oikaisun tarpeettomaksi ja samalla 
vähentäisi kolareita. Jos ajatellaan liikenteen lisääntyvän tulevina vuosina, on tehtävä myös 
jotain konkreettista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi eli panostettava julkiseen 
liikenteeseen, ei yksityisautoiluun. Tarvitaan keinoja yksityisautoilun vähentämiseksi eli juuri 
näitä ruuhkia.

Pirkkalan lentokenttä tuhosi aikanaan Pirkkalan rauhan. Lennoston muutto on paljon 
rauhoittanut tilannetta. On ollut säälittävää seurata taistelua kentän olemassaolosta. Siihen 
on uhrattu paljon rahaa. Kakkosterminaali on tyhjillään, matkustajamäärät ovat minimaaliset. 
Kun Helsinki-Vantaan mittavasti laajennetulle kentälle pääsee kohta Tampereelta tunnissa (ja 
nykyisinkin hyvin joustavasti sekä bussilla että junalla) ei tunnu järkevältä ylläpitää kenttää, 
jonne matka Tampereen keskustasta vie miltei yhtä kauan.

Kaiken tämän turhuuden alle jäisi mittaamattoman arvokas Pirkkalan ja Lempäälän luonto, 
metsä ja eläimet, luontopolut, marjametsät, kaikki se, mistä syystä ihmiset näillä alueilla 
asuvat ja sinne matkaavat, mistä saavat mielenrauhaa. Tuhottua luontoa ei saada koskaan 
takaisin, ilmastohaitat ja melusaaste lisääntyvät (tuho ei rajoitu tiehen, vaan sen ympärille 
revitään valtavat alueet teollisuustonteille, vesistöt saastuvat ja tietyömaan takia tehdyt 
louhokset lohkovat oman osansa).

Tiehankkeita perusteellaan tulevaisuuden tarpeilla eli alueen väestökasvulla ja lisääntyvällä 
liikenteellä. Näihin kysymyksiin on vastattu yllä. Toinen argumentti on hankkeiden työllistävä 
vaikutus. Työllistäminen on tärkeätä, muttei sen varjolla saa tehdä mitä vain. Etenkin, kun työ 
on tilapäistä ja tämän tyyppisten töiden tekijöinä nykyisin on pääasiassa ulkomailta tuotettu 
työvoima. Näin ilmeisesti joidenkin taskuun jäämahdollisimman mittavat voitot (mikä lieneekin 
se kolmas syy näihin hankkeisiin).

Vaihtoehto 0+ olisi siis mielestämme kaiken kaikkiaan ilmaston ja kustannusvaikuttavuutensa 
kannalta paras vaihtoehto.

Ehdotamme myös harkittavaksi muunlaisia, kuin nyt esiin tuotuja vaihtoehtoja jos ratkaisu on 
Vaihtoehto 1 tai 2. Kyseiset tiehankkeet ovat olleet ilmassa muistaaksemme 80-luvulta asti. 
Tuntuu, että joku pakko niitä ajaa eikä kielteisillä mielipiteillä ole sijaa? Kun nyt Lempäälä-
Pirkkala osalta ilmassa on myös rautatien oikaisu Tampereen ohitse, olisi näitä hankkeita 
vietävä rinnakkain eli tiet ja raide samaa reittiä mahdollisimman pienen luontotuhon 
takaamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona voisi myös tarkastella valtatie 3:n oikaisulinjalta lähtevää 
(eikä täysin eri reittiä rakennettavaa) 2-kehää käyttäen hyödyksi jo olemassa olevaa 
voimajohtolinjaa, mistä metsä on valmiiksi kaadettu. Missään tapauksessa 2-kehää ei saa 
vetää asutuksen päältä tai läheltä rantaviivaa (2-kehä vaihtoehto B), koska muitakin 
vaihtoehtoja on olemassa.

Mielipide G. Hei! Minne unohtui ilmastonmuutoksen vastustaminen? Valtatien ruuhkaa 
voitaisiin helpottaa tehokkaalla raideliikenteellä esim. pikaratikka Tampereen ja Lempäälän 
rautatieasemien välillä lentoaseman kautta, myös liittymä Nokialle, moottoritielle 
joukkoliikennekaista.

LIITE 1
PIRELY/7069/2019 58/97

Ilmeiset haitat oikaisusta pitää arvioida kokonaisuutena: täällä Pirkkalassakin asuu ihmisiä 
eikä suurta osaa pinta-alasta voi uhrata pelkästään ohikulkevalle liikenteelle. 
Hiilidioksidipäästöt ja hiilinielujen pieneneminen huolettaa, mutta sietämättömintä on 
liikenteen melu. Nyt moottoritien melu häiritsee monilla Pirkkalan asuntoalueilla, eikä 
melusuojaus varmaan parane, jos liikennettä hajautetaan.

Vähäistä vapaa-aikaa omaavana yrittäjänä lähimetsä on ainoita mahdollisia henkireikiä, ei 
vain ulkoilureitit, vaan myös yhtenäinen metsäalue, jossa pääsee pois liikenteen melusta. 
Harrastan marjastusta ja sienestystä niin kuin moni muukin. Ulkoilureitit on helppoa 
suunnitella ylittämään ja alittamaan valtatietä, mutta rakentaminen pelkästään sulkee niitä 
vuosikausiksi. Nyt rakennetaan moottoritien viereen pientä Jasperintietä, ja työmaa on 
sulkenut suositun ulkoilureitin ainakin pariksi vuodeksi.

Suunnitellut oikaisun reitit pilaisivat monen mökkiläisen ja järvenrannan asukkaan vapaa-  
vieton. Meillä mökki on mummoni rakennuttama ja kolmen sukupolven ahkerassa käytössä. 
Tielinjaus kulkee järvenrantaa hipoen mökin kohdalla. Viisainta olisi varmaan väistyä 
rauhallisemmille maille viimeistään eläkeiässä, mutta meidän juuremme ovat täällä. Isoisän 
isoisä muutti tänne jo 1833.

Toivotan uudet asukkaat, läheltä ja kaukaa tänne muuttavat, tervetulleiksi, mutta liikenteen 
järjestelyt pitää hoitaa niin, että täällä on mahdollista elää.

Mielipide H. Yleisesti kaikkiin vaihtoehtoihin liittyen toivoisin, että Tampereen tien 
liikenteeseen kiinnitettäisiin myös erityistä huomiota. Tampereentien ympäristö on täynnä 
asutusta ja vilkkaasta tiestä aiheutuva melu on paikoin jopa suurempi kuin moottoritien melu 
varsinkin ruuhka-aikoina. Aivan Tampereentien viereen rakennetaan jatkuvasti myös lisää 
asutusta. Meluntorjunnalle ei Tampereentiellä käytännössä ole tilaa, joten liikennemääriä olisi 
syytä miettiä tarkasti vaihtoehtoja arvioitaessa.

Erityisesti vaihtoehto 1 vaikutus Tampereentien liikenteeseen huolestuttaa. Käsittääkseni 
tässä vaihtoehdossa Puskiaisten liittymä Tampereentielle poistuisi, jolloin on mahdollista, että 
pohjoiseen päin suuntautuva liikenne lisääntyisi Tampereentiellä välillä Sääksjärvi - Kulju. 
Sääksjärven rauhoittaminen liikenteeltä on käsittääkseni ollut yksi tavoite ainakin 
Lempäälässä ja tämä linjaus ei sitä tukisi. Myös raskas liikenne olisi syytä kieltää 
Tampereentiellä, jos uusi moottoritie rakennetaan ja Ahonperälle tulee suuntaisliittymät. Kiilto 
Oy:lle kulkee päivittäin isoja rekkoja, jotka olisi hyvä ohjata uudelle tielle, vaikka siitä tulisi 
vähän ylimääräistä matkaa.

Mielipide I. Tampereen Seudun Kuljetusyrittäjät Ry. Kuljetusyrittäjät ovat kovasti uuden 
linjauksen kannalla. Ikävästi en päässyt tilaisuuteen sairastapauksen vuoksi. Kovasti 
kävimme keskustelua uuden linjauksen hyödyistä kokouksessamme. pinnalle nousi matkan 
lyhentyminen (ympäristö teko) ja lentokenttä liikenteen hyödyt. 9 tien kaistajärjestelyillä 
helpotettaisiin liikennettä ruuhka aikaan, kunnes uusi tie saataisiin valmiiksi.

Kaista järjestelyissä ehdotuksemme on, että valtatie E63.n liikenne ohjattaisiin 
vasemmanpuolen kaistalle E12 liittymisalueella. Ruuhka-aikoina tunneleista jo opitulla valo 
ohjauksella. mielestämme tästä ei ole ajoneuvoyhdistelmälle mitään ongelmaa suorittaa 
kastan vaihtoa.

Vanhan leventäminen aiheuttaisi liikenteelle koko työmaan ajan todella suurta haittaa ja sitä 
myöten suuria päästöjä. Eikä kuitenkaan oli riittävä ratkaisu liikenteen päästöjen 
pienentämiseen. Mitä enemmän joudutaan raskasta liikennettä hidastaan ja kiihdyttämään 
sitä enemmän päästöjä syntyy.

Mielipide J. Kyseenalaistamme hankkeiden tarpeellisuuden ja oikeutuksen. Valtatie 3 
oikaisua ja kehä 2 väylän tarpeellisuudesta perustellaan nykyisten ja tulevien ruuhkien 
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helpottamisella. Mielestämme tätä arviota ei ole riittävissä määrin perusteltu ja osoitettu. Näin 
mittava ympäristön peruuttamaton tärveleminen edellyttää vahvaa näyttöä hankeen 
ehdottomasta tarpeellisuudesta ja tätä ei ole tuotu esille. Nykyiset ruuhkahaitat tuntuvat 
vähintäänkin kohtuullisilta, kun niitä vertaa esim. Helsingin vastaaviin.

Puskiaisten ja Linnakorven sekä Sääksjärven liittymän ja Pirkkalan lentoaseman välillä on jo 
olemassa moderni, nelikaistainen ja risteyksetön yhteys ja tämän lisäksi muitakin pienempiä 
teitä. Mihin näitä uusia moottori- ja maanteitä tarvitaan? Muutaman minuutin aikasäästö ei 
ole peruste, kun tiedetään mitä sen saavuttamiseksi on uhrattava.

Suunnitteilla olevat uudet tiehankkeet seivästävät pirkanmaalaisten luonnon virkistysalueet 
useasta suunnasta. Nämä alueet tarjoavat tällä hetkellä valtavalle ihmismäärälle tärkeitä 
luontoelämyksiä hyvin lähellä ja helposti saatavilla. Ne ovatkin jatkuvassa käytössä vuoden 
ympäri ja näille kasvukeskusten sisäisille luonnon virkistysalueille kysyntä on edelleen 
kasvamassa. Juuri tämä metsän läheisyys sai meidätkin muuttamaan Sääksjärvelle.

Suuret tiehankkeet tuhoavat peruuttamattomasti valtavan alueen luontoa, kun otetaan 
huomioon sekä väylien suuri pinta-ala, että käytöstä aiheutuvien päästöjen leviäminen 
lähiympäristöön. Risteävät, raskaasti liikennöidyt tiet uhkaavat myös luonnon eläimiä monin 
tavoin.

2-kehää suunnitellaan suuren omakotitalo- ja pientaloalueen välittömään läheisyyteen. Tästä 
koituu kohtuuton haitta alueen asukkaille. Ajoneuvoista aiheutuva melu ja saasteet ovat 
kiistattomat eikä niitä ole estettävissä millään ratkaisuilla. Lisäksi maantie luo merkittävät 
turvallisuusuhkat alueen lapsille, joiden täytyisi koulumatkallaan ylittää maantie aamu- ja 
iltapäiväruuhkien aikaan.

Mikäli lisäkapasiteettia kyseessä olevaan tieverkostoon ehdottomasti tarvitaan, mielestämme 
ainoa järkevä ja kannustettava hanke on valtatie 3 parantaminen.

Mielipide K. Tampereen kakkoskehätien linjausvaihtoehdot koskevat vaikutuksineen 
omistamaamme maa-aluetta ja vapaa-ajan asuntoa eri tavoilla.Tielinjaus A on meidän ja 
luonnon kannalta huonompi vaihtoehto. Se vaarantaisi merkittävästi Natura 
luonnonsuojelualuetta. Vaihtoehto B on luontoarvojen kannalta koko Pirkkalalle 
hyväksyttävämpi vaihtoehto. Vaihtoehdossa B voitaisiin hyödyntää mm. jo olemassa olevia 
tielinjauksia, kaasulinjaa ja vesijohtotiestöä.

Mielipide L. Mielestäni ainoa järkevä vaihtoehto tulevaisuuden kannalta on vaihtoehto 1, 
jossa toteutetaan Lempäälän Puskiaisten eritasoliittymä–Pirkkalan eritasoliittymä.  
Muut vaihtoehdot, eivät vähennä liikenteen määrää ruuhkautuneen Ikean-liittymän kohdalla 
eikä myöskään vähennä liikennettä Sääksjärven läpi. Muut vaihtoehdot eivät myöskään 
mahdollista maakunnan kasvamista pitkällä aikavälillä. Isot uudet väylähankkeet 
mahdollistavat pitkällä aikavälillä alueen kasvamisen uusille alueille. 

Haluan erityisesti kuitenkin korostaa, että uusia väyliä ei pitäisi lähteä rakentamaan, ennen 
kuin vanhojen meluntorjunnan puutteet on korjattu! Sääksjärvellä on vuosikymmeniä kärsitty 
meluhaitasta, joka on kerta toisensa jälkeen todettu tärkeäksi kohteeksi korjata, mutta 
toimenpiteisiin ei kerta toisensa jälkeen ole ryhdytty. Tuntuu, että vuosikymmenien aikana on 
kohta selvitetty, pohdittu ja suunniteltu meluntorjuntaa Sääksjärvelle jo sillä rahalla, mitä sen 
tekeminen olisi maksanut. 

Meluntorjuntaa, ei saa jättää tämän muun hankkeen kanssa samaan kokonaisuuteen, koska 
silloin sen toteutus viivästyy mahdollisesti jälleen aika pitkälle tulevaisuuteen. Heti kun 
päätökset Puskiaisten eritasoliittymästä on tehty, täytyy toimiin Sääksjärven meluntorjunnan 
suhteen ryhtyä! Muun hankkeen suunnitteluun tai toteutukseen ei tule ryhtyä ennen kuin 
vuosikymmenten laiminlyönnit Sääksjärven meluntorjunnassa hoidetaan ensin. Tänä 
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päivänä, ei moottoritietä rakennettaisi asutusalueen läpi ilman minkäänlaista meluntorjuntaa, 
näin kuitenkin aikanaan kävi ja tämä epäkohta pitäisi ehdottomasti korjata ennen uusien 
hankkeiden suunnittelemista! 

Kehä 2 osalta, mielestäni tärkeämpää olisi kehän jatkuminen kangasalle kuin lentokentälle. 
Pitkässä aikavälissä tunnin junayhteyden toteuttaminen Helsinkiin vähentää Pirkkalan 
lentokentän käytön tarvetta. Nykyinen reitti lentokentälle lisättynä uudella Puskiaisten 
eritasoliittymällä uskoisi riittävän lentokenttäliikenteen tarpeisiin kauas tulevaisuuteen. 

Mielipide M. Kävin yleisötilaisuudessa kuuntelemassa valtatie 3:seen liittyviä suunnitelmia. 
Tilaisuuden jälkeen minua jäi mietityttämään, että miksi Sääksjärven liittymä on edes 
vaihtoehtona. Oman näkemykseni mukaan se ei edes todellisuudessa parantaisi oikeiden 
ongelmakohtien tilannetta.

Nykyinen liikenneympyrä on jo aiheuttanut Sääksjärven rampille sumppuja. Tietyömaan 
saatua hommat loppuun näemme, onko nykyinen järjestely auttanut rampin tilannetta vai 
synnyttänyt todellisuudessa uusia ongelmakohtia, jotka voivat vaikuttaa moottoritien 
turvallisuuteen. Ainakin ruuhka-aikana ramppi ei vedä kunnolla. Olisi tienkäyttäjänä pieniä 
parannusehdotuksia nyt tehtyihin muutoksiin.

Tämänkin takia minua mietityttääkin miten Sääksjärven ramppi ja ympäristön alue 
todellisuudessa on suunniteltu tehtävän (konkreettisesti, miten tie menisi kyseisellä 
alkupätkällä). Eniten minua huolestuttaa kevyen liikenteen turvallisuusasiat ja melu sekä 
alueen viihtyvyyden kärsiminen. Sääksjärven liikennevalojen kohdalla on paljon 
kevyenliikenteen liikennettä. Paljon lapsia kulkee alueen läpi kouluun ja takaisin. Jos autojen 
liikenne kyseisellä kohdalla lisääntyy, niin se voi lisätä myös vaarallisten tilanteiden syntyä. 
Lisäksi lisääntynyt melu vaikuttaa kevyen liikenteen liikkumiseen siten, että voi tulla tilanteita, 
jossa varoitetaan lasta, mutta tämä ei välttämättä kuule varoitusta liikenteen melun takia. 
Melu vaikuttaa myös viihtyvyyteen, etenkin kun tie menisi ihan järven läheltä, jolloin 
virkistyspaikan viihtyvyyskin laskee.

Mietityttää myös, että miten Sipilän asukkaiden kulkuun radan yli uusi tie vaikuttaisi. Sipilästä 
kulkee paljon lapsia kouluun jalan ja pyörällä ja heidän turvallinen kulkeminen vaarantuisi, jos 
liikenne alueella lisääntyy. Lisäksi, jos kevyenliikenteen kulkua hankaloitetaan ja turvallisuutta 
heikennetään, voi muutos aiheuttaa autoliikenteen nousua. Jos koetaan, että jalan tai 
pyörällä liikkuminen hankaloituu, niin kynnys lähteä muulla kuin autolla nousee. Lisäksi, jos 
lasten liikkumisen turvallisuus vaarantuu, niin vanhemmat alkavat helpommin viedä lapsia 
autolla kouluun, joka aiheuttaa taas lisää liikennettä ja päästöjä. 

Nopeusrajoituksilla tuolla pienellä pätkällä saadaan varmasti jotain parannuksia, mutta se 
aiheuttaisi paljon ongelmia taas liikennevalo-ramppialueelle. Sääksjärven ramppi on jo nyt 
ruuhkainen, joten lisäkäyttö vaatii todella isoja muutoksia ja järkeviä päätöksiä, jotta se ei 
aiheuttaisi uusia ongelmia. En näe, että hyödyt kyseisestä muutoksesta voittaisi haitat, joita 
liikenteen ohjaaminen Sääksjärven rampin kautta eteenpäin aiheuttaisi.

Virkistysalue Birgitan polku on tärkeä virkistysalue Sääkjärveläisille ja muillekin. 
Ammejärvellä käy paljon luonnossa liikkujia, joiden luontokokemus heikkenee, mikäli 
heikennetään luontopolulle pääsyä ja pilataan osa tuosta luonnon polusta. Birgitan polku on 
koululaisille helppo ja halpa tapa vierailla luonnossa, ilman että tarvitsisi taas mennä bussilla 
johonkin. Asfaltti ei voi millään korvata sitä mitä puut mielelle ja ihmiselle antavat.

Minulla tulee kuljettua päivittäin Sääksjärvi-Ylöjärvi akselilla, joten näkisin, että minulla olisi 
jonkun verran näkökohtaa ongelmatilanteisiin. Kuljen tuolla alueella arkisin klo. 16.15 -17 
välillä. Suurin ongelma nähdäkseni tuohon aikaan on Lakalaiva-Pirkkala -sekoittaja. Ennen 
neljää ja noin puoli viiden aikaan sekoittajan kohta on ruuhkainen, mutta yleensä sen jälkeen 
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liikenne vetää ihan hyvin, ellei ole kolareita. Sitten taas viiden aikaan ja sen jälkeen ei ole 
yleensä mitään ongelmaa tuolla kohtaa tai on pientä ruuhkaa, joka ei vaikeuta huomattavasti 
kulkua. Liikenne jatkuu ruuhka-aikaan suhteellisen ruuhkaisena Nokian rampille asti, joten 
mielestäni kannattaisi todellisuudessa keskittyä koko tuohon pätkään Lakalaiva-Nokia. 
Säijän-Nokian välinen pätkä on taas osittain ruuhkainen, mihin yksikään ”oikoreitti” 
Sääksjärveltä tai Kuljusta ei vaikuta millään tavalla asiaan.

Sekoittajan ja Pirkkalan välisen pätkän/sekoittajan parannuksilla saataisiin jo paljon 
parannusta aikaan. Helsingistä päin tulevat voisivat liittyä esim. aikaisemmin 3-tielle. 
Ympäristön, ihmisten ja oikeasti liikenteen parantavuuden takia kannattaisi keskittyä nykyisen 
3-tien pätkän parantamiseen. Jos ruuhka-aikaa kestää normaalisti vain tunnin-pari päivässä, 
niin sen takia ei kannata vaarantaa kevyen liikenteen kulkua, aiheuttaa ympäristön tuhoja tai 
heikentää kyläyhteisön viihtyvyyttä.

Mielipide N. Kannatan vaihtoehtoa no 2, koska tällöin ei tarvitse puhkaista uutta aukkoa 
luonnon keskelle, ainakaan tässä vaiheessa. Tämä vaihtoehto lienee kokonaisvaikutuksiltaan 
myös selvästi halvin. Melu tulee luonnollisesti tässäkin vaihtoehdossa eliminoida.

Vaihtoehdon no 1 rakentamiseen voidaan tarvittaessa palata sen jälkeen, kun va 2 on 
toteutettu ja jos havaitaan, että vaihtoehdon 2 välityskyky ei riitä. Tähän on kuitenkin niin 
pitkä aika, että yhteiskunta saattaa olla muuttunut täysin toisenlaiseksi silloin. Saattaa 
nimittäin olla, että ilmastonmuutoksen estämisen vuoksi ja muistakin syistä rekka- ja 
henkilöautoliikenne eivät kasva niin paljoa, kuin nyt oletetaan. Tähän vaikuttavat mm. etätyön 
lisääntyminen, tavaroiden tuottaminen nykyistä enemmän paikallisesti, droonien käyttö 
kuljetuksiin, kiskoliikenteen lisääntyminen ym.

Kaavoissa VE1 tulee kuitenkin säilyttää varauksena, ja se tulee ottaa huomioon Tampereen 
ohitusraiteen ja ratapihan siirron suunnittelussa edelleen. Ohitusraiteen ja uuden ratapihan 
suunnittelussa tulee huomioida myös se, että kuljetukset mahdollisiin logistiikkakeskuksiin ja 
terminaaleihin hoidettaisiin suurelta osin rautateitse, ja paikalliselle jakeluliikenteelle 
käytettäisiin ainakin ensi vaiheessa moottoritietä vaatimattomampaa tieverkkoa. Näin 
voitaisiin lykätä ja mahdollisesti kokonaan poistaa tarve vaihtoehto 1:n rakentamiseen.

Mielipide O. Kyseenalaistamme hankkeiden tarpeellisuuden ja oikeutuksen. Valtatie 3 
oikaisua ja kehä 2 väylän tarpeellisuudesta perustellaan nykyisten ja tulevien ruuhkien 
helpottamisella. Mielestämme tämä arvio ontuu, eikä sitä ole riittävissä määrin julkisesti 
perusteltu ja osoitettu. Näin mittava ympäristön peruuttamaton mutiloiminen edellyttää 
vahvaa näyttöä hankkeen ehdottomasta tarpeellisuudesta ja tätä ei ole tuotu esille. Tämän 
hetkiset ruuhkahaitat ovat maallikon arvioimana vähintäänkin kohtuulliset, kun niitä vertaa 
esim. Helsingin vastaaviin. Mitä tapahtuu, jos ei tehdä uusia väyliä? Räjähtääkö Pirkanmaa?

Maallikkoa ihmetyttää hankkeiden oikeutus. Puskiaisten ja Linnakorven sekä Sääksjärven 
liittymän ja Pirkkalan lentoaseman välillä on jo olemassaan moderni, nelikaistainen ja 
risteyksetön yhteys ja tämän lisäksi muitakin pienempiä teitä. Mihin näitä uusia moottori- ja 
maanteitä tarvitaan? Muutaman minuutin aikasäästö ei ole peruste, kun tiedetään mitä sen 
saavuttamiseksi on uhrattava.

Toteutuessaan, nämä uudet tieyhteydet rohkaisevat yksityisautoiluun eikä joukkoliikenne 
kykene mielestämme hyödyntämään kyseisiä reittejä mitenkään. Tätä linjausta ei voi uskoa 
todeksi nykyaikaisessa ilmastoa ja ympäristöä suojelevassa politiikassa. Pirkanmaa on 
moderni kasvava alue ja ymmärrettävästi edellyttää infrastruktuurin kehittämistä. 
Kehittäminen on toteutettava nykyaikaisilla ilmastoa ja ympäristöä huomioon ottavilla 
ratkaisuilla, joita isot tiehankkeet eivät ole.

Suunnitteilla olevat uudet tiehankkeet seivästävät pirkanmaalaisten luonnon virkistysalueet 
useasta suunnasta. Nämä alueet tarjoavat tällä hetkellä valtavalle ihmismäärälle 
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luontoelämyksiä hyvin lähellä ja helposti saatavina. Ne ovatkin jatkuvassa käytössä ja näille 
kasvukeskusten sisäisille luonnon virkistysalueille kysyntä on edelleen kasvamassa.

Suuret tiehankkeet tuhoavat peruuttamattomasti valtavan alueen luontoa, kun otetaan 
huomioon sekä väylien suuri pinta-ala, että käytöstä aiheutuvien päästöjen ja haitta-aineiden 
(saasteiden) leviäminen lähiympäristöön. Risteävät, raskaasti liikennöidyt tiet uhkaavat myös 
luonnon eläimiä monin tavoin.

2-kehää suunnitellaan tangeeraavan suurta omakoti- ja pientaloaluetta. 2-kehätiestä 
nykysuunnitelmissaan muodostuu kohtuuton, moninainen haitta alueen asukkaille. 
Ajoneuvoista aiheutuva melu ja saasteet ovat kiistattomat eikä niitä ole estettävissä millään 
ratkaisuilla. Lisäksi maantie luo valtavat turvallisuusuhkat alueen asukkaille erityisesti lapsille. 
On puistattava ajatus, että lasten täytyy koulumatkallaan ylittää maantie aamu- ja 
iltapäiväruuhkien aikaan. Emme voi hyväksyä nykyistä suunnitelmaa, jossa maantie kulkee 
asuinalueemme välittömässä läheisyydessä.

Mikäli ylipäätään lisäkapasiteettia ko. tieverkostoon ehdottomasti tarvitaan, mielestämme 
ainoa järkevä ja kannustettava hanke on nykyisen valtatie 3 parantaminen. Vasta kun 
olemassa olevan yhteyden perusparantaminen on tehty, kyetään arvioimaan uusien välien 
rakentamisen tarpeellisuus.

Mielipide P. Lempäälä-Pirkkala/Tampere - teiden linjaukset on tehtävä luonnon ehdoilla. 
Pirkanmaalla yhtenäistä metsää on vähän, metsät on pilkottu teillä. Eläimille, puille 
maapallon keuhkoina ja ihmisille luonnossa liikkumiseen tulee jättää luontoa ja metsää.

On paljon kestävämpää parantaa jo olemassa olevia yhteyksiä. Myös joukkoliikenteen 
kehittäminen on kestävää kehitystä ja luonnon varoja säästävää.

Mielipide Q. Kannatan vaihtoehto 2:n toteutusta, eli nykyisen moottoritieverkoston 
parantamista. Perusteluna on seuraavat näkökohdat: 

Mielestäni Pirkkalaa ei pidä rakentaa täyteen liikenneväyliä, sillä Pirkkalan pinta-ala on pieni 
verrattuna muihin Tampereen kehyskuntiin. Suomen asukasluku ei kasva merkittävästi. Siksi 
moottoriteitä ei tarvitse rakentaa joka paikkaan. 

En kannata Puskiaisten oikaisun rakentamista vaihtoehto 1:n mukaisesti Pirkkalan 
Linnakallioon, koska siinä vaihtoehdossa mm. Taaporinvuori-Kurikkakallio luontohelmi, 
Pulkajärven Natura-alue ja hyvin suosittu hiihtolatu ja ulkoilureitti Lempäälä-Kulju-Pirkkala 
menevät kaikki pilalle, samoin kuin Pulkajärven seutu. Myös Iso-Naistenjärven virkistysalue 
suoalueineen kärsisi melusta ja liikenteen saasteet vaikuttavat marja- ja sienestysmaastoihin, 
sekä vesilinnut ja muut eläimet kärsivät. Ihmiset tarvitsevat lähellä sijaitsevia virkistys- ja 
metsäalueita mm. työssä jaksaakseen ja rentoutuakseen, ja metsät ovat siksi tärkeitä. Niihin 
tulee voida päästä ilman omaa autoa. Myös talvella tulee voida päästä hiihtoladuille ilman 
omaa autoa. Pirkkalan virkistysmetsä ja maastot sekä marjametsät ja suo menevät 
vaihtoehto 1:n toteutuessa pysyvästi pilalle. 

Kannatan nykyisen tieverkoston (vaihtoehto 2) perusteellista kunnostamista ja leventämistä, 
johon kuuluu mm. kolmannen kaistan rakentaminen Lakalaiva-Sarankulma välille, 
moottoritien leventäminen ja mahdollisuuksien mukaan suoristaminen Kulju-Lakalaiva-välillä 
sekä meluvallien rakentaminen asutuksen kohdille.  

Kannatan myös raideliikenteen kehittämistä siten, että Toijala-Tampere-välille rakennettaisiin 
kolmas raide. Tällöin Kuljun seutua voitaisi radan varrella kaavoittaa enemmän 
asumiskäyttöön. 

Jos uutta tietä kaikesta huolimatta joudutaan tekemään, niin sen tulee mielestäni suuntautua 
Puskiaisten kohdalta Pirkkalan lentokentän suuntaan siten, että liittymä Pirkkalan kohdalla 
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tulee tehdä nykyisen Lentokentäntien kautta Pirkkalan ohitustielle (Pirkkalan ABC:n liittymä). 
Näin tieverkostossa hyödynnettäisiin jo olemassa olevaa Lentokentäntietä. 

Lempäälän Seudun Riistanhoitoyhdistyksen (Rhy) hallitus on käsitellyt kokouksessaan 
otsikon tiehanketta ja valtuuttanut allekirjoittaneen esittämään Rhy:n kannan asiaan.

Rhy hoitaa julkisena hallintotehtävänä mm. kestävän riistatalouden ja metsästäjien 
vapaaehtoistoiminnan edistämistä ja organisointia toimialueellaan. Tässä ominaisuudessa 
Rhy lausuu mielipiteenään seuraavaa:

-vaihtoehto 2 eli valtatien parantaminen nykyisellä paikallaan olisi kaikkien luontoarvojen, 
eläin– ja kasvilajien sekä ihmisten hyvinvointikokemusten perusteella vähiten luontoa 
tuhoava ja -rasittava vaihtoehto.

-mikäli jostain syystä nykyinen tiestö ei mahdollistaisi tarvittavan lisäkapasiteetin 
rakentamista, vaihtoehto 1 on käsityksemme mukaisesti seuraavaksi paras vaihtoehto.

Lisäksi Rhy haluaa esittää, että minkä tahansa muun kuin 2 vaihtoehdon tullessa valituksi, 
rakentamisessa ei tehtäisi samoja virheitä kuin moottoritien Tampere-Helsinki 
rakentamisessa. Esityksistä huolimatta Tampere-Valkeakoski välille ei tällöin rakennettu 
yhtään eläinten käyttöön sopivaa yli- tai alikulkua ja mm. ikiaikainen hirvieläinten 
kesä/talvilaidunsiirtymä Kangasala-Pirkkala välillä katkaistiin moottoritien aidoilla. Tästä on 
yhteiskunnalle seurannut yli/alikulkujen rakentamiskustannuksia paljon suuremmat 
liikennevahinko-, henkilövahinko- ja kuolemantapauskorvaukset hirvieläinten joka 
tapauksessa, geeniperimänsä ohjaamana, murtautuessa aidoista ja tieaukoista läpi 
moottoritielle, aiheuttaen merkittäviä liikenne- ja henkilövahinkoja, jotka olisi paremmalla 
suunnittelulla pystytty suurelta osin välttämään.

Lisäksi eläinten luonnonmukainen perintötekijöiden monimuotoisuus vaarantui (kantojen 
vapaata liikkumista rajaa Pyhäjärvi ja moottoritien aidat, muodostaen n. 23 t ha suuruisen 
suljetun tarhan) ja mm. hirvikanta saatiin vain metsästysseurojen rankoilla, yhteisillä ja 
monivuotisilla rauhoitus- ja suojeluhankkeilla pelastettua sekä vakiinnutettua nykyiselle, 
hirvitaloussuunnitelmien mukaiselle, kestävän kannanhoidon edellyttämälle tasolle. 
Pitkäaikaiset perintötekijöiden yksipuolisuudet saattavat nostaa tulevaisuudessa esiin vielä 
havaitsemattomia ongelmia sukusiitoksen yms. yksipuolisen lisääntymisen kautta.

Rhy esittää uusien tielinjausten mahdolliseen rakentamiseen varattavaksi riittävät varat 
kunnolliselle riistan yli/alikulkusillalle. Alueen metsästysseurojen edustajat antavat Rhy:n 
kautta mielellään ehdotukset yli/alikulkujen parhaiksi sijoituspaikoiksi, koska heillä on useiden 
vuosikymmenten mittainen, vahva kokemus eri eläinten kulkupaikoista ja yli/alikulkujen 
kaikkein parhaista sijoituspaikoista.

Ilman kunnollisten ali/ylikulkujen rakentamista alueen viimeisen suuremman metsäalueen 
pirstaloituminen aiheuttaa merkittäviä vahinkoja mm. hirvieläinlajeille ja alueen luonto- ja 
hyvinvointiarvoille sekä uhkaa käsityksemme mukaan myös em. lajien luonnollista perimän 
monimuotoisuutta.

Mielipide S. Vt 3 -Tampereen läntisen kehätien arviointi - Vaihe ll / Lakalaiva - Linnakallio / 
2006 -2020

Vetoomus Tampereen ja Pirkkalan terveellisemmän ja hiljaisemman asuinympäristön 
puolesta.

Onko nyt siis vihdoinkin mahdollista saada VT-3:n lähialueille, paitsi Pirkkalan Toivion niin 
myös Tampereen Härmälän ja Peltolammin asuntoalueelle ja lähivirkistysalueille riittävä ja 
kunnollinen sekä kaikki asukkaat huomioiva liikennemelun torjunta-infra? Vt-3:n Sarankulman 
osuudella voimakkaasti kasvanut liikennemelu on ollut erittäin häiritsevää moottoritieksi 
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muutetun 4-kaistaisen ohitustien koko olemassaolon ajan etenkin Toivion asuntoalueen 
pohjois- ja länsiosissa. Ely-keskuksen mukaan jatkuvasti kasvava liikennemäärä 2018 oli 
noin 20 milj. ajoneuvoa / vuosi, joista raskaan liikenteen osuus on pian noin 1,5 miljoonaa 
ajoneuvoa / vuosi.

Meluisamman 55 db:n alueen vaikutuspiirissä asuu Toiviossa satoja ihmisiä lähinnä Eerolan, 
Eskolan ja Karjalantiellä. VT 3:n ns. Lempäälän Puskiaisten oikaisuun ja Tampereen seudun 
kehä-ll:n suunnitelmaankin on aikaa näillä näkymin vielä 20 vuotta. Esimerkiksi sopivalla 
säällä ohikulkutien melu kuuluu kesäiltaisin aina Hatanpäälle Arboretumin ruusutarhoille asti 
kaikuessaan Sarankulmasta ympäröivien hatarien peltielementti-rakennusten seinistä ja 
aidoista ilmoille ja sieltä edelleen Pyhäjärven pintaa pitkin; voidaan todeta, että 
kokonaisuudessaan Tampereen kaupunki lähiympäristöineen on varmasti nykyisin yksi 
Suomen liikennemeluisimpia kaupunkeja, vaikka laskennalliset desibelirajat ehkä alittuvatkin.

Olen toivonut ja esittänyt jo vuodesta 2006, kyseisen Tampereen läntisen ohitustien ll-
vaiheen valmistumisesta alkaen korkeaa meluvalli / kivimurske-aitaa Vt-3:lle aina Pirkkalan 
Linnakallion liittymärampilta Eskolantien alikulkutunnelille asti. Riittävän korkea maavalli ja 
sen päälle ladottava kivimurskekori-elementtiaita olisi varmasti tehokas monisuuntaisen 
liikennemelun vaimentaja. Kyseisen 4-kaistaisen moottoritien ll-rakennusvaiheessa se ei 
kuitenkaan käynyt, koska hankesuunnitelma oli jo aiemmin päätetty toteuttaa YVA:ssa 
vanhentuneilla melulaskentamalleilla ja maankäyttösuunnitelmilla. Tällöin melusuojausta ei 
oltu suunniteltu todellisen tarpeen mukaan, vaan alimitoitetun liikennemäärän, alempien 
nopeuksien sekä EU:n vanhan direktiivin mukaisilla laskentaraja-arvoilla.

Esimerkiksi Helsinki-Turku väliselle uudelle moottoritielle tehtiin sen valmistuessa monin 
paikoin kivimurske korielementeistä tehokkaat meluaidat, vaikka siellä asutus on 
huomattavasti kauempana tiestä. Lisäksi kun ajatellaan niin lähes kaikki haluavat liikkua 
arkena mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti työpaikalle ja ainakin töistä kotiin, jos siellä on 
joku odottamassa. Kuitenkin jos ajatellaan tätä enemmän matkan varrella elävien ja asuvien 
ihmisten kuin autojen kannalta, niin muutaman kilometrin matkalla voitetut sekunnit ja 
käytännössä alamäissä 110 -120 km/h keskinopeus näinkin lähellä Tampereen ja Pirkkalan 
tiheitä asutus-, koulunkäynti- sekä päiväkotialueita, on voitettu aika aivan liikaa nopeuden 
nostosta aiheutuvan liikennemelun kasvun kannalta. Esimerkiksi Helsingin kehäteillä on 
maksimissaan 80 km/h nopeusrajoitukset.

Kyseinen Toivion pohjois-länsiosan alue on siis pääosin keltaista yli 55 desibelin 
liikennemelualuetta EU:n nykyisen melulaskentamallin perusteella. Tämä aiheuttaa 
merkittävää haittaa asumisympäristön viihtyisyydelle ja terveellisyydelle sekä 
lähivirkistysalueiden käyttömahdollisuuksille. Paljon käytettyjä Toivion lähivirkistysalueita 
käsitellään myös jatkuvasti Pirkkalan kunnan taholta metsätalousmaana, mikä sekin osaltaan 
heikentää entisestään puuston antamaa vähäistä liikennemelusuojausta. Se merkitsee myös 
alueen asukkaille eriarvoisuuden jatkuvaa lisääntymistä autojen ehdoilla.

Voitteko siis ottaa kyseisen Toivion liikennemelusuojauksen mahdollisimman nopealla 
aikataululla toimenpideohjelmaanne, koska Pirkkalan kunta ei sitä vieläkään ole ottanut, 
vaikka on nykyisenä maanomistajana suunnitellut jopa asuntoalueiden kaavoitusta kyseisille 
intensiivisen liikennemelun alueelle? Voitte myös velvoittaa Pirkkalan kunnan rakentamaan 
tuellanne esitetty melusuojaus Toivion tulevaisuus ja nykyiset asukkaat sekä 
lähivirkistysalueiden käyttö huomioiden.

Tälläkin hetkellä olisi saatavilla läheltä todella paljon ylijäämä kivi-louhetta kunnollisen 
meluvallin rakentamiseen Tampereen Sulkavuoren vedenpuhdistamotyömaalta, kun Ely-
keskus ei ole antanut Tampereen kaupungille toistaiseksi lupaa kuljettaa sitä Vaitinaron 
tekosaareen Lielahteen kaupungin keskustan läpi tai yli 20 km Pirkkalan kautta kiertäen. Olisi 
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myös ympäristön kannalta järkevää toteuttaa Vaitinaron ll-vaiheen ratikka-tekosaari 
Lielahteen vasta myöhemmin sen lähialueilta saatavilla maa- ja kiviaineksilla.

Kyseinen Tampereen kaupungin Sulkavuoren kiviaines olisi siis logistisesti järkevä käyttää 
osittain lähialueiden maanrakennushankkeisiin, vaikka se hyödyttäisi myös Pirkkalan kunnan 
asukkaita. Onhan Pirkkalakin Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon osakas, kun taas 
Vaitinaron ratikka-saari palvelee ainoastaan Tampereen liikennelaitoksen 
ympäristöystävällistä liiketoimintaa. Lisäksi kun huomioidaan, että Pirkkalan kunta palvelee 
valtakunnallista ja osin Tampereen kaupungin sisäistä liikennettä asuntoalueidensa läpi 
Sarankulman kautta, olisi oikein ja kohtuullista, että osa Sulkavuoren ylijäämä kiviaineksesta 
käytettäisiin Sarankulman liikennemelun torjuntaan ilman itsekeskeistä kuntakohtaista 
etupiiriajattelua.

Matalahkon maavallin päälle rakennettava riittävän korkea kivimurske-teräskehikko-
elementtiaita olisi yhtä aikaa edullisin, tehokkain samalla vähiten maa-aluetta vaativa ja 
arvokasta kiviainesta kuluttava meluaitarakenne. Lisäksi se olisi tarvittaessa helppo siirtää 
sivummalle kuin isot legopalikat, mikäli Sarankulmaan päätetään tehdä ruuhkien vuoksi 
kolmannet kaistat.

Meluaitaan tarvittavia kivikorielementtejä olisi myös helppo rakentaa ja kuljettaa suoraan 
Sulkavuoren louhintatyömaalta. Tampereen kaupunki voisi valmistuttaa Tredun Nirvan 
metalli- ja rakennustekniikan halleilla ruostumattomat teräslenkki- ja verkkoaihiot ja 
tarvittaessa vaikka tehdä aita-"palikoista" edullisia pitkäaikaisia leasing-vuokrasopimuksia 
Pirkkalan kunnan ja Väyläviraston kanssa, mikäli niitä tarvittaisiin 20 vuoden päästä jossain 
muualla. Kivielementtiaidat voitaisiin myös verhoilla köynnöskasvillisuudella, jolloin ne olisivat 
esteettisesti kauniita ja huoltovapaita myös kesäisin.

Lisäksi olisi fiksua Tampereen kaupungin puolelta ajatella myös omien asukkaidensa ohella 
Pirkkalan Toivion asukkaita siten, että yhteistyössä Pirkkalan ja Väyläviraston kanssa 
Tampereen kaupunki rakentaisi vastaavasti Sarankulman notkon liikennemelua 
vaimentamaan Nuutisarankadun VT 3:n alikululta alkaen maavallin ja sen päälle ladottavan 
sekä siirtokelpoisen kivimurske-elementti meluaidan. Sarankulman meluaita kulkisi siis 
yhtäjaksoisesti aina Helsinki - Tampere rautatiesillalle ja vielä sen jälkeen

Peltolammin nousurampille asti. Tämä auttaisi suojaamaan varmasti etenkin Toivion 
rinteessä Karjalantien sekä Ruotutien ja Saukontien alkupään asukkaita, joista osa 
asukkaista saa sijainnista riippuen eniten kärsiä tällä hetkellä niin idästä kuin lännestä sekä 
siltä väliltä kantautuvasta moottoritien monisuuntaisesta yli 55 db:n liikennemelusta. Myös 
Peltolammin luonnonpuisto ja koulun alue sekä meluisan Säästäjänkadun asukkaat 
hyötyisivät kyseisestä pitkälle viedystä melusuojasta.

Vastaavasti Härmälän puoleista meluaitaa Sarankulman kohdalla tulisi jatkaa vähintäänkin 
Tähti-areenalle asti, jotta messuvieraat voisivat keskustella myös ulkona normaalilla 
äänenvoimakkuudella ja Härmälän asukkaat saisivat hiljaisemmat lähivirkistysalueet 
Vähäjärven ympäristöön.

Asuntoalueiden kunnollinen melusuojaus tulisikin aina olla ykkösprioriteetti uusia väyliä 
rakennettaessa ja entisten välityskykyä parannettaessa. Periaatteessa VT-3 tulisi 
tulevaisuudessa melueristää huomattavasti paremmin esittämälläni periaatteella 
kokonaisuudessaan koko Pirkkalan kunnan matkalta, mutta tärkeintä olisi lähteä edellä 
esittämilläni perusteilla etenemään Sarankulman kohdalta tien molemmin puolin.

Liite: Pirkkalan kohdalla olevat laskennalliset ja EU-direktiivin mukaiset melutasot vuodelta 
2012:
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Ks. myös melukarttaa ja huomaa, miten monesta suunnasta melu kantautuu Toivioon tien 
kiertäessä jyrkästi lähes 90 astetta Toivion asuntoalueen. Meluvaikutus asumisen ja ulkoilun 
kannalta on aivan eri kuin jos tie menisi suoraviivaisesti ohi; mahtavatko melulaskenta-
mallitkaan aina huomioida kyseistä monisuuntaista samanaikaista liikennemelua eri 
etäisyyksiltä ja maasto-muodostelmista?

linkki poistettu, löytyy alkuperäisestä asiakirjasta.

Ks. Myös Tampereen kaupungin uudet melulinjaukset ja niiden liitteenä olevat Pirkanmaan 
sekä Uudenmaan ELY-keskuksen ja siinä WHO:n / 2018 suositukset, Ympäristöministeriön ja 
THL:n lausunnot sekä Sosiaali- ja terveysministeriön kuin myös LIME-2001 perusteet: linkki 
poistettu, löytyy alkuperäisestä asiakirjasta. Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019
linkki poistettu, löytyy alkuperäisestä asiakirjasta. § 184 Tampereen melulinjausten 
tarkistaminen

Mielipide T. VT3:n oikaisureitti Pirkkalan Vähäjärven liittymään on mahdollista toteuttaa 
myös ympäristöä säästäen. Onko Pirkkala Tampereen yli-, ali- vai ohitustie?

Asukkaiden ja luonnonsuojelijoiden osallistuminen ympäristövaikutusten arviointiin eli YVA-
menettely on vielä hetken käynnissä VT-3:n oikaisusuunnitelman osalta välillä Lempäälän 
Puskiaisten-liittymä ja Pirkkalan Vähäjärven-liittymä. Nimitän tätä suunnitelman Pirkkalan 
päätä Vähäjärven-liittymäksi, koska alustavat liittymäsuunnitelmat nykyiseen VT3:n läntiseen 
ohitustiehen on tehty siten, että tiestä tulee varmasti aiheutumaan merkittävää haittaa aina 
Pirkkalan kuntakeskuksen Vähäjärven virkistysalueelle asti. Samalla kyseinen suunnitelma 
pilaa lopullisesti myös esimerkiksi Iso-Naistenjärven luontokokonaisuuden Pehkusuon 
pitkospuista puhumattakaan. Myös Taaporinvuoren länsirinteellä Pirkkalan Golf-kentällä asti 
saadaan tien käyttöönoton jälkeen varmasti nauttia tien luomasta melusaasteesta. Tavallisen 
tallaajan pitääkin lähteä lenkille ja metsäkävelylle kotoa autolla ja entistä kauemmaksi.

Suunnitelmissa kyllä kirjoitetaan ympäristö- ja luontoarvojen huomioimisesta, mutta koska 
Suomessa ei noudateta EU-direktiivitason liikennemelusuojausta, vaan omaa kansallisen 
lainsäädännön mukaista, puolta heikompaa minimi-melusuojausta, ovat nämä lupaukset 
luonnon säästämisestä suunnitelmissa todellisuudessa vain korulauseita. EU-direktiivien 
mukaiseen melusuojaustasoon, kun on mentävä vasta sitten kun on laskennallisesti todettu 
tietyn rajan ylittävät vuorokausitason mukaiset ajoneuvomäärät. Niissä ei oteta kantaa 
esimerkiksi nastarenkaiden ja nopeuden nostojen aiheuttamaan merkittävästi suurempaan 
liikennemeluun. Suomalaiset ovat kuitenkin perunannostaja- ja metsäkansaa eivätkä kaikki 
ole tottuneet jatkuvaan ja terveyshaittoja aiheuttavaan kovaan liikennemeluun.

Olen kuitenkin tutkinut kyseisestä tien korkeustaso-suunnitelmaa tehden sen havainnon, että 
nykyisen suunnitelman mukainen tie voitaisiin rakentaa kokonaisedullisemmin siten, että 
ainakin Lempäälästä Pirkkalaan tuleva kaista rakennetaan nykyisen Pirkkalan ohitustien ali, 
jolloin tien laajoille asunto- ja virkistysalueille aiheuttama melu- ja raskaan liikenteen 
saastekuorma ympäristöön pienenee merkittävästi. Tällöin tie voidaan rakentaa eläinten 
ylikulkureittejä rakentaen sekä Kurikankallion, Pehkusuon, Iso-Naistenjärven ja 
Taaporinvuoren luontoa säästäen jopa 20 metriä alempaan tasoon juuri lainkaan tielinjauksia 
muuttamatta. Tämä ehkä kuitenkin edellyttäisi uudenlaista ajattelua tierakentamisessa ja se 
saattaa olla suunnittelija-enemmistölle liian vaikeaa, vaikka ihminen on kuussakin käynyt ja 
aikoo Tallinnaankin mennä meren ali.

Mielipide U. Nyt kun kaikkialla muualla YK:ta myöten on ymmärretty, että meidän on 
ryhdyttävä sanoista tekoihin ilmaston puolesta, tämä hanke menee vastavirtaan. Satoja 
miljardeja ollaan nyt valmiit käyttämään ilmastonmuutoksen edistämiseen. Nyt kun pitäisi 
kasvattaa hiilinieluja, tässä niitä vain halutaan vain tuhota. Muutaman minuutin tähden ollaan 
valmiit pilaamaan lopullisesti erämaanomaiset metsät Lempäälän ja Pirkkalan välillä. 
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Ilmastomuutosta voitaisiin hillitä korvaamalla yksityisautoilua ja lentoliikennettä 
ympäristöystävällisemmillä joukkoliikennemuodoilla, mutta mitään sellaista tähän 
hankkeeseen ei sisälly. Sen sijaan se pyrkii helpottamaan ja lisäämään yksityisautoilua sekä 
tukemaan lentämistä matkustusmuotona muuten hiipuvalla Pirkkalan lentoasemalla. Samaan 
aikaan puuhataan tunnin junaa Tampereelta Helsinki-Vantaalle. Mihin Pirkkalan lentoasemaa 
tarvitaan? Miksi lentämistä matkustusmuotona ylipäätään pitää tukea?

Mainitut hankkeet tulevat tuhoamaan Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueilta 
erämaanomaiset olosuhteet riippumatta siitä kumpi vaihtoehdoista 1 tai 2 valitaan. 
Riippumatta valittavasta vaihtoehdosta 1 tai 2 ja melusuojauksista liikenteen melu tulee 
kantautumaan kaikkialle nyt vielä suhteellisen hiljaisella ja yhtenäisellä metsäalueella. 
Rakentamisen aiheuttamat valumavedet vaihtoehdoissa 1 ja 2 sekä maantiesuolaus tulevat 
tuhoamaan pienet erämaajärvet mukaan lukien Naturaan kuuluva Pulkajärvi.  Pienet 
erämaajärvet, Birgitan polku ja muut retkeilyreitit tulevat tuhoutumaan ja nykyisen kaltaiset 
olosuhteet alueella tullaan menettämään iäksi. YVA-ohjelmassa ei muuten ole huomioitu 
lainkaan Lempäälän Hakkarista Pirkkalaan ulottuvaa suosittua yhtenäistä latuverkostoa, jota 
kesäisin käyttävät mm. lenkkeilijät ja maastopyöräilijät. Tämä verkosto jäisi joka tapauksessa 
jossain määrin tien alle. Alueen monipuoliset ulkoilu-, retkeily- ja marjastusmaastot tulevat 
katoamaan muutaman minuutin tähden. 

Koko hanke perustuu jatkuvan talouskasvun ajatukseen ja luonnon uhraamiseen 
talouskasvun nimissä.  Se ei millään tavalla tue pyrkimyksiä Suomen valtion esittämään 
kunnianhimoiseen tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuonna 2035. Ennen mihinkään 
vaihtoehtoon ryhtymistä tulisi selvittää huolellisesti ja ennakkoluulottomasti muut 
mahdollisuudet lyhytkestoisten ruuhkahuippujen purkamiseen vt3:lla. Onko hyödynnetty 
riittävästi vaihtuvia nopeusrajoituksia ja tarpeeksi alhaisia nopeuksia? Onko ollenkaan 
selvitetty miten esimerkiksi erilaisilla joukkoliikenteen ratkaisuilla, liityntäparkkien ja etätyön 
lisäämisellä sekä työaikojen porrastamisella voidaan vähentää yksityisautoilua. 

Luonnon kannalta 0-vaihtoehto lienee vähiten tuhoava.

Mielipide V: Tampereen kaupunkiseudulle on tullut uudet EU:n ilmastosäädökset, joihin 
toimenpiteinä on todennäköisintä autoilun vähentäminen 50%:lla. Tällaiset uudet tiehankkeet 
eivät tue tätä tavoitetta. Mielipiteeni on, että uusien väylien rakentamisesta pidättäydytään. 
Tarvitsemme olemassa olevat metsät ilmaston suojelemisen lisäksi, myös asukkaiden 
terveyden kannalta. Metsällä on tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia eikä metsiä ole 
Pirkkalassa enää käytettäväksi uusia teitä varten. Metsien tuhoaminen liikennettä varten on 
suuressa ristiriidassa koko valtion ilmastopolitiikan kanssa. 

Mielipide W: Omistamme kiinteistön 418-xxx-x-xxx osoitteessa x xx, 37560 Lempäälä. 
Omakotitalokiinteistö sijaitsee viimeisenä kiinteistönä osoite x:n pohjoispäässä. Tontti 
rajoittuu kolmelta sivulta Lempäälän kunnan omistamaan tonttiin. Kunnan kapean tonttikiilan 
pohjois- ja itäpuolella kulkee Valtatie 3 (E12). Yleiskuva kohteesta on esitetty kuvassa 1. 
(kuva alkuperäisessä asiakirjassa)

Kuva 1. osoite x xx, 37560 Lempäälä (kiinteistö 418-xxx-x-xxx) sijainnista Valtatie 3 
länsipuolella

Omistamamme kiinteistön pohjoispuolelle on rakennettu maavalli, jolla on tarkoitus suojata 
Valtatie 3 aiheuttamaa meluhaittaa tien lähistön asuinalueille. Myös kiinteistön eteläpuolella 
on rakennettu meluaitaa, jolla suojataan meluhaittaa kiinteistöille. Nämä melunsuojakeinot on 
esitetty kuvassa 2. Maavallin ja meluaidan väliselle alueelle ei ole rakennettu ennestään 
mitään meluntorjuntaa kunnan tai valtion toimesta.

(kuva alkuperäisessä asiakirjassa)
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Kuva 2. Melun suojauksen sijoitus osoite x xx, 37560 Lempäälä (kiinteistö 418-xxx-x-xxx) 
pohjois- ja eteläpuolella. Huomioitavaa on, että melusuojien välisellä alueella ei ole 
rakennettu meluntorjuntaa ennestään kunnan tai valtion toimesta.

Alueella, jossa ei ole ennestään meluntorjuntaa sijaitsee useita omakotitaloja osoite x:n 
länsipuolella. Oman kiinteistöni pohjois- ja itärajalle olen rakennuttanut maavallin, jolla on 
tarkoitus suojata omaa kiinteistöäni melulta. Maavallin rakennutin omalla kustannuksellani ja 
siihen ajatettiin yli 50 rekkakuormallista täytemaata. Tarvittavan materiaalin suurella määrällä 
oli merkittävä vaikutus vallin kustannukseen yksityiselle kiinteistön omistajalle. Maavallin 
rakentamiseen osin kunnan maille on Lempäälän kunnan myöntämä lupa. Lisäksi osoitteet x  
x, x ja x -kiinteistöjen kohdalla on yksityisesti rakennettu matala meluvalli suojaamassa x:n 
kiinteistöjä. Yksityisesti rakennettujen melumaavallien sijainti on esitetty kuvassa 3.

(kuva alkuperäisessä asiakirjassa)

Kuva 3. Yksityisen maavallin sijoitus osoite x xx, 37560 Lempäälä (kiinteistö 418-xxx-x-xxx) 
tontin pohjois- ja itäpuolella. Lisäksi kuvassa on maavalli, joka suojaa muita osoite x:n 
kiinteistöjä.

Osoite x xx, 37560 Lempäälä –kiinteistö sijaitsee huomattavasti korkeammalla kuin Valtatie 
3. Sen takia maavalliin oli pakko käyttää paljon maa-ainesta, jotta valli suojaisi edes jollain 
tavalla kiinteistöä. Maavallin korkeiden rakennuskustannusten takia kiinteistön omistajilla ei 
ollut mahdollisuutta tehdä vallista korkeampaa. Arvion mukaan vallia tulisi korottaa noin 2 - 3 
metriä, jotta melusuoja olisi kattavampi. Jälkikäteen kiinteistön omistajat ovat suunnitellut 
mahdollisuutta rakentaa vallin päälle lisäsuojaukseksi aitaa tai kivikorirakenteita, mutta 
kustannus on osoittautunut liian korkeaksi yksityishenkilöiden rahoitettavaksi.

Kiinteistön omistajina pidämme tilannetta jo nykyisellään epätasa-arvoisena, koska osoite x:n 
kiinteistöjen melunsuojausta ei ole toteutettu samalla, kun alueen pohjois- ja eteläpuolella on 
tehty melun suojausta. Meluhaitta kasvaa kaiken aikaa, kun liikennemäärät Valtatie kolmella 
kasvavat.

Kiinteistön osoite x xx, Lempäälä omistajina vaadimme, että kaikissa Valtatie 3 kehittämisen 
vaihtoehdoissa huomioidaan Lempäälän osoite x:n kiinteistöjen meluntorjunta. Kiinteistöt 
sijaitsevat hyvin lähellä valtatietä, ja meluntorjunta tulisi hyödyttämään koko Väinölän 
asuinaluetta. Uutta meluntorjuntaa tulisi suunnitella yhdessä kiinteistöjen omistajien kanssa, 
ja silloin voitaisiin hyödyntää jo ennalta rakennettuja maavalleja uusien meluntorjuntakeinojen 
pohjina.

Vaihtoehdon 1 (uusi VT3 linjaus) toteutuessa melun vaikutus olisi hyvin dramaattinen osoite x 
xx, Lempäälä -kiinteistölle, koska uusi tieosuus kulkisi hyvin läheltä kiinteistön 
pohjoispuolella. Vaihtoehdon toteutuessa kaadettaisiin kiinteistön pohjois- ja mahdollisesti 
myös itäpuolelta puita, jotka ovat tällä hetkellä ainoa melusuoja kiinteistölle. (Jos ei 
huomioida itse rahoitettua meluvallia.) Tässä vaihtoehdossa meitä kiinteistön omistajina 
huolettaa erityisesti uuden tieyhteyden vaatimat liityntäkaistat, joista emme ole vielä nähneet 
tarkempia suunnitelmia.

Vaihtoehdon 2 (vanhan VT3 parantaminen) toteutuessa melu olisi hyvin dramaattinen osoite 
x xx, Lempäälä –kiinteistölle, koska vanha tieosuus levenisi ja melun lähde tulisi lähemmäs 
kiinteistöä. Vaihtoehdon toteutuessa kaadettaisiin kiinteistön itäpuolelta puita, jotka ovat tällä 
hetkellä ainoa melusuoja kiinteistölle. (Jos ei huomioida itse rahoitettua meluvallia.)

Mielipide X. Omistamme kiinteistön 418-xxx-x-x osoitteessa x x, 37560 Lempäälä. Tontti 
rajoittuu kahdelta sivulta Lempäälän kunnan omistamaan tonttiin. Kunnan kapean tonttikiilan 
pohjois- ja itäpuolella kulkee Valtatie 3 (E12). Yleiskuva kohteesta on esitetty kuvassa 1. 
(kuva alkuperäisessä asiakirjassa)
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Kuva 1. Yleiskuva osoite x, 37560 Lempäälä (kiinteistö 418-xxx-x-x) sijainnista Valtatie 3 
länsipuolella.

Omistamamme kiinteistön itäpuolelle on rakennettu maavalli, jolla on tarkoitus suojata 
Valtatie 3 aiheuttamaa meluhaittaa tien lähistön asuinalueille. Myös kiinteistömme etelä- ja 
pohjoispuolella on rakennettu meluaitaa, jolla suojataan meluhaittaa kiinteistöille. Nämä 
melunsuojakeinot on esitetty kuvassa 2. Maavallin ja meluaidan väliselle alueelle ei ole 
rakennettu ennestään mitään meluntorjuntaa kunnan tai valtion toimesta.

(kuva alkuperäisessä asiakirjassa)

Kuva 2. Melun suojauksen sijoitus osoite x, 37560 Lempäälä (kiinteistö 418-xxx-x-xxx) 
pohjois- ja eteläpuolella. Huomioitavaa on, että melusuojien väliselle alueelle ei ole 
rakennettu meluntorjuntaa ennestään kunnan tai valtion toimesta.

Alueella, jossa ei ole ennestään meluntorjuntaa sijaitsee useita omakotitaloja osoite x 
länsipuolella. Kiinteistöjen omistajien toimesta osoite x itäpuolelle on rakennettu maavalli, 
jolla on tarkoitus suojata kiinteistöjä melulta. 

Kiinteistömme (osoite x) lisäksi osoite x, x ja x –kiinteistöjen kohdalla on yksityisesti 
rakennettu matala meluvalli suojaamassa osoite x kiinteistöjä. Yksityisesti rakennettujen 
melumaavallien sijainti on esitetty kuvassa 3.

(kuva alkuperäisessä asiakirjassa)

Kuva 3. Yksityisen maavallin sijoitus osoite x-x, 37560 Lempäälä tonttien pohjois-ja 
itäpuolella. 

Osoite x, 37560 Lempäälä –kiinteistö sijaitsee huomattavasti korkeammalla kuin Valtatie 3. 
Sen takia maavalliin oli pakko käyttää paljon maa-ainesta, jotta valli suojaisi edes jollain 
tavalla kiinteistöä. Maavallin korkeiden rakennuskustannusten takia kiinteistön omistajilla ei 
ollut mahdollisuutta tehdä vallista korkeampaa. Arvion mukaan vallia tulisi korottaa noin 2-3 
metriä, jotta melusuoja olisi kattavampi. Jälkikäteen kiinteistön omistajat ovat suunnitellut 
mahdollisuutta rakentaa vallin päälle lisäsuojaukseksi aitaa tai kivikorirakenteita, mutta 
kustannus on osoittautunut liian korkeaksi yksityishenkilöiden rahoitettavaksi. 

Kiinteistön omistajina pidämme tilannetta jo nykyisellään epätasa-arvoisena, koska osoite x 
kiinteistöjen melunsuojausta ei ole toteutettu samalla, kun alueen pohjois- ja eteläpuolella on 
tehty melun suojausta. Meluhaitta kasvaa kaiken aikaa, kun liikennemäärät Valtatie 3:lla 
kasvavat

Kiinteistön osoite x, Lempäälä omistajina vaadimme, että kaikissa Valtatie 3 kehittämisen 
vaihtoehdoissa huomioidaan Lempäälän osoite x kiinteistöjen meluntorjunta. Kiinteistöt 
sijaitseva hyvin lähellä valtatietä ja meluntorjunta tulisi hyödyttämään koko Väinölän 
asuinaluetta. Uutta meluntorjuntaa tulisi suunnitella yhdessä kiinteistöjen omistajien kanssa 
ja silloin voitaisiin hyödyntää jo ennalta rakennettuja maavalleja uusien meluntorjuntakeinojen 
pohjina.

Vaihtoehdon 1 (uusi VT3 linjaus) toteutuessa melun vaikutus olisi hyvin dramaattinen osoite 
x, Lempäälä –kiinteistölle, koska uusi tieosuus kulkisi hyvin läheltä kiinteistön pohjois- ja 
itäpuolella. Vaihtoehdon toteutuessa kaadettaisiin kiinteistön pohjois- ja mahdollisesti myös 
itäpuolelta puita, jotka ovat tällä hetkellä ainoa melusuoja kiinteistölle. (Jos ei huomioida itse 
rahoitettua meluvallia.) Tässä vaihtoehdossa meitä kiinteistön omistajina huolettaa erityisesti 
uuden tieyhteyden vaatimat liityntäkaistat, joista emme ole vielä nähneet tarkempia 
suunnitelmia.
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Vaihtoehdon 2 (vanhan VT3 parantaminen) toteutuessa melu olisi hyvin merkittävä osoite x, 
Lempäälä –kiinteistölle, koska vanha tieosuus levenisi ja melun lähde tulisi lähemmäs 
kiinteistöä. Vaihtoehdon toteutuessa kaadettaisiin kiinteistön itäpuolelta puita, jotka ovat tällä 
hetkellä ainoa melusuoja kiinteistölle. (Jos ei huomioida itse rahoitettua meluvallia.)

Melusuunnittelussa tulee ottaa huomioon olemassa olevan rinteen muoto ja heijastaa melu 
pois asutusalueista.

Mielipide Y. Pirkkalan omakotiyhdistykset OKYT ry on päättänyt edustajakokouksissaan 
jättää seuraavan lausunnon valtatie 3 parantamista koskevaan YVA-ohjelmaan. Yhdistys on 
päätynyt YVA-ohjelman vaihtoehtoon 0+ laajennettuna niin, että olemassa oleva moottoritie 
parannetaan kauttaaltaan Pirkkalan lentokentän liittymästä Lakalaivan kautta Kuljuun asti. 
Tämä on itseasiassa vaihtoehtojen yhdistelmä vaihtoehdosta 2, ilman suunniteltua 2 
kehätietä.

Yhdistelmä voitaisiin toteuttaa kiireellisyysjärjestyksessä siten, että vaihtoehto 0+ osuus 
tehtäisiin heti ja seurattaisiin liikenteen kehitystä.  Mikäli pullonkauloja esiintyy, siirryttäisiin 
tarpeen mukaan parantamaan muita osuuksia.

Tarkastelemme asiaa useasta näkökulmasta yleisellä tasolla. Näitä ovat asukkaiden, 
ympäristön, kuntien ja yhteiskunnan näkökulmat.  Yksityiskohtaisemmin ja laajimmin 
tarkastelemme eri tievaihtoehtojen vaikutuksia Pirkkalan asukkaiden ja asukasyhdistysten 
kannalta.

Kaikissa vaihtoehdoissa melu on pahin haitta. Kaikkein eniten uutta melua asutukseen tuo 
vaihtoehto 1, jossa ns. Puskiaisten moottoritien oikaisu toisi laajan kahden moottoritien 
liittymät korkeine ylikulkusiltoineen Järvenpään ja Takamaan alueelle aivan asutukseen 
kiinni.  Koska detaljikuvia silloista ja liittymästä ei ole, oletamme niiden olevan korkeampia 
kuin moottoritiellä olevat nykyiset pelkät ylikulkusillat. Tämä aiheuttaa äänen kulkeutumista yli 
lähiasutuksen ja jopa kauemmaksikin. Näin ollen meluesteet tulee olla riittävät ja hyvin 
suunnitellut. Meluesteet eivät saa viedä kuitenkaan liikaa tilaa, jotta ahtautta saadaan hillittyä. 
Suurimmat meluhaitat koituvat Takamaan, Järvenpään ja Kurikan alueelle.  Entisten väylien 
parantamisessa melualueita on vähäisemmässä määrin myös muualla. Uusien väylien 
rakentamisessa muita haittavaikutuksia, erityisesti Puskiaisten oikaisussa ovat pöly, arseeni, 
valosaaste ja tärinä osin rakennusaikana ja sen jälkeen.  

Suunnittelualue on yksi tärkeimmistä maakunnallisista ulkoilu- ja virkistysalueista. Siellä 
sijaitsevat Taaporinvuoren - Kurikkakallion Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi nimitetty 
luontohelmi. Aleen läpi kulkee Lempäälästä Pirkkalaan kulkeva Birgitan polun retkeilyreitit 
kotineen ja laavuineen. Mikäli uudet tiet rakennetaan ristikkäin, yhtenäinen virkistysalue 
tuhoutuu. Asia on vakava Pirkanmaan asukkaiden kannalta. Pirstoutuminen vältettäisiin 
nykyisten väylien laajentamisella leventämisellä.

Pirkkalan ja Lempäälän väliseen metsään suunnitellaan myös oikorataa ja 
järjestelyratapihaa. Tämä asia ei tule riittävästi esiin YVA-ohjelman vaihtoehtojen kartoista.    
Katsomme, että radan mahdollista rakentamista tulisi tarkastella yhtenäisesti teiden kanssa. 
Sikäli kun uusien teiden rakentamiselle olisi 50 vuoden tähtäimelle vielä tarvetta, pitäisi 
tievaihtoehdoissa olla esillä myös ratojen ja teiden rakentamisesta yhteen putkeen.   Mikäli 
oikorata rakennetaan, täytyisi huoltotie radan rinnalle tehdä joka tapauksessa.  Tämä taas 
sinetöisi virkistysalueen tuhon.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta väestönkasvu kääntyy laskuun vuodesta 2031, mikä käy 
ilmi 2019 syyskuussa julkaistuista barometreistä. Tämä tulee ottaa huomioon teiden 
suunnittelussa. Kun valtatie 3 ns. Puskiaisten oikaisu ja 2-kehätietä suunniteltiin Pirkanmaan 
maakuntakaava 2040:een, oli maakunnan väkiluvun kehitysennuste erilainen. 
Maakuntakaavan ennuste kasvua Pirkanmaalle oli vuoteen 2040 mennessä 120 000 
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asukasta. Tilastokeskuksen uuden tutkimuksen mukaan väestön kasvu olisi vain noin 23 000 
asukasta. Kasvua eniten on Tampereella.  Voimakkaimmin väestö vähenee eri maakunnissa 
kaikkialla paitsi muutamassa eteläisessä kasvukeskuksessa.  Käsittääksemme tämä 
merkitsee Tampereen ohitusliikenteen vähenemistä. Tätä korostaa myös jyrkästi vanheneva 
ikärakenteemme, työssäkäyvän väestön väheneminen ja mökkeilyn suosion lasku.  
Liikkumistarpeen vähenemistä puoltaa myös etätyön yleistyminen. Väestöennusteen jyrkkä 
muutos tulee ottaa huomioon teiden suunnittelussa.  Voidaankin kysyä, tarvitaanko uusien 
ohitusväylien rakentamista? Sama koskee lentokentälle johtavia väyliä. Hiilijalanjäljen 
seurauksena lentoliikennettä varsinkin lyhyillä etäisyyksillä tullaan vähentämään.

Koska valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ovat korostaneet olemassa olevien 
rakenteiden hyödyntämistä ja yhtenäisten alueiden tärkeyttä, tukisi kolmostien säilyttäminen 
nykyisessä urassaan valtakunnallista suunnittelua parhaiten. YVA-ohjelmaan olisi näin 
laajassa hankkeessa ollut tärkeää tuoda eri vaihtoehtojen kustannusvertailua, missä olisi 
myös selvitystä tiestön korjausvelasta

Yhteenvetona toteamme, että useat näkökohdat puoltavat nykyisen moottoritien 
parantamista kauttaaltaan. Haitat ovat pienimmillään vanhaa moottoritietä parannettaessa. 
Ulkoilu- ja virkistysalueita ei tulisi pilkkoa. Uusiin väyliin ei ole barometrienkaan valossa 
tarvetta eikä rahoitusta.  Olemassa olevien väylien korjausvelka vaatii toimenpiteitä ja 
rahoitusta.

Mielipide Z. Hanke asiakirjoista löytyy seuraava mielestäni virheellinen ja harhaanjohtava 
teksti: Tien rakentaminen aiheuttaa hiilinielun vähenemistä pahimmillaan noin 10 km:n 
matkalla 100 metrin leveydeltä eli tällöin hiilinielu menetettäisiin noin 100 hehtaarin alalta. 
Suhteutettuna vuosittaiseen päätehakkuiden pinta-alaan noin 170 000 hehtaaria tien alle 
jäävän hiilinielun merkitys on nielujen kannalta vähäinen. Siten tien rakentamisella ei 
aiheuteta todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia hiilinielun kannalta eikä sitä näin ollen ole 
tarpeen tarkastella arvioinnissa.

Vertailu ontuu pahasti siinä mielessä, että tekstissä mainittu hakkuuala ei poistu 
metsätalouskäytöstä, vaan sinne istutetaan/tai syntyy luontaisesti uusi metsä, jonka hiilinielu 
on tyypillisesti suurimmillaan 20 - 50 vuoden kuluttua hakkuusta. Sen sijaan suunniteltu 
tielinjaus VE1 poistaa hiilinielun yli 100 hehtaarin alueelta lopullisesti. Suomen metsäala 
pienenee noin 0,1% vuodessa ja tämä johtuu valtaosin rakentamisesta. Tampereen seudulla 
hiilinielun poistuminen rakentamisen vuoksi on ollut viime vuosina erityisen runsasta. 

VE1 pirstoisi myös pahasti laajan metsäalueen Sääksjärven ja Pirkkalan välillä ja olisi omiaan 
heikentämään monien lajien kuten esimerkiksi metsäkanalintujen elinmahdollisuuksia. 
Myöskin tässä suhteessa nykyisen valtatien parantaminen olisi paras vaihtoehto.

Kehätie 2 pirstoisi myös pahasti laajempaa metsäaluetta ja vaikuttaisi samansuuntaisesti 
kuin VE1. Uuden 2-kehätien rakentaminen edellyttäisi tarkempaa tietoa Pirkkalan lentokentän 
tulevaisuudesta. Mahdollinen tunnin rata Vantaalta Helsinkiin ym. voi näivettää lentokentän 
toiminnan matkustajakenttänä. Nyt suunnittelu näyttää tapahtuvan ilman minkäänlaista 
kokonaisnäkemystä tulevaisuudesta.

Vt3:n linjausvaihtoehdoista mielestäni nykyisen tien parantaminen VE2 on paras vaihtoehto 
ympäristön kannalta.

Pirkkalan keskustan paikallisyhdistys ry on päättänyt antaa seuraavan lausunnon valtatie 
3 parantamista koskevaan YVA-ohjelmaan:

Yhdistys on päätynyt YVA-ohjelman vaihtoehtoon 0+ laajennettuna niin, että olemassa oleva 
moottoritie parannetaan kauttaaltaan Pirkkalan lentokentän liittymästä Lakalaivan kautta 
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Kuljuun asti. Tämä on itseasiassa vaihtoehtojen yhdistelmä vaihtoehdosta 2, ilman 
suunniteltua 2 kehätietä.

Yhdistelmä voitaisiin toteuttaa kiireellisyysjärjestyksessä siten, että vaihtoehto 0+ osuus 
tehtäisiin heti ja seurattaisiin liikenteen kehitystä.  Mikäli pullonkauloja esiintyy, siirryttäisiin 
tarpeen mukaan parantamaan muita osuuksia.

Perusteluksi esitämme seuraavaa:

Kaikissa vaihtoehdoissa melu on asukkaiden kannalta pahin haitta.  Kaikkein eniten uutta 
melua tuo vaihtoehto 1. (Puskiaisten oikaisu), jossa moottoriteiden liittyessä toisiinsa rampit 
ja sillat nousevat nykyisen moottoritien yläpuolelle.  Näin melu kulkeutuu yli Takamaan, 
Järvenpään ja osittain Kurikan asuinalueiden, jopa yli Suupan (Pirkkalan kuntakeskus). 
Melun tarkastelua haittaa puutteet suunnittelussa, koska tässä vaiheessa ei ole tarkkoja 
kuvia liittymistä ja ennen kaikkea silloista ja niiden korkeuksista. Melua syntyy uusille alueille, 
jos kehätie toteutetaan. Melua on sekä rakentamisen aikaan, että teiden valmistuessa.  
Yhdistys esittää, että meluaitojen laatuun ja meluaitojen korkeuksiin kiinnitetään suurta 
huomiota. Meluaidoissa tulee käyttää uusinta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja rakenteita. 
Meluaidat eivät saa viedä tiiviisti rakennetuilla alueilla liikaa tilaa. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 
melua on torjuttava myös arvokkaiden virkistys- ja ulkoilupolkualueilla.

Muita haittoja vaihtoehdoissa 1 ja 2 ovat rakentamisessa ja toteutuksen jälkeen ovat 
ilmansaasteet, pöly, arseeni, valosaaste ja tärinä. Näiden ehkäisyssä tulee käyttää parasta 
saatavilla olevaa tekniikkaa.  Samoja ongelmia tulee poistaa myös 0+ ja täydellisessä vanhan 
moottoritien parantamisessa.

Suunnittelualue on yksi tärkeimmistä maakunnallisista virkistys-, ja ulkoilualueista. Siellä 
sijaitsevat mm. Birgitanpolku ja Kurikkakallion-Taaporinvuoren luontohelmialue 
ulkoilureitteineen. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 nämä alueet tuhoutuvat. Melko yhtenäinen laaja 
metsäalue pirstoutuisi, jonka pitämistä yhtenäisenä valtakunnalliset suunnitteluohjeetkin 
yleisellä tasolla vaativat. Luonnon monimuotoisuus, useat rantakaavalla, luonnonsuojelulain 
sekä metsälain suojaamat alueet tuhoutuisivat tai menettäisivät merkitystään. Erityisesti 
Pulkajärven Natura-alue jäisi eristyksiin, joka on myös ollut ainoita hiljaisia paikkoja 
Pirkkalassa.

YVA-ohjelmassa ei ole riittävästi huomioitu alueelle suunniteltua oikorataa ja 
järjestelyratapihaa. Tämä olisi voinut olla omana vaihtoehtonaan niin, että rata olisi voinut 
kulkea samassa aukossa. Näin voisi vähentää alueen pirstoutumista.

Maakuntakaavan vuoteen 2040 ulottuvassa aikajaksossa on ennustettu väestön kasvua 
Pirkanmaalle noin 120 000, mikä on suunnitelmien lähtötilanne. Syyskuussa 2019 Suomen 
tilastokeskuksen ennusteessa Pirkanmaan asukasluvun kasvu on vain n. 23 000 asukasta.  
Koko valtakunnan asukasmäärä kääntyy laskuun noin vuonna 2031. Pirkanmaalla 
asukasluku kääntyy laskuun 2030-luvun loppupuolella. Näiden tietojen valossa uusien 
väylien rakentamiseen ei ole tarvetta.

Työssä olevan väestön määrä laskee ja sosiaalimenot nousevat. Uusia väyliä on verorahojen 
suuntautuessa muualle vaikea toteuttaa, ja pääpaino siirtyy olemassa olevien teiden 
parantamiseen asteittain pullonkaulat ensin. Valtakunnallisessa suunnittelussa yleisesti on 
vuosien varrella todettu, että ensisijaisesti tulisi hyödyntää olemassa olevat rakenteet. Tämä 
on myös taloudellista, ekologisesti kestävää ja pienentää pirstoutumista sekä vähentää 
uudistumattoman kiviaineksen murskausta.

Suomen pyrkimystä saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä eivät tue uusien 
väylien rakentaminen laajalle metsäalueelle. Uudet väylät toisivat paljon muita katuja ja 
rakennuksia. Mahdollinen uusi ajattelu kompensoida luonnon monimuotoisuuden menetystä 
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muilla alueilla ei ole mahdollista. Lähiseudulla ei sellaisia ole ja metsän hiilinieluja ei alueelta 
löydy lisää.

Lentokentälle suunniteltu kakkoskehätie ei ole tarpeellinen.  Ilmastosyistä lyhyen matkan 
lentoliikenne tullaan minimoimaan. Pääpaino asetetaan Tampereelta Helsinkiin ja Tikkurilan 
kautta lentokentälle tunnin junayhteyteen kumpaankin suuntaan. Näin ollen Pirkkalan 
lentokenttää kehitettäneen muuhun käyttöön sekä lentoliikenne kentältä ja 
henkilöautoliikenne kentälle vähennee. Olemassa olevien väylien kunnossapitoa tulee 
parantaa ja korjausvelkaa niissä pienentää.

Edellä lueteltuihin näkökohtien perusteella pidämme vaihtoehtojen 0+ ja 2 yhdistelmää ilman 
kakkoskehätietien rakentamista sopivimpana.

Mielipide Ä. Olen tutustunut ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Hankkeen 
lähtökohtana näyttäisi hankkeen kuvauksen perusteella olevan se, että kuvataan valtatien 3 
ongelmana olevan Tampereen kaupunkiseudulla liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. 
Liikenteessä kuvataan olevan suuria sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä 
viikonloppuisin. Sääksjärven ja Tampereen eritasoliittymien kohdalla kuvataan olevan myös 
liikenneturvallisuuspuutteita.

Suunnittelualueella on maakunnallisestikin merkittäviä virkistysalueita kuten esim. 
Taaporinvuori-Iso Naistenjärvi-Kurikkakallio. Lempäälän ja Pirkkalan välillä on laaja 
yhtenäinen varsin rakentamaton metsäalue, jossa on, kuten arviointiohjelmassa todetaan, 
hiljaisuutta ja monipuolisia luontoarvoja. Metsäalueella risteilee runsaasti virkistysreittejä. 
Niistä erityisesti on mainittava Birgitan polku, jota pitkin allekirjoittanutkin usein patikoi.  
Suunnittelualueen virkistysreitillä on tauko- ja nuotiopaikkoja, kotia ja laavuja yöpyjiä varten. 
On huomioitava erityisesti myös arviointiohjelmassa kuvatut luonnonsuojelualueet sekä 
Pulkajärven Natura-alue.

Etenkin hankkeen vaihtoehto 1, mutta myös vaihtoehto 2 pirstovat huomattavasti 
metsäalueen.

Luonto vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Luonnon fyysisiä vaikutuksia on 
todettu olevan mm. sykkeen ja verenpaineen lasku, vastustuskyvyn parantuminen ja 
matalampi riski sairastua sydän- ja muistisairauksiin. Luonnossa liikkumisella on todettu 
olevan myös psyykkisiä terveysvaikutuksia, mm. mielialan kohentuminen, stressitason 
aleneminen, virkistyminen ja rentoutuminen.

Metsän terveyshyödyt liittyvät osittain ilmeisesti siihen, että metsässä altistutaan melulle ja 
ilmansaasteille vähemmän. Mitä laajemmat metsäalueet, sitä vähemmän esim. melua.

Vaikka varsinainen tutkimusnäyttö metsän hyödyistä sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa 
on vielä suhteellisen vähäistä, niin terveillä henkilöillä saatujen tulosten pohjalta voisi olettaa, 
että metsää voitaisiin hyödyntää myös sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. On esitetty, 
että metsän terveyshyödyissä on merkittävää potentiaalia kansanterveyden edistämisessä.

Laajan metsäalueen pirstominen vaikuttaa haittaavasti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 
Paitsi ihmisiin, niin hankkeen vaihtoehdot 1 ja 2 eivät voi olla myöskään vaikuttamatta 
luonnonoloihin, eläimiin ja kasvistoon. Valitettavasti suojelumääräykset eivät tule riittämään 
vaihtoehtojen 1 ja 2 aiheuttamien ongelmien ehkäisyyn.

Arviointiohjelmassa todetaan, että suunnittelualue kuuluu ns. arseeniprovinssiin. Onko 
vaihtoehtojen 1 ja 2 osalta varmuus, että töiden yhteydessä mahdollisesti vapautuva arseeni 
ei leviä ilman tai hulevesien mukana ympäristöön?

Liikennemäärien osalta on arviointiohjelmassa todettu seuraavia lukuja. 
Keskivuorokausiliikenne (KVL) v. 2018 Puskianen-Sääksjärvi 43 000, arvio vuodelle 2030 
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nykyisen kaltaisella maantieverkolla 65 500 eli lisäys 52 %. Vastaavat luvut Pirkkala-
Linnankorpi 43 700 - 55 200, + 26 %, Lentokenttä-Pirkkala 5500 - 8200, +49 %. 

Näin suuri liikennemäärän lisääntyminen vaikuttaa nykytiedon perusteella yläkanttiin 
arvioidulta.

Ensinnäkin raideliikennettä ollaan lisäämässä (lähivuoroja lisätään ja esim. ns. tunnin juna -
hanke). Suomen väestömäärän on arvioitu kääntyvän laskuun jo 2030-luvun alkupuolella 
vähentäen Pirkanmaan läpikulkuliikennettä. Myös väestön ikääntyminen ja työssäkäyvien 
väheneminen on huomioitava liikennemääräennusteessa. Esitettyjen 
liikenneturvallisuuspuuteiden osalta ei tarvita niin massiivisia toimenpiteitä kuin 
hankevaihtoehdot 1 ja 2. Paikalliset nykyisen moottoritien parantamistoimenpiteet riittävät.

Mikä on Pirkkalan lentokentän käyttöaste tulevaisuudessa? Pirstovatko 
raideliikennesuunnitelmat metsäaluetta entisestään? On myös huomioitava, että Pirkkala 
kannattaa teiden rakentamista nimenomaan siksi, että se saa laajat alueet kaavoitettavaksi ja 
yritystontteja myytäväksi väylän varrelle. Näiden ympäristövaikutusten arvioinnin pitäisi 
kuulua samaan pakettiin, koska rakentamisen myötä luontoaluetta häviää paljon laajemmalti 
kuin väylän rakentamisen vuoksi. Pitäisi miettiä kokonaiskuvaa ja koko hankkeesta 
aiheutuvia kustannuksia.

Valitettavasti kun vastakkain ovat ekologiset arvot ja taloudelliset intressit, niin useimmiten 
ekologia häviää.

Kannattaako muutamien ajominuuttien takia uhrata valtava määrä luontoa, luontoa, joka jo 
on arvo sinällään ja joka on monipuolinen terveyden ja hyvinvoinnin lähde?

Yhteenvetona esitän, että hankkeen vaihtoehto 1 on ehdottomasti hylättävä. Myöskään 
vaihtoehto 2 ei ole kannatettava. Vaihtoehto 0+ nykyisen moottoritien parantamistoimenpitein 
on kannatettavin vaihtoehto.

Mielipide Ö. Valtatie 3 tulee toteuttaa vaihtoehto 0+ mukaisesti. Suunnitteluun tulee ottaa 
mukaan tien ylläpitokulut.

Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätielle paras vaihtoehto on vaihtoehto 0, jossa tielle ei 
esitetä parantamistoimenpiteitä. Tämäkin tie tarvitsee vuosittaiset ylläpitokustannukset.

Perustelut esityksille:

Pirkkala on pieni postimerkin kokoinen maapala. Se on jo nyt teiden ristiin rastiin pilkkomana 
ilman mitään maamerkkejä maisemalähtöisinä.

Tärkein perustelu on kuitenkin ilmasto ja sen lämpeneminen. Mehän ei pelasteta maailmaa 
muuttamalla toimintojamme. Mutta muuttuva ilmasto muuttaa kaikkien elämää, ja siihen 
muutokseen tulee tarttua nyt eikä joskus tulevien luottamushenkilökausien jälkeen. 
Tulevaisuus on nyt.

Mielipide AA. Vastustan suunnitteilla olevien VT1 ja VT2 maantieliikenneväylien 
toteuttamista hienolle Lempäälä-Pirkkalan erämaa-alueelle, koska se tuhoaa täysin 
ainutlaatuisen luontoalueen peruuttamattomasti. Kannatan VT0 vaihtoehtoa, jossa 
hyödynnetään olemassa olevia liikenneväyliä. 

Pirkkalan lentokentän toiminta on hiljentynyt huomattavasti viime vuosina. VR:n suunnitelmat 
”tunnissa junalla Tampereelta Helsinkiin” ovat toteutumassa. Tikkurilassa on jo ratayhteys 
Helsinki-Vantaan kentälle. Näin ollen Pirkkalan kentälle riittävät nykyiset toimivat 
liikenneväylät. Pirkkalan kentälle pääsee mainiosti etelän suunnalta Lempäälässä Nurmen 
tietä ja Tampereelta läntistä moottoritietä pitkin.
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Muutaman minuutin liikenteen ajansäästö VT1 ja VT2 vaihtoehdoilla ei ole perusteltua, kun 
huomioidaan niiden haittoja: 
Hiilijalanjälki kasvaa ja sen merkittävyys on nykyisin kiistaton ja sen haittavaikutukset jatkuvat 
nykyiselläkin tasolla pitkälle tulevaisuuteen 
Melusaaste luontoon kasvaa
Erämaan kaltainen hieno luontokokonaisuus pirstoutuu peruuttamattomasti
Nykyisten liikenneväylien sujuvuutta voidaan osin tehostaa esim.  kiertoliittymillä, kuten esim. 
Sääksjärvellä moottoritien ylittävällä sillalla Sääksjärven ja Hervannan suuntaan on juuri 
valmistumassa.

Lempäälän Hakkarin ja Pirkkalan liikuntahallin välillä, osin kaasuputki linjan vieressä, kulkee 
Pirkanmaan parhaiten huollettu ja eniten hiihdetty n. 20 km pitkä latu-ura. Viime talvena 
hiihtäjien määrä oli ennätyksellinen. Hiihtäjiä oli jonoksi asti kumpaankin suuntaan, eivätkä 
hiihtäjien autot useinkaan enää mahtuneet Kuljun Asemakylän P-alueelle eivätkä oikein 
lähitien varsillekaan.  

VT1 tai VT2 toteutuessaan vaatisi latu-uralle ylikulkusillat tai alikulkutunnelit paikkoihin, jossa 
rakennusaikainen maansiirtoliikenne risteäisi nykyisen Lempäälä - Pirkkala latuväylän 
kanssa. Myös mahdolliselle kivimurskaustoiminnalle metsäalueella tulee asettaa riittävät 
kivipöly- ja melusaasterajoitukset. Näin merkittävä kasvava kansanterveyttä ja hyvinvointia 
edistävä hiihtoharrastus voisi jatkua nykyisellä erinomaisella latu-uralla.

Kannatan täysin Aamulehdessä 15.10.2019 Mielipide sivulla B8 X X:n selkeästi perusteltua 
kirjoitusta otsikolla ”Uusiin, turhiin väyliin ei ole varaa eikä tarvetta” 

Pirkkalan Järvenpään Omakotiyhdistys ry Pirkkalasta haluaa kiinnittää seuraaviin YVA-
asioihin huomion koskien suunnitelmia valtatie 3 parantamiseen.

Vaihtoehto VEI: Valtatien 3 uusi linjaus välillä Puskiasten etl-Pirkkala etl

Järvenpään omakotiyhdistyksen kantana on hylätä ko. tielinjaus seuraavin perustein:

Kyseinen tielinjaus Pirkkalan puolella suunnitelmien mukaan tulee asuinalueemme 
välittömään läheisyyteen siten, että Rajasalmen sillalta päin tultaessa toinen kaista erkanee 
nykyisen VT3 eteläpuolelta likimain Vähäjärven Järvenpäässä sijaitsevaa Seiväskorven 
peltoa vastapäätä olevalta alueelta Puskiaisiin päin ja Puskiaisista tuleva kaista tulee VT3:n 
ylitse Vähä-Naistenjärven ja Seiväskorven pellon väliselle alueelle VT 3:n pohjoispuolelle 
kaartaen Seiväskorven pellon päällitse yhtyen VT3:een suuntana Rajasalmen silta.

Mikäli tämä VE1 -vaihtoehto toteutuu, on sillä seuraavia vaikutuksia. Kyseinen maasto 
ylikulkusillan kohdalla nykyisen VT3 tien tasolla on n. 135 - 140 m merenpinnan yläpuolella ja 
ylimenevä silta todennäköisesti tulee 147 m:n korkeuteen merenpinnasta. Kyseinen kohta on 
huomattavasti korkeammalla kuin Vähäjärven Järvenpään asuinalueemme. Erämiehentie, 
joka on lähinnä, on n. 120 metriä merenpinnasta ja siitä mentäessä kohti kuntakeskusta 
(Suuppa) maa laskee ollen Sienimetsäntiellä jo n. 110 metriä merenpinnasta. Vastaavasti 
kuntakeskus on n. 95 - 100 m merenpinnasta. Täten tulevalta ylikulkusillalta ramppeineen 
kantautuva liikenteen melu ja pienhiukkaspäästöt, jotka aiheuttavat mm. astmaatikoille 
ongelmia, eivät kohdistu vain lähimpiin taloihin asukkaineen vaan suureen osaan 
Vähäjärveä, Takamaata, Kurikkaa ja kuntakeskusta. Ylikulkusillan jälkeen tien kaartuessa 
Seiväskorven pellon päälle tulee matka lähimpiin taloihin lyhenemään oleellisesti. 
Puskiaisista päin tultaessa ylikulkusillalle lähestyvän liikenteen nopeus ennen kaarretta 
pienenee ja sillan jälkeen nopeudet kiihdytyksineen jälleen kasvavat tien liittyessä VT3:en. 
Tällöin liikenteestä aiheutuva melu ja päästöt kasvavat huomattavasti aiheuttaen 
kauaskantoisia haittoja alueen asukkaille sekä kuormittaen mm. kuntaa lisääntyvien tiestä 
aiheutuvien terveysmenojen myötä.
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Puskiainen Pirkkala tielinjaus kulkee arseenipitoisen kallioaineksen kautta. Mikäli tie 
toteutuisi, tulee tietä rakennettaessa huomioida arseeni ja louhintatöiden aikana estää 
arseenipitoisen kivipölyn kulkeutuminen tuulten mukana sekä estää myös arseenipitoisten 
pintavesien kulkeutuminen asuinalueille. Louhinnasta irtoava arseenipöly on 
ympäristömyrkky, jota emme halua hengittää emmekä halua sen laskeumia ympäristöömme.

VE1 toteutuessaan tuhoaa ihmisten virkistys- ja retkeilyalueet halkoessaan nyt lähes 
asumattomat, luontoarvoiltaan merkittävät erämaa-alueet. Asukkaille on tärkeää, että 
voimme marjastaa, sienestää ja samoilla lähimetsissämme sekä saada sieltä niin henkistä 
kuin fyysistä voimaa arkisen kiireen keskelle. Tien toteutuessa ko. alueita ei enää ole, koska 
tien myötä niin Pirkkalan kuin myös Lempäälän kunnan intressit ovat kaavoittaa metsäalueet 
kokonaan teollisuuden tarpeisiin. Tällöin ilmastolle tärkeät hiilinielumme katoavat ja ilmastolle 
epäsuotuisa hiilijalanjälkemme kasvaa joutuessamme ajamaan kauaksi etsiessämme 
vastaavia retkeilyyn, marjastukseen ja ulkoiluun sopivia alueita.

VE1 toteutuessaan laskee asuinalueemme viihtyisyyttä, arvostusta ja asuntojemme arvoa 
lisääntyvän melun, valo- ja ilmansaasteiden myötä.

Mikäli ko. vaihtoehto toteutuu vastustuksestamme huolimatta, tulee liikenteestä aiheutuvaan 
meluun ja sen torjuntaan sekä pienhiukkaspäästöihin kiinnittää huomiota ja toimia sen 
mukaisesti rakentaen mm. riittävän suuret meluesteet. Tällöin pelkkä tietokonemallinnus 
melun suhteen ei riitä vaan pitää myös jalkautua ja suorittaa kenttämittauksia. 
Tietokonemallinnuksessa täytyy myös ottaa huomioon nastamelu. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot (55 dB/45 dB) eivät saa ylittyä 
missään kohdin asuinalueillamme niin päivin kuin myös öin.

Nyt nykyisillä, huonosti toteutetuilla osittain rakennetuilla meluvalleilla ei tämä vaatimus 
edelleenkään täyty.

Vaihtoehto VE0+ Nykyisen valtatien 3 vähäinen parantaminen

Kannatamme vaihtoehto VE0+ eli nykyisen valtatien 3 vähäistä parantamista sillä 
edellytyksellä, että meluntorjunnan toteuttaminen laajennetaan koskemaan myös väliä 
Rajasalmen silta - Lakalaiva rakentaen koko matkalle riittävän korkeat meluesteet. Nykyiset 
meluesteet Takamaan ja Vähäjärven Järvenpään kohdallamme ovat puutteelliset ja 
riittämättömät ja tiestä aiheutuva liikenteen melu ei täytä Valtioneuvoston periaatepäätöksen 
mukaisia melun ohjearvoja.

Vaihtoehto VE2 nykyisen tien parantaminen välillä Kuljun eritasoliittymä - Pirkkalan etl

Mikäli vaihtoehto VE2 toteutuu ja Pirkkalan eritasoliittymien ja Lakalaivan välille toteutetaan 
sekoittumiskaistat eli Takamaan ja Vähäjärven Järvenpään kohdalle tulee kolmannet kaistat, 
tulee suunnitelmissa ja toteutuksessa paneutua eritoten liikenteen aiheuttaman 
meluntorjuntaan rakentaen riittävän korkeat meluaidat niin Pirkkalan Vähäjärvi Järvenpään 
kuin myös Takamaan kohdalle.

Tässä vaihtoehdossa esitetään myös kehätie 2:n toteuttaminen, joka toteutuessaan tulisi 
myös tuhoamaan tärkeitä luontokohteita ja pirstomaan osaltaan erämaa-alueita. Emme 
kannata tätä esitystä.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto sekä Liikennevirasto 
ovat laatineet yhteistyössä Tampereen läntisen ratayhteyden suunnitelman. Työ on 
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 taustaselvitys. (Tampereen läntinen ratayhteys Selvitys 
maakuntakaavaa varten, Liikenneviraston suunnitelmia 1/2016). Kts. myös Pirkanmaan 
maakuntakaava 2040 Tampereen läntiset väylähankkeet'.
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Suunnitelmissa esitetään uuden Tampereen läntisen ratayhteyden rakentaminen 
rakentamalla oikorata, joka erkanee pääradasta Lempäälän Kuljussa ja kulkee Tampere-
Pirkkalan lentoaseman kautta valtatie 3:n viereen jatkuen Pyhäjärven ylitse Ylöjärvelle.

Samalla esitetään Tampereelta järjestelyratapihan siirto nykyisestä paikasta oikoradan 
varrelle Lempäälään.

Vaadimme ehdotuksen VE1, valtatie 3 uusi linjaus välillä Puskiasiten etl - Pirkkala etl 
poistamista kokonaan suunnitelmista, ja mikäli tarvetta tieoikaisulle kuitenkin on, niin sen 
siirtämistä menemään tulevan Lempäälä-Pirkkala-Ylöjärvi pääradan vieritse (läntinen 
ratayhteys). Tällöin tiestä ja radasta aiheutuvat rakennuskustannukset ja ympäristö- ja 
meluhaitat tulevat yhtäaikaisesti minimoitua. Koska tuleva rata on linjattu menemään 
Tampere-Pirkkala lentokentän kautta, niin on luonnollista, että mahdollinen tuleva tielinjaus 
noudattaa radan linjausta palvellen näin samalla rahti- ja henkilöliikennettä. Tällöin kehätie 
2:lle ei myöskään ole tarvetta.

Tässä esityksessä maankäyttötarve on mahdollisimman vähäinen eikä se pirstoisi ja 
hävittäisi olemassa olevia vielä yhtenäisiä, asukkaille tärkeitä metsäalueita. Esitämme, että 
tämä vaihtoehto otetaan vakavasti uudelleen tarkastelun alle ja viranomaiset yhdessä vievät 
tätä esitystä eteenpäin.

Mielipide CC: Vastustamme voimakkaasti hanketta ja kyseenalaistamme sen 
tarpeellisuuden ja oikeellisuuden. Mielestämme ei ole mitenkään perusteltua tuhota alueen 
luontoa, sekä ulkoilu- ja liikuntamaastoja muutaman minuutin näennäisen aikasäästön 
vuoksi, jota ei ole pystytty riittävästi perustelemaan tai todentamaan. Mielestämme ainoa 
järkevä toimenpide on parantaa jo olemassa olevaa VT3. 

Suunniteltu 2-kehä osuu liian lähelle jo olemassa olevaa asuinaluetta. Tullessaan tie estää 
takapihan metsässä ja lähialueella mm. leikkimisen, lenkkeilyn, maastopyöräilyn ja retkeilyn. 
Tien rakentaminen tuhoaa luontoreitit ja vesistöt, Sipilän ja Sääksjärven alueen vilkkaasti 
käytetyn Birgitan polun ulkoilumaaston ja virkistysalueen. Iso tie vaikuttaa haitallisesti 
ympäristön siisteyteen ja tuhoaa arvokasta luontoa, sekä maisemaa. 

Kyseinen reitti on suunniteltu yksinomaan parantamaan yksityisautoilu, kun 
kasvukeskuksissa olisi tärkeintä keskittyä parantamaan olemassa olevia reittejä ja 
joukkoliikennettä. Tien rakentaminen on ristiriidassa nykyisen luonnonsuojelua painottavan 
politiikan ja ilmastopolitiikan kanssa. 

Vaikutukset eivät tule jäämään pelkkään tielinjaan, vaan se tuo kotimme lähiympäristöön 
varmasti myös teollisuutta, unohtamatta suunniteltua uutta 15 000 asukkaan asuinaluetta 
Lempäälä-Pirkkalan rajalle. 

Tien rakentamisesta ja myöhemmin ajoneuvoista aiheutuva melu aiheuttaa vakavaa haittaa, 
saasteista puhumattakaan. Melusaaste huonontaa kokonaisvaltaisesti elämänlaatua, 
nukkumista, liikkumista ja pihaelämää. Kotiamme ei ole rakennettu niin, että sen rakenteissa 
olisi huomioitu riittävä äänieristys. Moottoritien ja junaradan äänet kuuluvat jo nyt kahden 
kilometrin päästä sisälle. Tilanne pahenee oleellisesti, jos uusi tie rakennetaan kotimme 
läheisyyteen muutaman kymmenen tai - sadan metrin päähän. Räjäytykset vaarantavat 
lisäksi talojen perustukset.

On myös yleisesti tiedetty ja tutkittu fakta, että liikenteen päästöt huonontavat sen lähellä 
olevan alueen hengitysilmaa aiheuttaen sairastumisia ja kohottaen jopa kuoleman riskiä. 
Ilmanlaadun huononeminen vaikuttaa oleellisesti alueen ihmisten sairastumisriskiin ja jo 
olemassa olevien sairauksien pahenemiseen.

LIITE 1



PIRELY/7069/2019 77/97

Suunnitelmissa esitetään uuden Tampereen läntisen ratayhteyden rakentaminen 
rakentamalla oikorata, joka erkanee pääradasta Lempäälän Kuljussa ja kulkee Tampere-
Pirkkalan lentoaseman kautta valtatie 3:n viereen jatkuen Pyhäjärven ylitse Ylöjärvelle.

Samalla esitetään Tampereelta järjestelyratapihan siirto nykyisestä paikasta oikoradan 
varrelle Lempäälään.

Vaadimme ehdotuksen VE1, valtatie 3 uusi linjaus välillä Puskiasiten etl - Pirkkala etl 
poistamista kokonaan suunnitelmista, ja mikäli tarvetta tieoikaisulle kuitenkin on, niin sen 
siirtämistä menemään tulevan Lempäälä-Pirkkala-Ylöjärvi pääradan vieritse (läntinen 
ratayhteys). Tällöin tiestä ja radasta aiheutuvat rakennuskustannukset ja ympäristö- ja 
meluhaitat tulevat yhtäaikaisesti minimoitua. Koska tuleva rata on linjattu menemään 
Tampere-Pirkkala lentokentän kautta, niin on luonnollista, että mahdollinen tuleva tielinjaus 
noudattaa radan linjausta palvellen näin samalla rahti- ja henkilöliikennettä. Tällöin kehätie 
2:lle ei myöskään ole tarvetta.

Tässä esityksessä maankäyttötarve on mahdollisimman vähäinen eikä se pirstoisi ja 
hävittäisi olemassa olevia vielä yhtenäisiä, asukkaille tärkeitä metsäalueita. Esitämme, että 
tämä vaihtoehto otetaan vakavasti uudelleen tarkastelun alle ja viranomaiset yhdessä vievät 
tätä esitystä eteenpäin.

Mielipide CC: Vastustamme voimakkaasti hanketta ja kyseenalaistamme sen 
tarpeellisuuden ja oikeellisuuden. Mielestämme ei ole mitenkään perusteltua tuhota alueen 
luontoa, sekä ulkoilu- ja liikuntamaastoja muutaman minuutin näennäisen aikasäästön 
vuoksi, jota ei ole pystytty riittävästi perustelemaan tai todentamaan. Mielestämme ainoa 
järkevä toimenpide on parantaa jo olemassa olevaa VT3. 

Suunniteltu 2-kehä osuu liian lähelle jo olemassa olevaa asuinaluetta. Tullessaan tie estää 
takapihan metsässä ja lähialueella mm. leikkimisen, lenkkeilyn, maastopyöräilyn ja retkeilyn. 
Tien rakentaminen tuhoaa luontoreitit ja vesistöt, Sipilän ja Sääksjärven alueen vilkkaasti 
käytetyn Birgitan polun ulkoilumaaston ja virkistysalueen. Iso tie vaikuttaa haitallisesti 
ympäristön siisteyteen ja tuhoaa arvokasta luontoa, sekä maisemaa. 

Kyseinen reitti on suunniteltu yksinomaan parantamaan yksityisautoilu, kun 
kasvukeskuksissa olisi tärkeintä keskittyä parantamaan olemassa olevia reittejä ja 
joukkoliikennettä. Tien rakentaminen on ristiriidassa nykyisen luonnonsuojelua painottavan 
politiikan ja ilmastopolitiikan kanssa. 

Vaikutukset eivät tule jäämään pelkkään tielinjaan, vaan se tuo kotimme lähiympäristöön 
varmasti myös teollisuutta, unohtamatta suunniteltua uutta 15 000 asukkaan asuinaluetta 
Lempäälä-Pirkkalan rajalle. 

Tien rakentamisesta ja myöhemmin ajoneuvoista aiheutuva melu aiheuttaa vakavaa haittaa, 
saasteista puhumattakaan. Melusaaste huonontaa kokonaisvaltaisesti elämänlaatua, 
nukkumista, liikkumista ja pihaelämää. Kotiamme ei ole rakennettu niin, että sen rakenteissa 
olisi huomioitu riittävä äänieristys. Moottoritien ja junaradan äänet kuuluvat jo nyt kahden 
kilometrin päästä sisälle. Tilanne pahenee oleellisesti, jos uusi tie rakennetaan kotimme 
läheisyyteen muutaman kymmenen tai - sadan metrin päähän. Räjäytykset vaarantavat 
lisäksi talojen perustukset.

On myös yleisesti tiedetty ja tutkittu fakta, että liikenteen päästöt huonontavat sen lähellä 
olevan alueen hengitysilmaa aiheuttaen sairastumisia ja kohottaen jopa kuoleman riskiä. 
Ilmanlaadun huononeminen vaikuttaa oleellisesti alueen ihmisten sairastumisriskiin ja jo 
olemassa olevien sairauksien pahenemiseen.

LIITE 1
PIRELY/7069/2019 78/97

Iso tie aiheuttaa myös suurella todennäköisyydellä vaaratilanteita. Liikennemassat osuvat 
lasten koulutielle ja muuttavat sen vaaralliseksi. Pihalla leikkivät lapset saattavat myös eksyä 
isolle tielle.

Emme hyväksy teiden rakentamista. Taloudellisesti luulisi olevan kannattavampaa korjata jo 
olemassa olevaa moottoritietä kuin puhkoa uutta tietä keskelle suota. Uusien teiden 
rakentamisen tarpeellisuutta kannattaa arvioida vasta kun olemassa olevat yhteydet on 
laitettu kuntoon. Myös lähiliikenteen kehittäminen mm. jo olemassa olevan rataverkon osalta 
kannattaa ensin arvioida.

Mielipide DD: Haluan esittää ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa: 6 otetta 
arviointiohjelmasta, joita kommentoin

1. Valtatien 3 uuden linjauksen ja 2-kehätien suunnittelujaksoon liittyy läntinen 
ratayhteysvaraus välillä Lempäälä - Ylöjärvi ja siihen liittyvä itä-länsisuuntainen yhdysradan 
varaus välillä Tampere-Pirkkala lentoasema - Peltolammi. Yhdysrata on suunniteltu osin 
maanpäällisenä ja osin tunnelissa. Ratavaraukset on esitetty Tampereen läntiset 
väylähankkeet raportissa (ELY-keskuksen raportteja 103/2014). 

Kommentti 1: Väylähankkeisiin on laskettava mukaan myös alueen ratahankkeet ja arvioitava 
kaikkien hankkeiden yhteisvaikutus. Tampere-Pirkkalan lentokentän lentoliikenteen 
meluvaikutus on myös oleellinen alueella. Kaikkien em. liikenteen yhteisvaikutus on alueella 
kestämätön.

2. Vähäjärvi ja Taaporinvuori - Iso Naistenjärvi ovat maakunnallisesti merkittäviä 
virkistysalueita suunnittelualueella. Lempäälään ja Pirkkalan välisellä metsäalueella on suuri 
virkistyksellinen merkitys laajentuvan kaupunkiseudun tuntumassa laaja-alaisena 
rakentamattomana alueena, jossa on hiljaisuutta ja monipuolisia luontoarvoja. 

Metsäalueella risteilee runsaasti virkistysreittejä. Niistä merkittävin on Lempäälän Birgitan 
polku, joka on merkitty ympyränmuotoisena 50 kilometrin patikointireittinä. Se sijoittuu 
suunnittelualueelle Sääksjärven länsipuolisella alueella ja ylittää valtatien 3 Ruskontien 
kohdalla. Suunnittelualueen virkistysreiteillä on taukoja nuotiopaikkoja, kotia ja laavuja 
yöpyjiä varten. Alueen asuinalueiden tuntumassa on paljon lähivirkistysalueita ja 
lähiliikuntakohteita, joilla on suurta merkitystä asukkaiden jokapäiväisessä elämässä. (s. 28)

Kommentti 2: Erityisesti valtatien 3 oikaisu ns. Puskaisten oikaisu moottoritienä rikkoo 
oleellisesti ja kohtuuttomasti alueen virkistyskäytön. Kun tähän vielä lisätään moottoritien 
molemmille puolille tuleva kuntien, Lempäälän ja Pirkkalan, suunnittelema teollisuus- ja 
kaupan alueiden ja niihin kytkeytyvä paikallisten teiden verkosto, on yhteisvaikutus 
dramaattinen. 

Pirkkalan päässä moottoritieoikaisun kohdalla sijaitsee Kurikkakallio, joka on arvokas 
lähivirkistysalue. Kun otetaan huomioon virkistysalueen ja luonnon tuhoutuminen, herää 
kysymys, mihin moottoritieoikaisua tarvitaan? Paljon tuottavampaa on panostaa taloudelliset 
resurssit digiteknologiaan ja sen myötä viestintäliikenteeseen.

Viittaan arviointiohjelman Kuvaan 11. Virkistyksen ja ulkoilun kohteet suunnittelualueella. (s. 
30)

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

Virkistysalueisiin liittyy suunnittelumääräys: Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 

virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen ja kehittäminen, alueen hyvä saavutettavuus sekä 
osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella. 
Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin 
ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

Taaporinvuori – Iso Naistenjärvi -virkistysalue sisältää myös Perimmäisen ja Pehkusuon 
luonnonsuojelualueet (S), joihin liittyy suojelumääräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Luonnonsuojelulain nojalla 
muodostettuja alueita koskevat suojelupäätöksessä annetut määräykset, ja alueiden 
toteuttamisesta vastaa ensisijaisesti valtio. Muiden alueiden osalta suojelun toteutus 
päätetään yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. 
Valtatie 3 Puskiainen-Pirkkala (uusi moottoriväylä), 2-kehä Pirkkala-Sääksjärvi (uusi tie) sekä 
Valtatie 3 Sarankulma-Lakalaiva (merkittävästi parannettava moottoriväylä) risteävät 
ulkoilureitin kanssa. Ulkoilureitin merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Ensisijaisesti merkinnällä osoitetaan tarve reitille. 
Merkintään liittyy suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 
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tarkempi sijainti sekä varmistaa maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten 
viheralueiden ja ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä 
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muun muassa Pirkkalan suurin suo, Pehkusuo. Taaporinvuoren alue on lähellä suuria 
asutustaajamia. Sinne pääsee helposti myös ilman autoa.

Puskiaisten oikaisun ja 2-kehän haarukkaan jää sekä Pirkkalan että Lempäälän puolelle 
luonnon puolesta arvokas Pulkajärven alue Natura-alueineen, Lempäälän Kaitajärven 
suosittu retkeilyalue sekä laaja polkujen ja latujen verkosto lampineen ja pienvesineen. 

Maakuntakaavaan kuuluvia suunnittelu- ja suojelumääräyksiä on em. suunnitelmien myötä 
tällä alueella mahdoton toteuttaa.

Birgitan polku, joka on arvokas kulttuuri- virkistysreitti tuhoutuu Puskiaisten oikaisun ja 2-
kehän toteutumisen myötä. Lopullinen kuolinisku tälle melkein neitseelliselle maa-alueelle 
tulee viimeistään uusien rautatielinjausten ja järjestelyratapihan siirron mukana. Kaikki 
suunnitellut uudet väylät ovat kukin omassa maastokäytävässään sikin sokin.

Viittaan Kuvaan 31. Viherverkosto. (s. 55)

4. Ympäristöhallinnon maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI-rekisteri) mukaan 
suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsee mahdollisia pilaantuneen maan kohteita. 
Lisäksi suunnittelualue sijoittuu Etelä-Pirkanmaan–Kanta-Hämeen arseeniprovinssin alueelle. 
Alueella moreenimaan luontainen arseenipitoisuus on usein suurempi kuin maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin liittyvässä asetuksessa annettu kynnysarvo 
5 mg/kg (VNa 214/2007). (s. 56)

Kommentti 4: Suunnittelualueen maaperässä on todettu arseenia mm. kaivoissa. Tätä 
ongelmaa on ratkaistu mm. kunnallisteknisin ratkaisuin. Koska alueella ei ole ollut laajoja 
infrahankkeita, ei arseenipitoisuuksiakaan ole tarkemmin tutkittu. Arseeni on 
ympäristömyrkky, joka aiheuttaa syöpää ja on näin ollen kansanterveydellinen riskitekijä 
erityisesti tällä alueella arseeniprovinssissa. On tärkeää tutustua joihinkin tutkimuksiin mm. 
”Arseeni Pirkanmaalla – esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta, RAMAS-hankkeen 
tärkeimmät tulokset” Toimittajat: Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Timo Ruskeeniemi, Annika 
Parviainen ja Birgitta Backman, Espoo 2007

”Arseenia kalliossa! ja mitä siitä sitten seuraa …” Eeva-Liisa Hallanaro & Kirsti Loukola-
Ruskeeniemi, Espoo 2014 

On varmaa, että arseenilta suojautuminen suunnittelualueella vaatii ennakoimattomia 
taloudellisia uhrauksia eikä ihminen sittenkään ole suojassa sairauksilta.

5. Yhteisvaikutukset 

Lähtökohtaisesti ympäristövaikutukset voimistuvat, mikäli hanketta ollaan sijoittamassa 
alueelle, jossa ennestään on jo ympäristöä kuormittavaa toimintaa. Hankkeen 
vaikutusalueelle sijoittuu paljon muita maankäytön kehittämisen liittyviä hankkeita. Niiden 
kanssa väylällä muodostuu todennäköisesti mm. maankäytön, liikenteen, luonnonympäristön, 
kulttuuriympäristön ja ihmisvaikutusten kannalta keskeisiä yhteisvaikutuksia. 
Yhteisvaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida kaikki ne hankkeet, jotka yhdessä toistensa 
kanssa todennäköisesti voivat vaikuttaa käsiteltävänä olevan hankkeen ympäristövaikutusten 
merkittävyyteen. Uusi väylä itsessään aiheuttaa yhdessä ympäristön muuttumista kuin väylä 
yhdessä siihen kytkeytyvän maankäytön kanssa. Hankkeista yhteisvaikutuksista 
tarkastellaan esimerkiksi Lempäälän Sääksjärven kiviaineishanketta. 

Kokoavana näkökulmana ekosysteemipalvelut: Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan yhtenä 
näkökulmana ekosysteemipalvelut. Niillä tarkoitetaan luonnon tuottamia aineellisia ja 
aineettomia hyötyjä ihmiselle, yhteiskunnalle ja muulle luonnolle. Työssä tunnistetaan 
keskeisimmät ekosysteemipalvelut ja arvioidaan vaikutukset niihin asiantuntija-arviona. 
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Lisätietoja: Ekosysteemipalvelut väylänpidossa ja liikenteessä. Liikenneviraston tutkimuksia 
ja selvityksiä 53/2011. (s. 83)

Kommentti 5: Nykytutkimusten mukaan luonnolla ja erityisesti lähiluonnolla on terveyden 
kannalta mittavia positiivisia sekä fyysisiä että henkisiä vaikutuksia kuten myös sairauksia 
ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. Onkin mielenkiintoista, miten nämä aineettomat hyödyt 
asetetaan rinnakkain arviointiohjelmassa taloudellisten hyötyjen kanssa? Millä tavalla 
tapahtuu esim. taloudellinen mittaaminen ja vertailu?

Viittaan Kuvaan 59. Suunnittelualueen rakentamattomilla alueilla on maakunnallista 
virkistysarvoa. (s. 88)

6: Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan hankkeen tai suunnitelman vaikutuksista 
Naturaalueelle on tehtävä asianmukainen arviointi, mikäli hanke tai suunnitelma yksin tai 
yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi 
heikentää niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon. 
(s. 93)

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. (s. 99)

Kommentti 6: Pirkanmaan liitto edellyttää kunnilta kaavoituksessa ilmastovaikutusten ja 
hiilitaseen arviointia. Kaikki seudun kunnat ovat sitoutuneet laatimaan strategisen 
yleiskaavan koskien maankäyttöä, asutusta ja liikennettä (MAL-sopimus). Maakuntakaavan 
toteutusvaihe pitää kytkeä kuntien strategiseen yleiskaavatyöhön, jolloin kaikkien muidenkin 
kuten tämän arviointiohjelman erilaiset vaikutusten arvioinnit ovat lähtökohdiltaan oikeita.

Yhteenveto:

Hankkeen toteuttaminen ei ole Väyläviraston tai Pirkanmaan ELY-keskuksen 
toteuttamisohjelmissa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin ja yleissuunnittelun 
tavoitteena on muodostaa toimenpiteet tieosuuden kehittämiseksi todennäköisesti vaiheittain 
kohti tavoitetilaa. (s. 102)

Kommentti / yhteenveto: 

Arviointiohjelma sisältää luetteloita yhteiskunnan arvomaailmasta ml. maakuntakaavan 
suunnittelu- ja suojelumääräykset, joita on mahdoton noudattaa toteutuksessa:

- eri hankkeiden ja jo toteutettujen infra-hankkeiden yhteisvaikutus
- virkistysalueisiin kohdistuva vaikutus
- luontoon ja kulttuurikohteisiin kohdistuva vaikutus
- ympäristömyrkkyjen kuten arseenin vaikutus
- terveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvät vaikutukset
- ilmastovaikutus

Kannanotto / priorisointi: 

Vaihtoehto 0+ on paras ja toteuttamiskelpoinen vaihtoehdolla 2 lisättynä siltä osin, kun 
nykyistä moottoritietä laajennetaan lisäkaistoilla nykyisessä maastokäytävässä.

Vaihtoehto 2 on toiseksi paras vaihtoehto ja toteuttamiskelpoinen tarvittaessa.  
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Vaihtoehto 1 ei ole toteuttamiskelpoinen millään mittarilla mitattuna.

Pirkkalan ympäristöyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry 
jättää seuraavan lausunnon koskien Valtatie 3 parantamista välillä Lempäälä–Pirkkala.  

Esitetyistä vaihtoehdoista yhdistykset kannattavat 0+ vaihtoehtoa. 2-Kehää ei ole tarvetta 
rakentaa. Vaihtoehdon 2 yhteydessä on kuitenkin esitetty useita liikenneturvallisuutta 
parantavia toimia. Ne tulisi toteuttaa jo nykyisille teille.  

Perustelemme mielipidettä seuraavassa eri näkökulmista, 1. yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta, 2. väestö- ja liikennepoliittisesta näkökulmasta sekä 3. Ihmisen, 
elinympäristöjen ja luonnon näkökulmasta.  

1. Yhteiskunnallinen näkökulma  

1.1 Uudet tielinjaukset eivät ole kestävien arvojen mukaisia, eivätkä ne tue 
ilmastotavoitteiden saavuttamista  

Maakuntakaavan suunnittelun aikoihin muun muassa ilmastonmuutos, hiilinielut ja 
ekologisuus olivat mukana vain juhlapuheissa, vailla konkretiaa. Suomalaisten arvot ovat sen 
jälkeen muuttuneet ennätystahtia, jonka osoituksena peräti 75 prosenttia kansalaisistamme 
asettaa luonnon talouden edelle. 

Mielestämme tämä nyt vireillä oleva kaava toteutuessaan rikkoisi ihmisten arvoja 
tuhotessaan Pirkkalan kunnan viimeiset ehjät ja luonnoltaan monimuotoiset metsäalueet ja 
merkittävän hiilinielun. Alueella sijaitsee myös kunnan suosituimmat lähivirkistysalueet. 
Hallitus on linjannut, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Keskelle 
luontokohteita sijoitetut uudet tielinjaukset ovat ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. 

Uusien tielinjauksien tarve on Suomessa vähäinen, johtuen muun muassa väestön kasvun 
muuttumisesta. Arvojen muutos on ohjannut ihmiset suosimaan joukkoliikennettä, joka näkyy 
jo täysinä busseina ja junina. Vilkkaille raideosuuksille vuoroja lisätään kapasiteetin 
sallimissa rajoissa. Samaan aikaan auton omistaminen on varsinkin nuorison parissa 
vähentynyt. Etätyön suosio kasvaa palaverien siirtyessä suurelta osin verkkoon. Myös 
lentäminen kotimaassa on vähentynyt, ja Finnair onkin jo ilmoittanut vähentävänsä suoria 
kotimaanlentoja vuonna 2020. Merkittävää on myös Pirkkalan kentän matkustajamäärien 
väheneminen kolmasosaan maakuntakaavan valmistelun aikaisesta. Tämä vaikuttaa 
suoraan myös 2-kehän tarpeellisuuden arvioinnissa.  

Kansanedustajien selvä enemmistö on ilmaissut haluavansa pitää koko Suomen asuttuna. 
Uusien teiden rakentaminen lisäisi eroja Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan reuna-
alueiden kesken, joka olisi osaltaan vesittämässä hallituksen tavoitteita. Emme näe minkään 
seikan tällä hetkellä, eikä ennustetussa tulevaisuudessa, puoltavan uusia tie- tai 
junalinjauksia lentoasemalle.  

Suomen tiestö on todella huonossa kunnossa ja määrärahoja sen parantamiseen ei tunnu 
löytyvän. Nyt olisikin tärkeätä sijoittaa näistä hankkeista säästyvät rahat jo olemassa olevan 
tiestön kunnossapitoon, jolloin muun muassa liikenneturvallisuudessa saavutettavat 
parannukset olisivat suuremmat ja palvelisivat laajasti yhteiskuntaa.  

2. Väestö- ja liikennepoliittinen näkökulma  

2.1 Uusille linjauksille ei ole todellista tarvetta  

Kun valtatie 3:n niin sanottua Puskiaisten oikaisua ja 2-kehätietä suunniteltiin 
maakuntakaava 2040:een, olivat lähtökohdat hyvin erilaiset kuin nyt. Maakuntakaavan 
suunnittelu pohjautui Pirkanmaan 120 000:lle uudelle asukkaalle. Juuri julkaistun, 
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan asukasmäärän kasvu on kuitenkin vain n. 23 000 
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asukasta. Arviosta on sulanut siis jo yli 80 prosenttia. Vuonna 2031 Suomen väkiluku lähtisi 
jo ennusteen mukaan laskemaan. Tämä historiallisen suuri muutos väestökehityksessä on 
pakko ottaa huomioon tarkasteltaessa näiden nyt suunniteltavien hankkeiden tarpeellisuutta.  

Ruuhkat valtatie 3:lla Pirkkalassa ovat vähäisiä ja ne ajoittuvat aamuisin klo 7–8 ja iltapäivisin 
klo 16 - 17 välille, jolloin syys- ja talvipimeillä on useita kolareita. Näistä monien aiheuttajina 
ovat Kurikan- ja Sarankulman rampeista vauhdilla liikenteen sekaan pyrkivät autot. Kolareista 
on pääosin selvitty aineellisilla vaurioilla, sillä ruuhkissa vauhdit eivät ole kovin suuria. Muina 
aikoina liikenne sujuu hyvin ja on jopa verkkaista.  

Mikäli uusia, nopeita tieyhteyksiä nyt rakennettaisiin, muun muassa yksityisautoilua 
tukemaan, olisi se nykyisessä maailmantilanteessa väärä viesti kansalaisille. Liikenteen 
kehittämisen painopiste tulisi nyt olla valtakunnallisissa liikenneverkkoratkaisuissa, ja niiden 
toteutus tulisi siirtää vahvasti raideliikenteeseen. Näkisimme läntisen kehäradan 
tärkeämpänä tulevaisuuden hankkeena kuin nämä nyt suunnitellut uudet tielinjaukset. Uusien 
valtakunnallisten tieverkkoratkaisujen kehittämistä tulisi siirtää ja keskittyä nykyisen verkon 
laadun ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Yksityisautoilu vähenee nyt itsestään, ja sitä 
kehitystä tulisi yhteiskunnan myös aktiivisesti tukea. Pienet ruuhkat auttavat tässä 
siirtymässä niiden toimiessa kannustimina.  

Näkisimme, että Pirkkalan liikenneturvallisuutta eniten lisäävä toimi olisi tehdä niin sanotut 
sekoittumiskaistat Pirkkalan lentoaseman rampilta Helsingin moottoritieliittymään saakka. 
Tämä parantaisi liikenneturvallisuutta toisin, kuin VT3:n oikaisun tuomat uudet rampit aivan 
Kurikan liittymän vieressä. Moottoriteillä turvallinen ramppien väli tulisi olla useita kilometrejä, 
eikä siis useita ramppeja kilometrillä.  

3. Ihmisen, elinympäristön ja luonnonolojen näkökulma  

3.1 Elinympäristöjen katoaminen ja pirstoutuminen, ekologisten yhteyksien katkeaminen ja 
hiilinielujen menettäminen  

Suurten teiden rakentaminen johtaa usein luonnonalueiden pirstoutumiseen ja ekologisten 
yhteyksien katkeamiseen. Tämä vaikuttaa heikentävästi monien eläinlajien 
esiintymismahdollisuuksiin, ja voi aiheuttaa myös haitallisia muutoksia eristyksiin joutuneissa 
populaatiossa. Näin todennäköisesti kävisi myös tässä kolmen moottoritien muodostaman 
kolmion sisällä, jossa suurelta osin sijaitsee Pirkkalan Taaporinvuori- Kurikkakallio 
Luontohelmialue. Isot väylät katkovat ekologisia yhteyksiä. Myös tie itsessään tappaa 
eläimiä.  

Toistaiseksi alueella vielä oleva hyvä suurnisäkkäiden, kuten kauriiden, hirvien ja ilvesten, 
kanta voisi hävitä kokonaan niiden vaatimien siirtymäreittien katketessa. Metsäkanalintujen 
kanta todennäköisesti romahtaisi, koska suuri osa niiden käyttämistä pesintä- ja 
ruokailualueista tuhoutuisi.  

Iso hiiltä sitova metsäalue katoaisi, jonka kompensointi olisi vaikeata. Tien ja sen 
oheisvaikutusten vuoksi poistuva metsä pienentäisi Pirkkalan hiilitasetta poistaessaan 
merkittävän määrän hiilinieluna toimivista metsistä.  

3.2 Retkeilyalueiden pirstoutuminen, virkistysarvojen ja hiljaisten alueiden menettäminen 
sekä melu  

Hankkeen ympäristötavoitteiksi on mainittu mm. välttää arvokkaisiin luonto- ja 
maisemakohteisiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Tätä tavoitetta on mahdotonta täyttää, 
jos kunnan suosituin retkeilymaasto halkaistaan tiellä (tai kahdella) ja suosittu retkeily- ja 
näköalakallio muuttuu tienpohjaksi. Toinen tavoite on viheryhteyksien säilyttäminen. Yhteys 
toki voidaan säilyttää, mutta jos se kulkee kahden erittäin meluisan moottoritien ali tai yli, niin 
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löytyykö sille enää käyttäjiä? Hiljaisia alueita ei tämän jälkeen enää Pirkkalasta löytyisi. 
Melusta kuulee ihmisten keskustelevan jo nyt Pirkkalassa paljon. Melua onkin jo pitkään 
pidetty yhtenä merkittävimmistä elinympäristön laatua, viihtyisyyttä ja terveyttä heikentävistä 
tekijöistä (Karvinen ja Savola 2004, 3). Tutkimustietoa melun vaikutuksista ihmisille ja 
luontoympäristölle eläimineen tulee koko ajan lisää. Tämä tieto tulisi ottaa huomioon 
yhteiskuntaa suunniteltaessa. Esim. elvyttäviä alueita tutkittaessa on todettu, että häiritsevin 
ääni niillä on liikenteen melu. (Wiik ym. 2005, 6.). Liikennemelun aiheuttamien 
terveyshaittojen arvioidaan johtavan myös merkittäviin yhteiskunnallisiin kustannuksiin 
vuosittain (LIMETKU). Myös Pirkkalan kunta on tämän asian huomioinut todetessaan 
kotisivuillaan seuraavasti: ”Tehokkaimmin meluongelmaa torjutaan huomioimalla melu jo 
liikenteen ja maankäytön suunnitteluvaiheissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pyrkimystä 
ohjata melua tuottavat ja meluherkät toiminnot eri alueille tai suojaetäisyyksien 
hyödyntämistä meluntorjuntakeinona. Meluongelmien torjunta ja vähentämien etukäteen on 
yleensä aina tehokkaampaa ja edullisempaa kuin jälkikäteen tehdyt ratkaisut, joilla pyritään 
olemassa olevan ongelman vähentämiseen tai poistamiseen. "  

VT3:n oikaisun välittömässä läheisyydessä sijaitsisi kunnan suosituin lähivirkistysalue, johon 
kuuluvat muun muassa Iso-Naistenjärvi, Pehkusuo, Kurikkakallio ja Pulkajärvi. Nämä 
kärsisivät alueiden merkittävästä pienenemisestä, vaikeasta saavutettavuudesta, melun 
lisääntymisestä, ilmansaasteista ja valosaasteesta. Tutut ulkoilureitit katkeaisivat. Marjastus 
ja sienestysmaat häviäisivät. Tutkimusten mukaan monimuotoisuus lisää virkistysarvoa, joten 
näemme alueen virkistysarvon kärsivän myös lajien vähenemisen ja yksipuolistumisen 
seurauksena. Kurikkakallio todennäköisesti häviäisi ikiajoiksi virkistyskäytöstä kallion 
murskauksen vuoksi.  

3.3 Uusien väylien rakentamisen haitalliset vaikutukset lähijärviin ja suojelualueisiin  

Rakennusaikainen toiminta saattaisi aiheuttaa veden pilaantumista vielä puhdasvetisiin 
lähijärviin, kuten Pulkajärveen ja Keskisenjärveen (lähinnä koskee 2-kehää). Pulkajärven 
Natura- ja luonnonsuojelualueet kärsisivät merkittävästi hankkeista, koska tie (2-kehä) 
oheisvaikutuksineen tulisi hyvin lähelle niitä. Pahimmassa skenaariossa koko VT3:n 
eteläpuoli Lentoasemantielle saakka muuttuisi tulevaisuudessa luontoliikuntaan 
sopimattomaksi, jolloin Pirkkalan kasvavalle väestölle ei enää löytyisi kotikunnasta 
retkeilymetsiä.   

4 Yhteenveto  

Kaikkiaan toteamme, että hankkeen vaikutusalueella sijaitseva luontoalue valmiine polku- ja 
latuverkostoineen, soineen, puroineen ja järvineen palvelee parhaiten mm. Tampereen, 
Pirkkalan ja Lempäälän väestöä virkistysalueena. Lisäksi laaja metsäalue sitoo ja varastoi 
hiiltä. Alueen merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle on suurempi kuin uusien teiden 
tuomat aikasäästöt autoilijoille.  

Kannatamme kaikkia tarvittavia toimia, joilla nykyiset tiet saatetaan turvallisemmiksi. Emme 
kannata yhtään uutta väylää metsiimme ja lähivirkistysalueillemme.  

Mielipide FF (Lempäälä). Mikäli moottoritie levenee 3+3 kaistaiseksi välillä Kuljun liittymä 
(Ideapark) -Puskiaisten liittymä on huolehdittava, että Puskiaistentien kulku säilyy 
Ruotasjärven alueelle, jotta nämä liikennemäärät eivät ohjaudu kulkemaan Veräjäntaustan 
omakotialueen läpi.

Meluhäiriöt nykyiselläänkin ovat merkittävät Veräjäntaustan alueelle. Jatkossa tärkeä 
huomioida ajantasainen melusuojaus ja mietittävä moottoritien nopeus myös meluhaitta ja 
saastehaitta huomioiden. 
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Nopeusrajoitus voisi jo nykyiselläänkin olla 100 km tunnissa, kuten se on kehätielläkin ja 
esim. Helsingin päässä. Tiheästi asutuilla kohdilla kuten Ideaparkilta Tampereelle pitäisi 
nämä nopeudet ottaa huomioon. Myös valaistusta voisi miettiä jo nyt turvallisuusasiat 
huomioiden.

Mielipide GG. Olen tutustunut ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Hankkeen 
lähtökohtana näyttäisi hankkeen kuvauksen perusteella olevan se, että kuvataan valtatien 3 
ongelmana olevan Tampereen kaupunkiseudulla liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. 
Liikenteessä kuvataan olevan suuria sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä 
viikonloppuisin. Sääksjärven ja Tampereen eritasoliittymien kohdalla kuvataan olevan myös 
liikenneturvallisuuspuutteita.

Suunnittelualueella on maakunnallisestikin merkittäviä virkistysalueita kuten esim. 
Taaporinvuori-Iso Naistenjärvi-Kurikkakallio. Lempäälän ja Pirkkalan välillä on laaja 
yhtenäinen varsin rakentamaton metsäalue, jossa on, kuten arviointiohjelmassa todetaan, 
hiljaisuutta ja monipuolisia luontoarvoja. Metsäalueella risteilee runsaasti virkistysreittejä. 
Niistä erityisesti on mainittava Birgitan polku, jota pitkin allekirjoittanutkin usein patikoi.  
Suunnittelualueen virkistysreitillä on tauko- ja nuotiopaikkoja, kotia ja laavuja yöpyjiä varten. 
On huomioitava erityisesti myös arviointiohjelmassa kuvatut luonnonsuojelualueet sekä 
Pulkajärven Natura-alue. 

Etenkin hankkeen vaihtoehto 1, muta myös vaihtoehto 2 pirstovat huomattavasti 
metsäalueen.

Luonto vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Luonnon fyysisiä vaikutuksia on 
todettu olevan mm. sykkeen ja verenpaineen lasku, vastustuskyvyn parantuminen ja 
matalampi riski sairastua sydän- ja muistisairauksiin. Luonnossa liikkumisella on todettu 
olevan myös psyykkisiä terveysvaikutuksia, mm. mielialan kohentuminen, stressitason 
aleneminen, virkistyminen ja rentoutuminen.

Metsän terveyshyödyt liittyvät osittain ilmeisesti siihen, että metsässä altistutaan melulle ja 
ilmansaasteille vähemmän. Mitä laajemmat metsäalueet, sitä vähemmän esim. melua.

Vaikka varsinainen tutkimusnäyttö metsän hyödyistä sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa 
on vielä suhteellisen vähäistä, niin terveillä henkilöillä saatujen tulosten pohjalta voisi olettaa, 
että metsää voitaisiin hyödyntää myös sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. On esitetty, 
että metsän terveyshyödyissä on merkittävää potentiaalia kansanterveyden edistämisessä.

Laajan metsäalueen pirstominen vaikuttaa haittaavasti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 
Paitsi ihmisiin, niin hankkeen vaihtoehdot 1 ja 2 eivät voi olla myöskään vaikuttamatta 
luonnonoloihin, eläimiin ja kasvistoon.  Valitettavasti suojelumääräykset eivät tule riittämään 
vaihtoehtojen 1 ja 2 aiheuttamien ongelmien ehkäisyyn.

Arviointiohjelmassa todetaan, että suunnittelualue kuuluu ns. arseeniprovinssiin. Onko 
vaihtoehtojen 1 ja 2 osalta varmuus, että töiden yhteydessä mahdollisesti vapautuva arseeni 
ei leviä ilman tai hulevesien mukana ympäristöön?

Liikennemäärien osalta on arviointiohjelmassa todettu seuraavia lukuja. 
Keskivuorokausiliikenne (KVL) v. 2018 Puskianen-Sääksjärvi 43 000, arvio vuodelle 2030 
nykyisen kaltaisella maantieverkolla 65 500 eli lisäys 52 %. Vastaavat luvut Pirkkala-
Linnankorpi 43 700 - 55 200, + 26 %, Lentokenttä-Pirkkala 5500 - 8200, +49 %.

Näin suuri liikennemäärän lisääntyminen vaikuttaa nykytiedon perusteella yläkanttiin 
arvioidulta. 

Ensinnäkin raideliikennettä ollaan lisäämässä (lähivuoroja lisätään ja esim. ns. tunnin juna-
hanke). Suomen väestön määrän on arvioitu kääntyvän laskuun jo 2030-luvun alkupuolella 
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vähentäen Pirkanmaan läpikulkuliikennettä. Myös väestön ikääntyminen ja työssäkäyvien 
väheneminen on huomioitava liikennemääräennusteessa. Esitettyjen 
liikenneturvallisuuspuuteiden osalta ei tarvita niin massiivisia toimenpiteitä kuin 
hankevaihtoehdot 1 ja 2. Paikalliset nykyisen moottoritien parantamistoimenpiteet riittävät. 

Mikä on Pirkkalan lentokentän käyttöaste tulevaisuudessa? Pirstovatko 
raideliikennesuunnitelmat metsäaluetta entisestään? On myös huomioitava, että Pirkkala 
kannattaa teiden rakentamista nimenomaan siksi, että se saa laajat alueet kaavoitettavaksi ja 
yritystontteja myytäväksi väylän varrelle. Näiden ympäristövaikutusten arvioinnin pitäisi 
kuulua samaan pakettiin, koska rakentamisen myötä luontoaluetta häviää paljon laajemmalti 
kuin väylän rakentamisen vuoksi.  Pitäisi miettiä kokonaiskuvaa ja koko hankkeesta 
aiheutuvia kustannuksia.

Valitettavasti kun vastakkain ovat ekologiset arvot ja taloudelliset intressit, niin useimmiten 
ekologia häviää.

Kannattaako muutamien ajominuuttien takia uhrata valtava määrä luontoa, luontoa, joka jo 
on arvo sinällään ja joka on monipuolinen terveyden ja hyvinvoinnin lähde?

Yhteenvetona esitän, että hankkeen vaihtoehto 1 on ehdottomasti hylättävä. Myöskään 
vaihtoehto 2 ei ole kannatettava. Vaihtoehto 0+ nykyisen moottoritien parantamistoimenpitein 
on kannatettavin vaihtoehto.

Mielipide HH. Veräjäntaustan Omakotiyhdistys ry. Mikäli moottoritie levenee 3+3 -
kaistaiseksi välillä Kuljun liittymä(Ideapark) - Puskiaisten liittymä on huolehdittava, että 
Puskiaistentien kulku säilyy Ruotasjärven alueelle, jotta nämä liikennemäärät eivät ohjaudu 
kulkemaan Veräjäntaustan omakotialueen läpi.

Meluhäiriöt nykyiselläänkin ovat merkittävät Veräjäntaustan alueelle. Jatkossa tärkeä 
huomioida ajantasainen melusuojaus ja mietittävä moottoritien nopeus myös meluhaitta ja 
saastehaitta huomioiden. 

Nopeusrajoitus voisi jo nykyiselläänkin olla 100 km tunnissa, kuten se on kehätielläkin ja 
esim. Helsingin päässä. Tiheästi asutuilla kohdilla kuten Ideaparkilta Tampereelle pitäisi 
nämä nopeudet ottaa huomioon. Myös valaistusta voisi miettiä jo nyt turvallisuusasiat 
huomioiden.

Mielipide II. Olin Sääksjärven koululla tilaisuudessa jossa keskusteltiin valtatie 3 
rakentamisvaihtoehdoista ympäristövaikutusten näkökulmasta.

Olen istunut Lempäälän kunnanvaltuustossa 24 vuotta ja seurannut maankäytön suunnittelua 
ja maapolitiikkaa yleensäkin aktiivisesti. Asun 100 metrin etäisyydellä moottoritiestä 
Höytämössä, joten tiedän mitä melusaaste tänä päivänä on. Sääksjärven kohdalle moottoritie 
on rakennettu 60-luvulla, jolloin liikenne oli huomattavasti vähäisempää. Tie on vanhan 
aikainen, jossa on liian jyrkät mutkat nykyisille liikenne määrille ja näköjään autoilijoiden 
tarkkaavaisuudelle.

Jos nyt tehtäisiin uusi tie Tampereen ja Hämeenlinnan välille, tuskin se tehtäisiin samaan 
kohtaan. Mielestäni nykyiseen linjaukseen ei pitäisi tehdä lisäkaistoja. Se ei lisää tien 
turvallisuutta vaan tuo lisää ongelmia. Taitaa suurin osa Tampereen suuntaan kulkevista 
autoilijoista, jotka ohittavat Sääksjärven, kääntyä Ikean-rampista kehätielle Pirkkalan 
suuntaan. Melusuojauksia tie kaipaa pikaisesti.

Uusi väylä Puskiaisten liittymästä on tietenkin luonnonsuojelijoiden mielestä huono. Väylä on 
kuitenkin ympäristöhaittojen kannalta tulevaisuutta ajatellen huomattavasti turvallisempi ja 
vähemmän haittoja asukkaille aiheuttava vaihtoehto. Maakuntakaavaan on aluevaraus 
merkitty.
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Toivoisin kuten kaikki Sääksjärven taajaman asukkaat, että Puskiaisten uusi väylävaihtoehto 
valitaan 3 tie vaihtoehdoksi Lempäälästä Pirkkalaan.

Mielipide JJ. Pirkkalan Toivion asukkaana olen päättänyt antaa seuraavan lausunnon 
valtatie 3 parantamista koskevaan YVA-ohjelmaan:

Olen päätynyt YVA-ohjelman vaihtoehtoon 0+ ja vaihtoehdon 2 yhdistelmään niin, että 
vaihtoehdossa 2 olevaa kakkoskehätietä ei toteuteta. 

Yhdistelmä voitaisiin toteuttaa kiireellisyysjärjestyksessä siten, että vaihtoehto 0+ osuus 
tehtäisiin heti ja seurattaisiin liikenteen kehitystä. Mikäli pullonkauloja esiintyy, siirryttäisiin 
tarpeen mukaan parantamaan muita osuuksia.

Perusteluksi esitän seuraavaa:

1) Kaikissa vaihtoehdoissa melu on asukkaiden kannalta pahin haitta.  Kaikkein eniten uutta 
melua tuo vaihtoehto 1 (Puskiaisten oikaisu), jossa moottoriteiden liittyessä toisiinsa rampit ja 
sillat nousevat nykyisen moottoritien yläpuolelle. Näin melu kulkeutuu yli Takamaan, 
Järvenpään ja osittain Kurikan asuinalueiden, jopa yli Suupan. Melun tarkastelua haittaa 
puutteet suunnittelussa, koska tässä vaiheessa ei ole tarkkoja kuvia liittymistä ja ennen 
kaikkea silloista ja niiden korkeuksista. Melua syntyy uusille alueille, jos kehätie toteutetaan. 
Melua on sekä rakentamisen aikaa, että teiden valmistuessa.  Esitämme, että meluaitojen 
laatuun ja meluaitojen korkeuksiin kiinnitetään suurta huomiota. Meluaidoissa tulee käyttää 
uusinta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja rakenteita. Meluaidat eivät saa viedä tiiviisti 
rakennetuilla alueilla liikaa tilaa. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 melua on torjuttava myös arvokkaiden 
virkistys- ja ulkoilupolkualueilla. 

2) Muita haittoja vaihtoehdoissa 1 ja 2 ovat rakentamisessa ja toteutuksen jälkeen ovat 
ilmansaasteet, pöly, arseeni, valosaaste ja tärinä.  Näiden ehkäisyssä tulee käyttää parasta 
saatavilla olevaa tekniikkaa. Samoja ongelmia tulee poistaa myös 0+ ja täydellisessä vanhan 
moottoritien parantamisessa.

3) Suunnittelualue on yksi tärkeimmistä maakunnallisista virkistys-, ja ulkoilualueista.  Siellä 
sijaitsevat mm. Birgitan polku ja Kurikkakallion-Taaporinvuoren luontohelmialue 
ulkoilureitteineen. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 nämä alueet tuhoutuvat. Melko yhtenäinen laaja 
metsäalue pirstoutuisi, jonka pitämistä yhtenäisenä valtakunnalliset suunnitteluohjeetkin 
yleisellä tasolla vaativat. Luonnon monimuotoisuus, useat rantakaavalla, luonnonsuojelulain 
sekä metsälain suojaamat alueet tuhoutuisivat tai menettäisivät merkitystään. Erityisesti 
eristyksiin jäävä Pulkajärven Natura-alue jäisi, joka on myös ollut ainoita hiljaisia paikkoja 
Pirkkalassa.

4) YVA-ohjelmassa ei ole riittävästi huomioitu alueelle suunniteltua oikorataa ja 
järjestelyratapihaa. Tämä olisi voinut olla omana vaihtoehtonaan niin, että rata olisi voinut 
kulkea samassa aukossa. Näin voisi vähentää alueen pirstoutumista.

5) Puskiaisten oikaisun ajansäästö on minimaalista verrattuna vanhaan reittiin. Ruuhka-aika 
nykyään on hyvin lyhyt. Vanhan väylän ajanmukaistamisella ja lisäkaistoilla voidaan poistaa 
pullonkaulat.

6) Maakuntakaavan vuoteen 2040 ulottuvassa aikajaksossa on ennustettu väestön kasvua 
Pirkanmaalle noin 120 000, mikä on suunnitelmien lähtötilanne. Syyskuussa 2019 Suomen 
tilastokeskuksen ennusteessa Pirkanmaan asukasluvun kasvu on vain n. 23 000 asukasta.  
Koko valtakunnan asukasmäärä kääntyy laskuun noin vuonna 2031. Pirkanmaalla 
asukasluku kääntyy laskuun 2030-luvun loppupuolella. Näiden tietojen valossa uusien 
väylien rakentamiseen ei ole tarvetta.
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7) Työssä olevan väestön määrä laskee ja sosiaalimenot nousevat. Uusia väyliä on 
verorahojen suuntautuessa muualle vaikea toteuttaa ja pääpaino siirtyy olemassa olevien 
teiden parantamiseen asteittain pullonkaulat ensin. Valtakunnallisessa suunnittelussa 
yleisesti on vuosien varrella todettu, että ensisijaisesti tulisi hyödyntää olemassa olevat 
rakenteet. Tämä on myös taloudellista, ekologisesti kestävää ja pienentää pirstoutumista ja 
vähentää uudistumattoman kiviaineksen murskausta. 

8) Suomen pyrkimystä saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä ei tue uusien 
väylien rakentaminen laajalle metsäalueelle. Uudet väylät toisivat paljon katuja ja 
rakennuksia.  Mahdollinen uusi tapa kompensoida luonnon monimuotoisuuden menetystä 
muilla alueilla, ei tässä ole mahdollinen. Lähiseudulla ei sellaisia ole ja metsän hiilinieluja ei 
alueelta löydy kehitettäväksi lisää.

9) Lentokentälle suunniteltu kakkoskehätie ei ole tarpeellinen.  Ilmastosyistä lyhyen matkan 
lentoliikenne tullaan minimoimaan. Lentoliikenne on jo nyt vähentynyt Pirkkalan lentokentällä. 
Pääpaino asetetaan Tampereelta Helsinkiin ja Tikkurilan kautta Vantaan lentokentälle sekä 
Helsinkiin tunnin junayhteyteen. Näin ollen Pirkkalan lentokenttää kehitettäneen muuhun 
käyttöön sekä lentoliikenne kentältä ja henkilöautoliikenne kentälle vähennee. Olemassa 
olevien väylien kunnossapitoa tulee parantaa ja korjausvelkaa niissä pienentää.

10) Kustannuksia eri vaihtoehtojen välillä ei ole selvitetty. Näin suuressa hankkeessa 
kustannusselvitys ympäristöhaittojen arvioinnissa helpottaisi vertailua.

11) Luontoarvot tulisi saada mitattaviksi ja vertailtaviksi taloudellisiin arvoihin.  Silloin myös 
saattaisi avautua laskelmia luontokompensaatioihin

Edellä lueteltuihin näkökohtien perusteella pidän 0+ ja 2 vaihtoehtojen yhdistelmää ilman 
kakkoskehätietien rakentamista sopivimpana.

Mielipide KK.  Alla oleva kuva on otettu paikassa, jossa yhden suunnitelman mukaan menee 
moottoritie muutaman vuoden kuluttua. Kuva ei ole kovin tunteita herättävä, eikä kelpaisi 
vuoden luontokuvaksi. Kun katsoo tarkkaan, kuvassa näkee pienen turkoosin hahmon. Hän 
on mun äiti. Kuva on meidän tämän muutaman viikon takaa, kun poimimme sieniä ja 
puolukoita.

Ennen minua ja äitiäni näissä metsissä sienesti ja marjasti äidinisä. Ennen vaaria hänen 
vanhemmat, ennen heitä vaarini mummu. Melkein voisi sanoa, että jonkin sortin 
alkuasukkaita olemme. Jokainen on omalta osaltaan siirtänyt luonnon, mutta erityisesti tämän 
alueen, kunnioitusta tuleville polville. Niin minäkin omalleni, nyt 22-vuotiaalle pojalleni. 
Sydämeni pohjasta toivon, että saan joku päivä olla lapsenlapseni kanssa näissä metsissä 
ensimmäisellä sieniretkellä jatkamassa vuosisataista perinnettä. 

Kuva alkuperäisessä asiakirjassa.

Ymmärrän kaupungistumisen ja ihmisten tarpeen kulkea ja liikkua sujuvasti ja turvallisesti. 
Sitä en ymmärrä, miksi kenenkään pitäisi päästä 3 - 5 minuuttia nopeammin Lempäälästä 
Pirkkalaan tai päinvastoin, jos sen hinta on satojen miljoonien eurojen lisäksi 
korvaamattoman luonnon tuhoaminen tavalla, jota ei koskaan voi korjata. 

Ihmisiä tällä alueella, Tampereen seudulla, tulee tulevaisuudessa asumaan enemmän. Kun 
asumme entistä tiiviimmin kaupungeissa, luontoarvot tulevat nousemaan ja asukkaat oppivat 
kunnioittamaan lähiluontoa entistä enemmän. Lähimatkailu lisääntyy lentomatkailun 
vähentyessä ja ilmastonmuutoksen edetessä. 

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on useiden tutkimustulosten 
mukaan merkittävä. Jo 15 minuutin oleskelu metsässä laskee verenpainetta ja helpottaa 
oloa. Kokeilkaa, jos ette usko.
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Ymmärrän myös tarpeen katsoa tulevaan liikenteen kannalta. Toivon asioista päättäville 
rohkeutta katsoa vielä vähän pidemmälle tulevaan. Olisiko uudelle moottoritielle tarvetta enää 
siinä vaiheessa, kun ihmisillä ei olekaan enää kahta autoa, edes yhtä, ja liikennemäärät 
putoavat, kun töitä ei tehdä työpaikalla, vaan kotona. Onkin valtavirtaa käyttää 
yhteiskäyttöautoa, tai jopa jotakin lentävää kulkuvälinettä. 

Kuulostaa hullulta nyt. Mutta jos isoisälleni, joka kirjoitti kirjettä siskolleen vuonna 1960, 
kuinka hienoa on, että sisko on saanut radion, kerrottaisiin nyt, että ihmisillä on paitsi radio, 
mutta myös tv taskussa, ei hän olisi uskonut. Siitä on 59 vuotta. Kehitys on niin nopeaa, että 
ei edes viisas insinööri sitä ymmärrä. Humanistina en ymmärrä sitäkään vähää, mutta sen 
ymmärrän, että uusi moottoritie tuhoaisi paitsi luonnon, myös satojen ihmisten oikeudentajua, 
tuhansien eliöiden ja nisäkkäiden ikiaikaisen asuinpaikan ja heikentäisi asukkaiden ja 
ihmisten viihtyisyyttä ja mahdollisuutta huolehtia hyvinvoinnistaan ja terveydestään 
ekologisesti ja kestävästi lähellä kotia.

Turvallisuuden ja liikenteen helpottamisen vuoksi kannatan kuitenkin sitä vaihtoehtoa 2, jossa 
olemassa olevaa valtatietä parannetaan ja rakennetaan kaistoja lisää. 

Mielipide LL. Lähtökohta: Mielipide perustuu omakohtaiseen kokemukseen arviointiohjelman 
vaikutusalueesta ja esitettyihin asiakirjoihin.

1. Arviointiohjelman vaikutusalue

Pidän käsittämättömänä tämän Tampereen, Lempäälän ja Pirkkalan välisen mittaamattoman 
arvokkaan luontoalueen tuhoamista uhraamalla se arviointiohjelman mukaiselle maankäytölle 
ja rakentamiselle eli Puskiaisten moottoritieoikaisulle ja 2-kehän rakentamiselle. 

Luontokokonaisuus, johon kuuluu laaja järvien, lampien, purojen ja soiden verkosto, on 
ainutlaatuinen sekä luonnonarvojen että ihmisten viihtyvyyden kannalta. Pirkanmaalla pitää 
vihdoin antaa arvo tälle yhtenäiselle ja laajalle metsäalueelle, joka on helposti 
saavutettavissa joka suunnalta, niin Tampereelta, Lempäälästä kuin Pirkkalasta. Se on 
henkireikä asukkaille läpi vuoden ja ehtymätön luonnon aarreaitta. Alue on ollut tärkeä 
retkeilijöille, marjastajille, sienestäjille kuntoilijoille ja hiihtäjille ikiajoista lähtien. Alueella 
kulkee viitoitettu polku- ja latuverkosto. 

Alueen korkeuserot ovat suuret. Sen ikiaikaiset jääkauden muovaamat kalliot sekä 
siirtolohkareet pitää säilyttää sellaisenaan tuleville sukupolville, pirstomatta maisemaa ja 
louhimatta sen kallioita sepelikasoiksi. Yhteys Taaporinvuorelta Iso-Naistenjärven ja 
Pehkusuon pitkospuiden kautta Kurikkakalliolle on keskeinen reitti, jonka Puskiaisten 
moottoritieoikaisu katkaisee ja tuhoaa täysin. Alueen tasaaminen ja muovaaminen uuteen 
muotoon on anteeksiantamatonta ja erittäin lyhytnäköistä. 

2. Maakunnallinen terveysmetsä 

Luonnon hyvää tekevä vaikutus ei ole uusi keksintö. Sitä on hyödynnetty tietoisesti jo 
tuhansia vuosia. Tieteellinen tutkimus aiheesta on tuottanut kiistatonta näyttöä siitä, että 
luontoympäristöllä on merkitystä ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Metsä rauhoittaa, 
rentouttaa, kohentaa mielialaa ja auttaa elpymään. Tämä kolmen kunnan välinen metsäalue 
on mitä parhain terveysmetsä. Olen viimeisten 54 vuoden aikana liikkunut kaikkina 
vuodenaikoina tällä metsäalueella ja tunnen sen polut, ladut ja maisemat, poiminut sieltä 
marjat ja rentoutunut luonnon rauhassa.

”Uusin terveystutkimus on paljastanut kiehtovia yhteyksiä ihmisen ja luonnon välillä. 
Luonnosta siirtyvän mikrobiston monimuotoisuus säätelee vastustuskykyämme eli 
immuunijärjestelmän toimintaa. Allergiat ovat nykyajan epidemia, mutta niin ovat myös 
diabetes, ylipaino, tulehdukselliset suolistosairaudet, masennus, monet syövät ja jopa 
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Alzheimerin tauti. Niille kaikille on ominaista muutokset suoliston, ihon ja hengitysteiden 
mikrobistossa, immuuniepätasapaino ja tulehdusherkkyys. Nykyajan terveysongelmissa ei 
ole niinkään kyse uusista riskitekijöistä, vaan luonnon tarjoamien suojatekijöiden 
vähentymisestä.” (professori Tari Haahtela, s.11 ja 12 kirjassa Marko Leppänen, Adela 
Pajunen: Terveysmetsä, 2017, Gummerus) 

Metsäisyys on elvyttävän luonnon peruspiirre. Metsä mielletään suojan, turvan, lohdun ja 
rauhan tyyssijaksi. Alueen hyvinvointivaikutus kasvaa, kun siihen sisältyy useita 
luontotyyppejä. Luontotyyppien vaihtelu muistuttaa elämänmuotojen moninaisuudesta. Mitä 
enemmän vaihtelua on, sitä helpommin mielenkiinto pysyy yllä. Alueen täytyy olla riittävän 
laaja, jotta se elvyttäisi riittävän tehokkaasti. Silti pinta-alaa tärkeämpää on se, että alue 
tuntuu yhtenäiseltä ja kulkijan taitoihin nähden sopivalta. Mitä vähemmän kohteessa on 
ihmistoimien synnyttämää melua, sitä elvyttävämpi se on. Nykymaailmassa hiljaiset paikat 
ovat harvassa, mikä lisää jäljellä olevien arvoa. Mitä vähemmän kohteeseen näkyy öisin 
keinovaloa, sitä elvyttävämpi se on.

Kannanotto

En näe minkäänlaista tarvetta tuhota Puskiaisten moottoritieoikaisulla (VE1) ja 2-kehän 
paikallistiellä (VE2) ainutlaatuista luontoa. Kyseiset tieyhteydet ovat tarpeettomia. Kannatan 
vaihtoehtoa 0+ eli nykyisen moottoritien parantamista ja vaihtoehtoa 2 siltä osin, kun nykyistä 
moottoritietä laajennetaan lisäkaistoilla nykyisessä maastokäytävässä. 

Motto. Aikajänteellä ei ole merkitystä, lopputulos ratkaisee. Nyt on aika pysäyttää tämä 
jättiläismäinen myllerrys ja pohtia asukkaiden kanssa yhdessä, mitä jätämme jälkeemme 
tuleville sukupolville. Ihmisen aika täällä on lyhyt verrattuna luonnon ikiaikaisuuteen. 

Mielipide MM. Kaikki uudet ratkaisut täytyy löytyä ilman, että neitseellistä luontoa tärvätään 
liikenteen käyttöön.

2-kehä: Ilmastonmuutos- ja luonnonsuojelullisista syistä lentämistä ja lentokentän käyttöä 
pitäisi/ tullaan tulevaisuudessa voimakkaasti rajoittamaan, joten 2-kehä on kohta tarpeeton.

Ja onhan Pirkkalaan/lentoasemalle Kuokkalasta reitti, jota voi etelästä tuleva liikenne 
hyödyntää.

3-tie: 0+

Mm. Ideaparkin onnettomuusvaarallisten moottoritieliittymien sekä Sääksjärveltä eteenpäin, 
pohjoiseen ja siitä länteen olevien liittymien ja ramppien toimivuutta osaamisen nykytiedoilla 
ja taidolla parantaen, liittymäteiden ajonopeuden joustavaa säätelyä 80-90-100 välillä 
saadaan sumputtava liikenne etenemään nykyistä joustavammin.

Mielipide NN. Vaihtoehto 0+ 

Vaihtoehto 0+ sisältää sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Sarankulman liittymän välillä, jotka 
toisaalta lisäävät melua, mutta samalla tuovat joustavuutta henkilöautoliikenteeseen ja 
pienentävät ruuhkautumisen riskiä 

Vaihtoehto 0+ toteutuessa on kiinnitettävä huomiota Lakalaivan ja Linnakallion välisen 
moottoritieosuuden meluntorjunnan merkittävää parantamista nykyisestä. Väylien kasvaessa 
liikennemäärät usein myös kasvavat ja samalla meluhaitat.  

Vaihtoehto 1 

Vaihtoehto 1 toteutetaan uusi 2+2 -kaistainen moottoritielinjaus Puskiaisten eritasoliittymästä 
Pirkkalaan eritasoliittymään.  
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Tielinjaus halkoo suhteellisen yhtenäisen metsäalueen ja kulkee Tampereen ja lähikuntien 
asukkaille tärkeällä virkistysmetsäalueella. Linjaus on hyvin lähellä Isonaistenjärveä, joka on 
erämaajärvi ja jonka rannalla on suosittu laavu ja nuotiopaikka.  

Isonaistenjärvi kuuluu Suomen Luonnonsuojeluliiton Suomi 100 Sata luontohelmeä - 
kohteisiin ja valittiin keväällä kymmenen parhaan julkisilla kulkuvälineillä saavutettavissa 
olevaksi luontoretkikohteeksi. Järven vieressä on Pirkkalan suurin suo, Pehkusuo, jonka yli 
kulkee pitkospuupolku.  

Moottoritielinjaus olisi lähtölaukaus metsän ja muun kasvipeitteisen yhteyttävän eli happea 
tuottavan ja hiilidioksidia pidättävän pinta-alan vähenemiselle. Ilmastonmuutoksen 
torjunnassa, luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisen estämisessä ja ihmisten 
virkistyskäytössä metsät ovat ensisijainen suojelukohde Suomessa. Puskiaisten oikaisu 
lisättynä myöhemmin seuraavine teollisuuden ja kaupan reuna-alueineen olisi tuhoisa ja 
täysin päinvastainen toimenpide. 

Luonnon monimuotoisuus vaarantuisi tien myötä, koska lajien säilyminen vaatii laajat reviirit 
ja laajat liikkumisen mahdollisuudet vahvojen kantojen ylläpitämiseksi.  

Lähellä kulkeva moottoritie rikkoo erämaan rauhan ja tuo melua ja pölykantaumaa eli 
heikentää marjastus- ja sienestysmahdollisuuksia. Pölyä tulee autojen päästöistä, renkaiden 
kulumisesta ja tiesuolasta ja pienhiukkaset kantautuvat pitkälle tien molemmin puolin.  

Lisäksi tien ympärille myöhemmin muodostuva teollisuusalueiden kehä tuo liikennettä 
edelleen lähemmäksi Iso-Naistenjärveä. Tie tulisi linjata siten, että sen ja Iso-Naistenjärven 
väliin jää suojavyöhyke, joka takaa hiljaisen metsäjärven rauhan.   

Tampereen seudun liikennemalli eli TALLI-mallin ennusteessa on epävarmuustekijöitä. 

Kyseenalaistan huipputunnin kuormituksen käyttämistä liikenneverkon mitoituksen 
perustana. Tien haitat pirkanmaalaisille luonnossa liikkuville ja lähiseuduilla asuville ihmisille 
ja alueen luonnolle ovat kestämättömän suuret hyötyihin nähden. Tie palvelee 
elinkeinoelämää valtakunnan tasolla. Sitä paitsi muutaman minuutin nopeutus ja 
ruuhkahuippujen loiveneminen tai ruuhkan siirtyminen Pirkkalan ABC-Pitkäniemi välille ei ole 
kenenkään etu. 

Ulkoilureittejä käyttävät kävelyretkeilijöiden lisäksi maastopyöräilijät ja polkujuoksijat. Etenkin 
ensin mainitut kiertävät laajasti polku- ja metsäautotieverkostoa alueella, joka nyt 
katkaistaisiin kahtia ensin moottoritien ja vähän myöhemmin kaupan ja 
teollisuusaluevyöhykkeiden toimesta. Alikulkuja tuskin tulee riittävän tiheästi eivätkä laajat 
teollisuusalueet houkuta läpikulkuun.  

Vaihtoehto 2  

Vaihtoehto 2 sisältää myös sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Sarankulman liittymän välillä 
sekä lisäkaistat rampeille, jotka toisaalta lisäävät melua, mutta samalla tuovat joustavuutta 
autoliikenteeseen ja pienentävät ruuhkautumisen riskiä. Vaihtoehdon toteutuessa on 
huolehdittava Lakalaivan ja Linnakallion välisen moottoritieosuuden merkittävästä 
meluntorjunnan parantamisesta nykyisestä.  

Toivion Omakotiyhdistys ry.   Vaihtoehto 0+ sisältää sekoittumiskaistat Lakalaivan ja 
Sarankulman liittymän välillä, jotka toisaalta lisäävät melua, mutta samalla tuovat 
joustavuutta henkilöautoliikenteeseen ja pienentävät ruuhkautumisen riskiä. 

Toiviolaiset autoilijat käyttävät paljon ohitustietä ja nimenomaan Sarankulman liittymää, jonka 
sujuva liikennöinti edesauttaisi toiviolaisten moottoritieliikennöintiä. 
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Toivion Omakotiyhdistys ry edellyttää vaihtoehdossa 0+ Lakalaivan ja Sarankulman välisen 
moottoritieosuuden meluntorjunnan merkittävää parantamista nykyisestä.  

Vaihtoehdossa 1 toteutetaan uusi 2+2 -kaistainen moottoritielinjaus Puskiaisten 
eritasoliittymästä Pirkkalaan eritasoliittymään.  

Tielinjaus halkoo suuren yhtenäisen metsäalueen ja kulkee toiviolaisille tärkeällä 
virkistysmetsäalueella. Linjaus on hyvin lähellä Isonaistenjärveä, joka on erämaajärvi ja jonka 
rannalla on suosittu laavu ja nuotiopaikka. Isonaistenjärvi kuuluu Suomen 
Luonnonsuojeluliiton Suomi 100 Sata luontohelmeä - kohteisiin ja valittiin keväällä 
kymmenen parhaan julkisilla kulkuvälineillä saavutettavissa olevaksi luontoretkikohteeksi. 
Järven vieressä on Pirkkalan suurin suo, Pehkusuo, jonka yli kulkee pitkospuupolku.  

Tielinjaus katkoo ja pilaa tärkeitä, paljon niin kesäisin kuin talvisinkin käytettyjä ulkoilureittejä 
Pirkkalan ja Lempäälän välillä. Lähellä kulkeva moottoritie rikkoo erämaan rauhan ja tuo 
melua ja pölykantaumaa eli heikentää marjastus- ja sienestysmahdollisuuksia. Lisäksi tien 
ympärille myöhemmin muodostuva teollisuusalueiden kehä tuo liikennettä edelleen 
lähemmäksi Iso-Naistenjärveä.  

Lisäksi toivomme ELY-keskuksen YVA-menettelyssään huomioivan tiehankkeen 
kokonaisvaikutukset paikallisvaikutusten lisäksi. Iso-Naistenjärven läheisiä virkistysmetsiä 
käyttää suurimmaksi osaksi muut kuin toiviolaiset. Itse asiassa suurin osa käyttäjistä on 
ulkopaikkakuntalaisia. Kaikkien virkistysmetsä ja luontoretkikohde tuhoutuvat tien myötä.  

Moottoritie tuhoaa alleen ja läheltään tärkeän virkistysalueen ja neitseellisen metsäluonnon. 
Lisäksi se muodostaa suuren, haitallisen estevaikutuksen niin ihmisille kuin elämillekin. 

Toivion Omakotiyhdistys ry pitää vaihtoehtoa toteuttamiskelvottomana, koska sen haitat ovat 
liian suuret hyötyihin nähden. Lisäksi vaihtoehto on ristiriidassa valtakunnallisten tavoitteiden 
kanssa luonnon monimuotoisuuden varjelemisesta ja nykyisen tieverkon parantamisesta 
uusien tielinjojen sijaan. 

Vaihtoehto 2 sisältää myös sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Sarankulman liittymän välillä 
sekä lisäkaistat rampeille, jotka toisaalta lisäävät melua, mutta samalla tuovat joustavuutta 
autoliikenteeseen ja pienentävät ruuhkautumisen riskiä 

Toiviolaiset autoilijat käyttävät paljon ohitustietä ja nimenomaan Sarankulman liittymää, jonka 
sujuva liikennöinti edesauttaisi toiviolaisten moottoritieliikennöintiä. 

Toivion Omakotiyhdistys ry edellyttää vaihtoehdossa 2 Lakalaivan ja Sarankulman välisen 
moottoritieosuuden merkittävää meluntorjunnan parantamista nykyisestä.  

Arvioitavat vaihtoehdot 

Vaihtoehdoista puuttuu aito, vaihtoehdolle 1 vertailukelpoinen nykyverkon 
parantamisvaihtoehto, sillä vaihtoehto 0+ sisältää nykyisen valtatien suhteellisen vähäistä 
parantamista ja vaihtoehto 2 sisältää kehä kakkosenkin. Lisäksi vaihtoehdon 0+:n 
toimenpiteet toteutetaan todennäköisesti joka tapauksessa, riippumatta Puskiaisten 
oikaisusta ja kehätiestä. Vertailuun on siis lisättävä vaihtoehto, jossa nykyinen tie muutetaan 
kolmikaistaiseksi. 

Muuta arvioinnista 

Uudet väylät ja lisäkapasiteetti eivät vain muuta liikenteen reittejä, vaan aina kokonaisuutena 
lisäävät liikennettä. Tämä on otettava liikenne-ennusteissa huomioon. 

Tieliikenteen meluvaikutusten arvioinnissa lähtökohtana on syytä olla hiljainen metsäluonto, 
sillä lentomelu ei ole jatkuvaa kuten tieliikennemelu.  
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Yleisötilaisuudet on jatkossa normaaliin tapaan pidettävä molemmissa kunnissa, ei vain 
Lempäälässä kuten syyskuun tilaisuus oli. 

Mielipide PP. Emme näe uusien väylien rakentamista tarpeellisena, ja etenkin 2-kehä väylän 
koemme aiheuttavan enemmän haittaa kuin tuovan hyötyä. Mielestämme ensisijaisesti tulee 
pyrkiä parantamaan nykyisiä väyliä ja kehittämään joukkoliikennettä tukemaan 
asukasmäärän kasvua alueella. 

Tällä hetkellä nykyisen valtatien ruuhkat ovat hyvin hetkellisiä. Kokemuksemme mukaan ne 
eivät aiheuta merkittävää viivästystä tai liikenteen sujumattomuutta normaaleissa 
liikennetilanteissa ja nykyisellä liikennemäärällä. Liikennemäärän kasvu on mahdollista 
nykyisellä väylällä, etenkin mikäli sille suunnitellut parannussuunnitelmat tullaan 
toteuttamaan. Mielestämme nykyisen valtatien laajemmat parannukset tulisi ottaa erikseen 
mahdolliseksi vaihtoehdoksi ilman uusien väylien rakentamista. 

Koemme suunnitelmassa hahmotellut uudet väylät, 2-kehä väylä ja uusi valtatielinjaus välillä 
Lempäälän Puskiaisten eritasoliittymä–Pirkkalan eritasoliittymä, tarpeettomina ja aiheuttavan 
merkittävää haittaa luonnolle ja ympäristön asukkaille. Emme myöskään koe, että 2-kehä 
väylä voisi vähentää valtatie 3:n liikennemäärää siinä määrin, missä sillä olisi liikenteen 
sujuvuuteen vaikutusta. Liikennemäärät Pirkkalan lentokentälle ovat erittäin pienet, eikä siellä 
ole juuri muuta asutusta, joten 2-kehä väylällä ei olisi juuri mitään merkitystä 3-tien ruuhkiin. 

Uusien linjauksien alueella on erittäin monimuotoinen eläimistö, ja omien kokemuksien ja 
eläinten jälkien mukaan siellä elää mm. hirviä, peuroja, ilveksiä ja jopa karhuja. Teiden 
rakentaminen tämän alueen poikki väistämättä vaikuttaisi eläimistön siirtymiseen pois. Tämä 
alue on myös marjojen- ja sientenpoimijoiden käytössä. Luonto ei ole enää samalla tavoin 
hyödynnettävissä sienestykseen ja marjastukseen uusien väylien aiheuttamasta saasteista 
johtuen. Tällainen vaihteleva ja monimuotoinen, näin suuressa käytössä oleva koskematon 
metsäalue tulisi ehdottomasti säilyttää. 

Uudet väylät aiheuttaisivat läheiselle alueelle saasteita ja meluhaittaa. Vaikka 2-kehän linjaus 
kiertää Natura-alueen, sen liikenne tulisi silti aiheuttamaan saastekuorman lisäystä suojellulla 
alueella. 

2-kehä-väylän linjaus tulee tällä hetkellä keskelle erittäin käytettyä ulkoilualuetta, jolla myös 
osa Birgitan polkua sijaitsee. Ulkoilualuetta käyttävät niin Sääksjärven/Lempäälän asukkaat 
kuin lähikuntien asukkaat, kuten maastopyöräilijät, koiranulkoiluttajat, retkeilijät, perheet jne. 
Ammejärven ja Kaitajärven laavut ja niiden välinen polkujen verkosto ovat erittäin hyvin 
tunnettuja ja paljon käytettyjä. Uuden väylän linjaus eristäisi retkeilyalueen lähiasukkaista ja 
pienentäisi käytettävää polkujen verkostoa. Lisäksi retkeilyalueen turvallisuus, sekä Sipilän 
asukkaiden turvallisuus olisi teistä johtuen huonompaa. Mm. Sipilässä asuu paljon 
lapsiperheitä, joille lähialueen turvallisuus on merkittävä tekijä asuinympäristön 
viihtyvyydessä.  

Toivomme, että hankesuunnittelussa keskitytään joukkoliikenteen ja nykyisten väylien 
parantamiseen liikenteen sujuvuus ja liikenteen meluntorjunta huomioiden. Vastustamme 
uusien väylien ja etenkin 2-kehä väylän rakentamista.  

Mielipide QQ. Vaihtoehdot 1 ja 2 
Tielinjaukset pirstoisivat suuren yhtenäisen metsäalueen, tärkeitä ulkoilu- ja virkistysreittejä, 
metsäautoteitä ja luontokohteita. Toivion metsäalue kuuluu Suomen Luonnonsuojeluliiton 
Suomi 100 Sata luontohelmeä - kohteisiin ja valittiin keväällä kymmenen parhaan julkisilla 
kulkuvälineillä saavutettavissa olevaksi luontoretkikohteeksi. Metsässä on paljon käytetty 
reittiverkosto ja metsäautoteitä, jotka palvelevat talvisin hiihtolatuina. Tielinjaukset pilaisivat 
tärkeän, paljon niin kesäisin kuin talvisinkin käytettyjä ulkoilureittiyhteyden Pirkkalan ja 
Lempäälän välillä. VE1 linjaus on hyvin lähellä Isonaistenjärveä, joka on erämaajärvi ja jonka 
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rannalla on suosittu laavu ja nuotiopaikka. Järven vieressä on Pirkkalan suurin suo, 
Pehkusuo, jonka yli kulkee pitkospuupolku. Virkistysalueita käyttävät pirkkalalaisten ja 
lempääläläisten lisäksi ahkerasti myös tamperelaiset ja muualla Pirkanmaalla asuvat. 

Teiden rakentaminen tuhoaisi alleen ja läheltään tärkeitä luontoretkikohteita ja -reittejä, 
virkistykseen käytettävää neitseellistä metsäluontoa. Tiet heikentäisivät ulkoilu- ja 
retkeilyolosuhteiden lisäksi marjastus, sienestys- ja metsästysalueita. Moottoriliikenne rikkoisi 
erämaan rauhan tuomalla metsään melua, pölyä ja saastepäästöjä. Tiet muodostaisivat 
suuren, haitallisen estevaikutuksen niin ihmisille kuin elämillekin. Teiden ympärille 
myöhemmin muodostuvat teollisuusalueet tuhoaisivat lisää luontoa ja toisivat liikennettä 
edelleen lähemmäksi tärkeitä luontoalueita.  

Molemmat vaihtoehdot ovat siis toteuttamiskelvottomia, koska niiden haitat ovat liian suuret 
hyötyihin nähden. Ne ovat ristiriidassa valtakunnallisten tavoitteiden kanssa luonnon 
monimuotoisuuden varjelemisesta ja nykyisen tieverkon parantamisesta uusien tielinjojen 
sijaan. 

Puuttuva vaihtoehto 
Vaihtoehdoista puuttuu aito, vaihtoehdolle 1 vertailukelpoinen nykyisen tieverkon 
parantamisvaihtoehto, sillä vaihtoehto 0+ sisältää nykyisen valtatien suhteellisen vähäistä 
parantamista ja vaihtoehto 2 sisältää myös kehä kakkosen. Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet 
toteutetaan todennäköisesti joka tapauksessa, riippumatta Puskiaisten oikaisusta ja 
kehätiestä.  

Vertailuun on siis lisättävä vaihtoehto, jossa liikenneturvallisuuden parantamistavoitteet 
saavutetaan nykyistä valtatietä parantamalla.  

Lisäkapasiteetin tarve 

Uudet väylät ja lisäkapasiteetti eivät vain muuta liikenteenreittejä, vaan aina kokonaisuutena 
lisäävät liikennettä. Tämä on otettava liikenne-ennusteissa huomioon. Samoin kuin se, että 
Pirkanmaan uusimpien väestön kasvuennusteiden mukaan vanhat kasvuennusteet eivät ole 
enää relevantteja. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen vuoksi niin valtion kuin kuntien tavoitteena on (tai ainakin 
pitäisi olla) tieliikenteen vähentäminen. Sitä ei palvele uuden kapasiteetin rakentaminen 
hiilinieluna toimivaan virkistysmetsään. 

Mielipide RR.  Esitetyistä tarkasteltavista vaihtoehdoista puuttuu oleellinen vaihtoehto, joka 
pitäisi täysivertaisesti lisätä mukaan suunnitteluun ja arviointiin, VAIHTOEHTO 0++, jossa: 
Nykyisen valtatien järeä parantaminen: 3+3-ajokaistaa välille Kuljun ETL – Pirkkalan ETL, ml. 
meluntorjunta, valaistus, telematiikka ym. muissakin vaihtoehdoissa esitetyt.
Ei Puskiaisen oikaisua eli valtatielinjaa Kehä 2 Sääksjärvi-lentoasema voi liittyä 0++:aan tai 
ei: Ensisijaisesti ei, alavaihtoehtona kyllä.

Perustelut: Vaihtoehtoa 0+ tuskin voidaan pitää aitona tai realistisena vaihtoehtona 
vaihtoehdoille 1 tai 2, sillä se voinee ennustetuilla liikennemäärillä toimia korkeintaan 
toteutusvaiheena 1, ei tavoitetilanteen ratkaisuna. Tavoitetilannetta ajatellen oikea vertailu 
tapahtunee vaihtoehtojen 0++, 1 ja 2 välillä.

2. Muutamia huomioon otettavia asioita YVA:aan: 
Yleisötilaisuuden 17.9.2019 ympäristön nykytilaesityksen kartalla on runsaasti Virkistys-
merkintöjä (kuten pitääkin), mutta niukasti Luonto-merkintöjä (puuttuu oleellisia paljon): On 
tärkeää ottaa alusta alkaen huomioon muutkin luonnon arvokohteet kuin vain 
suojelustatuksen saaneet. 
Suomi100 -juhlavuonna valitusta 100 luontohelmeä valtakunnallisesta kohteesta Pirkkalan 
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kohde Taaporinvuori-Kurikkakallion-alue pitää näkyä kartoilla ja ottaa arvioinneissa huomioon 
(esitetty Puskiaisten oikaisu pirstoo luontohelmen): Linkki poistettu löytyy alkuperäisestä 
asiakirjasta.
SL-alueista kartalta puuttuu Rantojen osayleiskaavassa (1993) esitetyt a) Pehkusuon – 
IsoNaistenjärven SL-alue sekä b) Saunapuron- Kaitajärven SL-alue.

3. Liikenne-ennusteessa tulee ottaa huomioon hankkeen toimenpiteiden tuoman 
lisäkapasiteetin (etenkin uusien väylien) kokonaisliikennemääriä kasvattava vaikutus 
vaikutusalueella.

Mielipide SS: On hyvä, että arvioidaan laajasti hankkeiden ympäristövaikutuksia. Mielestäni 
on kuitenkin aivan selvää, että valtatien rakentaminen Pirkkalan arvokkaille luonto- ja 
virkistysalueille on katastrofi luonnon monimuotoisuudelle ja lähiseudun ihmisten 
virkistysmahdollisuuksille luonnossa. Olen viime aikoina oppinut enemmän liikkumaan 
Pirkkalan luonnossa, käynyt myös Kurikkakalliolla ja kulkenut Birgitan polulla. Haluaisin 
kannustaa lähiseudun asukkaita tutustumaan Pirkkalan luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin 
ja elämyksiin, samoin kuin myös puolustamaan elinympäristönsä suojelua.

Olen sitä mieltä, että nykytilanteessa, jossa ilmastonmuutos pakottaa uuteen ajatteluun ja 
uusiin ratkaisuihin, ei tarvita uusia valtateitä. Pitäisi myös tarkkaan harkita olemassa olevien 
teiden massiivisia levennyksiä. Yksityisautoiluahan tulisi vähentää eikä suoda sille lisää 
volyymia.

Julkista liikennettä tulee lisätä ja ihmisten asenteita sen käyttöön muuttaa positiivisemmiksi. 
Samoin pyöräilyä ja kävelyä tulee suosia. Ratikan rakentaminenkin puoltaa julkista 
liikennettä.

Ruuhkia tulee ehkäistä paitsi julkisella liikenteellä myös työajan porrastuksilla. Olisi syytä 
miettiä myös erityisiä työmatkalaisten linja-autovuoroja, kimppakyytirinkejä ym. 
Mahdollisuuksia on, jos ihmisillä on tahtoa ja oikea asenne.

On tietenkin tärkeää, että liikenne on turvallista. Mutta turvallisuus tulee tehdä 
nopeusrajoituksilla, teiden kunnossapidolla ja asennekasvatuksella, ei rakentamalla uusia 
teitä ja lisäämällä nopeuksia ja nopeuden ja kiireen ihannointia.

Tampereen polkupyöräilijät ry lausuu mielipiteenään seuraavaa.
Vaikutusten arvioinnissa keskitytään valtatien linjauksen periaatteisiin ja eri 
linjausvaihtoehtojen vaikutuksin, mutta lopulta paljon oleellisemmin kyseessä on maakunnan 
suurin maankäytön avaus. Vaikutusten kannalta onkin oleellisempaa hahmottaa, millaista 
yhdyskuntarakennetta uusi maankäyttö tuottaa. Moottoritienopeuksille mitoitettu liikenne 
tuottaa rakennetta, jossa joukkoliikenteen ja pyöräilyn edellytykset ovat selvästi 
autoliikennettä heikommat, eli kyseessä on investointi autoliikenteen lisäämiseen. 

Lähtökohtaisesti emme kannatakaan tämänkaltaisia liikennettä lisääviä investointeja, vaan 
toivoisimme enemmän panostuksia hankkeisiin, joilla vähennetään tai edes loivennetaan 
autoliikenteen kasvua. Esimerkiksi lähijunaliikenteen parantaminen yhdistettynä 
panostukseen asemanseutujen pyöräilyinfraan olisi tällainen.  

Kritisoimme myös hankkeen lähtökohtana olevaa 120 km/h mitoitusnopeutta. Tieverkon 
parantamisen tarpeita perustellaan mm. ruoka- ja muiden tavarakuljetusten tarpeilla, mutta 
kuorma-autoille riittäisi jopa niinkin alhainen kuin 80 km/h mitoitusnopeus. Alhaisempi 
mitoitusnopeus vähentäisi meluhaittaa, pienentäisi tilantarvetta ja helpottaa sujuvan maantien 
linjauksen löytämistä. Melutaso on laatutekijä pyöräteillä ja yksi syy pitää nopeudet valtatiellä 
maltillisena. Mitoitusnopeus pitäisi perustella paremmin tässä yhteydessä. 
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Maankäytön tavoitteista suurin osa olisi saavutettavissa myös pelkällä 2-kehän 
toteuttamisella ilman VT3 oikaisua tai parantamista, ja kun näiden hankkeiden yhteys 
toisiinsa ei ole aina kovin vahva, olisi näiden hankkeiden vaikutuksia syytä arvioida myös 
erillisinä. Jo avauksessa nostimme esiin, että uudet tielinjaukset avaavat uusia maankäytön 
mahdollisuuksia, ja pyöräilyn kannalta nämä vaikutukset voivat olla hyvinkin merkittäviä - 
oikein toteutettuna saadaan positiivista vaikutusta niin kävelyn, pyöräilyn kuin 
joukkoliikenteen olosuhteisiin. Näitä uuden maankäytön vaikutuksia on syytä selvittää tässä 
yhteydessä riittävän laajasti. 

On myös huomattava, että vaikka moottoritien parantamisella tavoitellaan pitkänmatkaisen 
liikenteen sujuvuutta, niin käytännössä maankäytön synnyttämä paikallinen liikenne tulee 
täyttämään tien kapasiteetin. Nykyisen Tampereen eteläisen kehätien kapasiteetti täyttyi 
vuosikymmeniä ennakoitua aiemmin. Miten huolehditaan siitä, ettei esitetyn oikaisun kohtalo 
ole samanlainen? Rajoitetaanko uutta maankäyttöä vain teollisuuteen ja muuhun vähän 
liikennettä tuottavaan toimintaan? Hinnoitellaanko tienkäyttöä tavaraliikennettä suosivaksi? 
Vai onko tarkoitus antaa liikenteen kasvaa ja jättää se seuraavalla vuosikymmenellä 
ratkaistavaksi, kuten tähänkin asti on tehty. Tätä näkökulmaa olisi syytä käsitellä vaikutusten 
arvioinnin yhteydessä. 

Jos päädytään VE1 mukaiseen uuteen tiehen Puskiaisista Pirkkalaan, pitää samalla rakentaa 
laadukas pyörätie tai muu sujuvasti pyöräiltävä väylä Lempäälästä Pirkkalan länsiosiin. 
Nykyisin tällaista yhteyttä ei ole, mutta toteutettuna se tulisi luontevaksi osaksi seudullista 
pääverkkoa. Myöskin 2-kehään linjauksesta riippumatta kuuluvat pyörätiet ja käytännössä 
myös nämä pyörätiet nousevat pääreittitasolle. Materiaaleista löytyvässä 
tyyppipoikkileikkauksessa on hahmoteltu 3 m leveää yhdistettyä jalkakäytävää ja pyörätietä. 
Tämä ei ole riittävä, pääreittitasoisilla väylillä pitää lähteä 4 metrin leveydestä 
mitoitusohjeidenkin mukaan. Uutta tietä tehtäessä leveämmän pyörätien kustannus on 
vähäinen, mutta vaikutus laatutasoon ja pyöräilyn sujuvuuteen merkittävä. Pituustasauksien 
tulee olla ajoradan mukaisia ja risteysjärjestelyt selkeitä. Nämä väylät ovat pyöräilyn kannalta 
keskipitkää siirtymää, jossa on tärkeää saavuttaa ja ylläpitää helposti riittävä matkavauhti. 

Hankkeessa on pyöräilyn kannalta muutamia kohtia, jossa on riskinä nykyistä huonompi 
lopputilanne: VE1 uusi linjaus leikkaa nykyisen seudullisen pyöräilyn pääreitin. Miten tämä 
kohta toteutetaan niin, että pääreittiin ei tule ylimääräisiä kiertoja ja reitti pysyy sujuvana ja 
helposti suunnistettavana ts. reittiä ei ainakaan huononneta? Toinen kohta on Lakalaivan 
kohta, lisäkaistoja tehdessä pitää huolehtia, että ei tehdä kiertoja eikä vuoristoratamaisia 
eritasoratkaisuja. Lakalaivan kohdassa pyöräilyn reitin tasoa olisi muutenkin syytä nostaa 
(leveys, pituustasaukset). Yleisesti nykyiset jalankulun ja pyöräilyn yli/alikäytävät on käytävä 
läpi ja tarkastettava vastaavatko ne nykyisiä suunnitteluohjeita.  

Kuten hankkeen selvityksistä käy ilmi, alueella kulkee paljon virkistysreittejä. Näitä kuljetaan 
niin jalan kuin (maasto)pyörällä. Arvioitaessa vaikutuksia näihin virkistysreitteihin on 
arvioitava myös niiden laatua kuten hiljaisuutta ja luontoalueiden laajuutta, yhtenäisyyttä sekä 
kauneutta. 

Lopuksi muistutamme, että vaikutuksia pitää aidosti arvioida jalankulun, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen näkökulmasta, vaikka alustavassa arvioinnissa vaikutukset hahmotettiin 
vähäisiksi. Samoin vaikutus hiilijalanjälkeen on arvioitava tarkasti, lisääntyvä liikenne (ns. 
Induced trafic -ilmiö) syö helposti hyödyt, jotka saavutetaan tien oikaisulla tai sujuvammalla 
etenemisellä. Alueen valtatiehankkeita vertailtaessa esimerkiksi suunnitelma valtatie 9 
parantamisesta tuottaa enemmän hyötyjä muullekin kuin autoliikenteelle: Atalan kohdalla 
pyöräilyn pääreitin parannus, vihersillat ulkoilureitteineen, alku paremmalle pyöräily-
yhteydelle Ruutanaan, parempi bussipysäkinjärjestely Aitovuoren liittymässä. Toki hanke on 
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pitemmällä, jolloin hyödyt tulevat näkyvämmiksi, mutta yleisesti tässä hankkeessa on näiden 
näkökulmien osalta enemmän riskejä kuin mahdollisuuksia.
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Alue: Valtatie 3:n parantamishankkeen suunnitellut uudet ja vaihtoehtoiset tielinjaukset ja 

parannettavat vanhat tieosuudet Pirkkalassa ja Lempäälässä.
Tarkoitus: Selvittää sijaitseeko tielinjojen kohdilla tai läheisyydessä muinaisjäännöksiä tai 

muita suojelua vaativia arkeologisia jäännöksiä.
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Kustantaja: Sitowise Oy
Aiemmat tutkimukset tielinjojen alueilla: Poutiainen, Sepänmaa & Jussila 2018, inventointi. Jus-

sila 2018, inventointeja. Adel 2017, tarkastus. Jussila 2017, inventointi. Gustavs-
son 2015, inventointi.

Tekijät: Maastotyö: Juuso Koskinen ja Timo Sepänmaa. Raportti: Juuso Koskinen ja osin 
Timo Jussila.

Tulokset: Tielinjojen kohdalla tai lähituntumassa on kiinteitä muinaisjäännöksiä neljässä koh-
dassa. Lisäksi tielinjojen lähituntumassa on yksi muu kulttuuriperintökohde sekä 
yksi muu kohde.

Muita tietoja:
Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-
TM35FIN koordinaatistossa. Kartat 
ovat Maanmittauslaitoksen maasto-
tietokannasta 9/2019, ellei toisin 
mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on 
tarkastettu 9/2019. Valokuvia ei ole 
talletettu mihinkään viralliseen arkis-
toon, eikä niillä ole mitään kokoel-
matunnusta. Valokuvat ovat digitaa-
lisia, ja ne ovat tallessa Mikroliitti 
Oy:n serverillä. Kuvaajat: J. Koski-
nen & T. Sepänmaa.

Tutkitut linjaukset sinisellä:
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Inventointi

Valtatie 3:n parantamista suunnitellaan Pirkkalan ja Lempäälän alueilla. Sitowise Oy tilasi hank-
keeseen liittyvän arkeologisen inventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Suunniteltuja linjauksia on yhteensä 
n. 38,3 km, joista n. 21,6 km ovat täysin uusia linjauksia. Loput n. 16,7 km suunnitelluista tiepa-
rannuksista sijoittuvat nykyisille väylille, joita hankkeessa parannetaan. Parannuksiin kuuluu 
mm. uusien kaistojen rakentamista.

Tielinjat kulkevat useissa kohdin alueilla, joilla on viimeisen 11 vuoden aikana tehty arkeologinen 
inventointi (ks. luku Yleiskartta). Suurin osa Lempäälän puolen tutkittavista tielinjoista kulkee 
alueella, jolla on tehty kaava-alueinventointi vuonna 2017 (Jussila). Pirkkalan historiallisen ajan 
kylätontit on inventoitu 2008 (Jussila). Kaikkien Pirkkalan puolella kulkevien tielinjojen alueet 
ovat siis sisältyneet tähän inventointiin. Pisimmälle länteen kulkevan tielinjauksen päässä on 
alue, jossa on tehty Pirkkalan Koiviston asemakaavan laajennukseen liittyvä inventointi (Jussila
& al 2018). Pirkkalan Vähävaitin asemakaavalaajennuksen arkeologinen inventointi tehtiin vuon-
na 2018 (Poutiainen et al.). Vähävaitin inventointialueella ei kulje suunniteltua tielinjaa, mutta 
inventoinnin yhteydessä tarkastettujen vanhojen karttojen alueet yltävät nyt inventoidulle tielinjal-
le. Osaa niistä tielinjojen alueista, jotka on inventoitu vuosina 2017 ja 2018 ei nyt tarkastettu 
maastossa, mutta niiden muinaisjäännöstiedot sisältyvät tähän tutkimuskertomukseen. Kyseiset 
tarkastamattomat alueet olivat sellaisia, joille ei ole suunniteltu täysin uusia tielinjoja.

Tielinjat kulkevat korkeustasoilla n. 100-135 m mpy. Tielinjojen kohdilla ei ole järviä eikä vesistö-
jä, vain metsäpuroja ja jokunen lampi kauempana tielinjoista. Tielinjojen alueet ovat kohonneet
Itämeren altaan vedenpinnan yläpuolelle Itämeren Ancylusjärvivaiheessa. Ancylusjärven kor-
keutta Tampereen eteläpuolisella alueella on tutkittu vähän. Karkeasti arvioiden Ancylusjärven 
ranta on ollut tielinjojen alueella 135 m mpy. n. 8700 eKr. ja 100 m mpy. n. 7500 eKr. Varhaisin 
mahdollinen rantasidonnainen ihmisasutus tutkimusalueella olisi siis varhaismesoliittisen kivi-
kauden aikaista. Tielinjat kulkevat kuitenkin pääasiassa kallioisilla ja louhikkoisilla alueilla, jotka 
eivät ole potentiaalisia varhaismesoliittiselle asutukselle. Teoriassa tielinjojen alueella voisi sijai-
ta nuorakeraamisia jäännöksiä, mutta maaston ja maaperän takia se on epätodennäköistä. Lä-
hempänä vanhoja rintamaita, uuden tielinjan länsipäässä Pirkkalassa ja itäpäässä Lempäälässä,
voisi periaatteessa sijaita rautakautisia jäännöksiä. Suunniteltujen tielinjojen tutkimuspotentiaali 
liittyy kuitenkin käytännössä lähes yksinomaan historialliseen aikaan, kuten vanhoihin rajoihin, 
asutukseen ja elinkeinoihin liittyviin jäännöksiin. 

Maastotöiden valmistelussa käytiin läpi Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta laadittua 
maastomallia, josta etsittiin muinaisjäännöksiin mahdollisesti viittaavia maastonmuotoja ja -
rakenteita. Lempäälän Tervahaudanmäellä (N 6813683 E 326342) näkyy mallissa piirteitä, jotka 
ovat erittäin tyypillisiä tervahaudoille. Vuonna 2017 alue katsottiin tarkoin maastossa eikä siellä 
havaittu mitään tervahautoihin viittaavaa (Jussila 2017, s. 4). Muita arkeologisesti kiinnostavia 
ilmiöitä ei mallissa nähty.

Maastotöiden valmistelussa käytiin läpi myös tielinjojen alueen vanhoja karttoja vuosilta 1680-
1961. Niissä ei näy ajoituksensa puolesta muinaisjäännöksiksi tai muiksi kulttuuriperintökohteiksi 
sopivia asutuksia tielinjojen kohdilla, lukuun ottamatta v. 1768 kartalta paikannettua Pirkkalan 
Sikojärven talon paikkaa. Talon paikka on inventoitu 2008 (Jussila), jolloin sen arvioitiin sijain-
neen nykyisen talon ja pihapiirin kohdalla sekä tuhoutuneen kokonaan. Paikkaa tutkittiin maas-
tossa tämän inventoinnin yhteydessä, eikä sieltä löytynyt arkeologisia jäännöksiä. Sikojärven 
vanhan talonpaikan lisäksi vanhoilta kartoilta paikantuu tielinjan kohdille rajamerkkejä (raportin 
kohteet 1,3 ja 6), vanhoja paikallisteiden tielinjoja (kohteet 4 ja 5) sekä vanha ratalinja Lempää-
län Sääksjärven taajaman eteläpuolella (kohde 2). Kohde 6, Lempäälän Kaitajärvenojan raja-
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Ote v. 1961 peruskartasta, jossa tielinjat 
sinisellä. Keltaisen pisteen kohdalta etsit-
tiin kylien välistä rajamerkkiä, jollaista ei 
löytynyt. Vihreän pisteen kohdalla havait-
tiin kivistä kasattu tilusrajamerkki.

merkki, on ennestään tuntematon muinaisjäännös, ja muut kohteet tunnettiin ennen tätä inven-
tointia.

Inventoinnin maastotyön tekivät Juuso Koskinen ja Timo Sepänmaa 3-4.10.2019, työn kannalta 
hyvissä olosuhteissa. Maastossa tarkastettiin suunniteltujen tielinjojen läheisyydessä sijaitsevia 
tunnettuja kohteita, ja arkeologisten jäännösten kannalta potentiaalisia paikkoja tutkittiin silmä-
määräisesti sekä koepistoja kaivaen. Tutkittujen tielinjojen maaperä oli pääasiassa hyvin louhik-
koista ja kallioista metsämaastoa. Tielinjojen läntisimmässä päässä, Sikojärven talon paikalla, oli 
niityksi kasvanutta peltoa, jonka pohjamaa oli hietaa. Pohjoisessa, kohteiden 3,4 ja 5, kohdalla 
maaperä oli kivikkoista moreenia. Maastossa tarkistettiin suunniteltujen tielinjojen kohdille osuvat 
tunnetut kohteet, 4 ja 5, joiden muinaisjäännöstiedot olivat epäselviä. Lisäksi kohteen 3 kunto 
käytiin tarkistamassa, sillä se sijaitsi lähellä kohteita 4 ja 5. Tuoreesti inventoituja kohteita, 1 ja 2 
ei tarkistettu.

Kaksi tielinjoille osuvaa, vanhoilta kartoilta paikannettua 
ja aiemmissa inventoinneissa tarkastamatonta, kylien 
välistä rajapistettä tarkastettiin maastossa. Toinen niistä 
sijaitsee Lempäälän Kaitajärvenojalla (kohde 6). Se to-
dettiin muinaisjäännökseksi. Toinen nyt tarkastettu, ky-
lien välinen ja pitäjien rajalla sijaitseva, vanha rajapiste 
sijaitsee Lempäälän Pikku Rajajärven ja Pirkkalan Kaita-
järven välimaastossa. Kyseessä on v. 1961 peruskartal-
le ja v. 1903 pitäjänkartalle merkitty Pirkkalan ja Lem-
päälän pitäjänrajan kulmapiste (ks. kartta ja kuvat alla). 
Kohdalta käytiin maastossa etsimässä rajamerkkiä, mut-
ta sellaista ei paikalta löytynyt. Pitäjänrajan taitekohdasta 
hieman koilliseen päin, suunnitellulla tielinjalla havaittiin 
maastossa rajamerkki, joka on kuitenkin tilusrajamerkki, 
vaikka se onkin pitäjien rajalla. Siten se ei ole muinais-
jäännös. 

Sikojärven talon paikan pohjoispuolella olevalla pelto-
niityllä kaivettiin useita koepistoja, eikä niissä esiintynyt 
mitään muinaisjäännökseen viittaavaa. Kyntökerrok-
sessa oli harvoja hiilipilkkuja ja tiilihippusia, mutta muita 
löytöjä tai ehjää kulttuurikerrosta ei koepistojen maassa 
nähty. Sikojärven vanhalla talotontilla sijainnut moder-
nin ajan talo oli hiljattain purettu, ja pihapiirin alue muo-
kattu kokonaan koneellisesti (ks. kuvat alla). 
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Sikojärvi. Näkymä hiljattain puretun 
talon tontilta, tien yli Sikojärvelle päin, 
eli koilliseen. Tien takaiselle niitylle 
tehtiin koekuoppia. Kohta on todennä-
köisesti ollut aikaisemmin peltona.

Sikojärvi. Hiljattain puretun modernin 
talon kohta, jolla myös vanhojen kartto-

jen talo on todennäköisesti sijainnut. 
Lounaaseen.

Tulos

Tielinjojen kohdalla tai välittömässä läheisyydessä sijaitsee neljä kiinteää muinaisjäännöstä:

Kohde 1, Pirkkala Koivisto, rajamerkki, (mj-tunnus 1000034338).
Kohde 2, Lempäälä Maariansuo, kipinäaidat ja ratapohja, (1000035432).
Kohde 3, Pirkkala Hannusuo, rajamerkki, (1000032217).
Kohde 6, Lempäälä Kaitajärvenoja, rajamerkki, (uusi kohde).

Tielinjan läheisyydessä sijaitsee yksi muu kulttuuriperintökohde:

Kohde 4, Pirkkala Vanha Toiviontie, vanha tielinja (1000029495). Kohteelta ei löydetty arkeolo-
gisia jäännöksiä parannettavan tielinjan läheisyydestä.

Tielinjan läheisyydessä sijaitsee yksi muu kohde, joka on raportoitu aikaisemmassa tutkimuk-
sessa, mutta ei ole suojelukohde:

Kohde 5, Pirkkala Karjalantie 3, vanha tielinja, (1000029494). Kohteelta ei löydetty arkeologisia 
jäännöksiä.

4.12.2019

Juuso Koskinen ja Timo Sepänmaa,
Mikroliitti Oy
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Yleiskartta

Sininen viiva: Suunnitellut vaihtoehtoiset uudet tielinjat ja nykyisen tien parannettavat osuudet.
Vihreä viiva: Vuosina 2017 ja 2018 inventoidut alueet.

Lila viiva: Pirkkalan ja Lempäälän raja. Pirkkalan 1700 luvun kylätontit on inventoitu v. 2008.
Punainen piste: Kiinteä muinaisjäännös
Ruskea piste: Muu kulttuuriperintökohde

Valkoinen piste: Muu kohde (ei suojelukohde)
Punainen nuoli: Sikojärven 1700-luvun talon paikka (ei suojelukohde)

Numerot ovat raportin kohdenumeroita.
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Vanhoja karttoja

Ympyröinti: Tielinjojen alue
Sininen tai vihreä viiva: Kaikki suunnitteluun kuuluvat tielinjat.
Punainen piste: Kiinteä muinaisjäännös.
Ruskea piste: Muu kulttuuriperintökohde.
Valkoinen piste: Muu kohde (ei suojelukohde).
Numerointi: Raportin kohdenumerot.
Nuolet: Muut huomiot.

Ote vuoden 1680 kartasta. Sinisellä ympyröity tielinjojen alue on pääasiassa erämaata. Aluetta halkoo 
rajaviivat, joiden kulmapisteessä voisi periaatteessa sijaita rajamerkki, mutta sellaista ei voida kartan pe-

rusteella paikantaa.
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Vanhoja karttoja

Ympyröinti: Tielinjojen alue
Sininen tai vihreä viiva: Kaikki suunnitteluun kuuluvat tielinjat.
Punainen piste: Kiinteä muinaisjäännös.
Ruskea piste: Muu kulttuuriperintökohde.
Valkoinen piste: Muu kohde (ei suojelukohde).
Numerointi: Raportin kohdenumerot.
Nuolet: Muut huomiot.

Ote vuoden 1680 kartasta. Sinisellä ympyröity tielinjojen alue on pääasiassa erämaata. Aluetta halkoo 
rajaviivat, joiden kulmapisteessä voisi periaatteessa sijaita rajamerkki, mutta sellaista ei voida kartan pe-

rusteella paikantaa.
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Ote Kalmbergin kartastosta, vuodelta 1855. Sikojärven talo on merkitty karttaan valkoisella (punainen 
nuoli, tielinja peittää osaksi). Kohteiden 4 ja 5 välissä kulkee katkoviivalla merkitty etelä-pohjoissuuntainen 
tie (musta nuoli), joka on linjaukseltaan samanlainen kuin vuosien 1776-1805 kuninkaan karttojen tie (ks. 

alla). Kohteita 4 ja 5 on arvioitu aikaisemmassa tutkimuksessa tämän tien mahdollisiksi jäännöksiksi (Gus-
tavsson 2015).
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Ote vuoden 1878 kartasta, johon on Sikojärven lounaisrannalle on merkitty talo (punainen nuoli). Kohtei-
den 4 ja 5 välistä kulkee katkoviivalla merkitty tielinja (musta nuoli). Tielinjojen koillispäässä näkyy kohta, 
jossa nykyisin olemassa oleva tie ylittää radan. Rata on kartalla samassa kohtaa kuin se on nykyisin, eli 

täysin modernina aikana rakennetulla alueella.
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Tielinjat Pirkkalan vuoden 1903 pitäjänkartan päällä. Rajamerkkien (1,3 ja 6) kohdille on merkitty rajalinjo-
ja. Kohteen 4 kohdalla kulkee tie, joka on linjaukseltaan hyvin samankaltainen, kuin 1776-1805 kuninkaan 

kartalle merkitty tie (musta nuoli). Sikojärven lounaisrannalle on merkitty asutusta (punainen nuoli).
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Ote Tampereen seudun taloudellisesta kartasta vuodelta 1922. Sikojärven tontin kohdalle on merkitty talo 
(punainen nuoli, tieviivan alla). Kohteiden 4 ja 5 välille ei ole merkitty tietä (musta nuoli). Rata kulkee tielin-
jojen koillispäässä samalla kohtaa kuin nykyisin (valkoinen nuoli). Kohteen 6 rajamerkin kohdalla on rajo-

jen kulmapiste.
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Ote vuoden 1909 senaatin kartasta. Sikojärven lounaisrannalla on kaksi taloa, joista toinen vaikuttaa ole-
van sama kuin, yllä esitetyssä, 1855 Kalmbergin kartaston otteessa (punainen nuoli). Kohteen 4 läpi kul-

kee, sen eteläpuolella sijaitsevalle torpalle vievä tielinja, joka on hyvin eri muotoinen kuin varhaisemmissa 
kartoissa (musta nuoli). Tielinja kulkee pääasiassa itä-länsi -suunnassa, kun varhaisemmissa kartoissa 

kohdan tielinja on etelä-pohjoissuuntainen.
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Ote v. 1776-1805 Kuninkaan kartasta, pohjoisesta Pirkkalasta. Kohteen 4 tuntumassa kulkee tie. Kohteita 
4 ja 5 on aikaisemmassa tutkimuksessa arvioitu tämän tien mahdollisiksi jäännöksiksi (musta nuoli, Gus-

tavsson 2015). Nyt tehdyssä inventoinnissa tarkastettiin pisteiden kohdat, eikä niiden alueella havaittu 
mitään arkeologisia jäännöksiä. Kartan länsipuoliskolla kulkee vanha tie, jonka kohdalta kulkee nykyinen 
paranneltava tielinja (valkoinen nuoli). Kohta on voimakkaan modernin rakentamisen aluetta, ja on erittäin 

epätodennäköistä, että kohdassa olisi voinut säilyä historiallisen tien arkeologisia jäännöksiä.

Uusien tielinjojen luoteisia osia vuoden 1767 Pirkkalan Naistenmatkan kylän karttaotteella. Alueelle ei ole 
merkitty asutusta.
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Tielinjojen luoteiset osat ovat vuoden 1881 kartalla, joka kuvaa Pirkkalan Naistenmatkan kylän alueita. Ne 
ovat edelleen asumattomia, kuten ne ovat edellisellä, vuoden 1767, kartallakin.
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Ote koillisen Pirkkalan 1800-luvun pitäjänkartasta. Suunniteltu tielinja ylittää rautatien ja tielinjan valkoisen 
nuolen kohdalla. Nykyinen ratalinja kulkee nykyään samalla kohtaa, joka on voimakkaan modernin raken-

tamisen aluetta.
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Ote koillisen Pirkkalan 1800-luvun pitäjänkartasta. Suunniteltu tielinja ylittää rautatien ja tielinjan valkoisen 
nuolen kohdalla. Nykyinen ratalinja kulkee nykyään samalla kohtaa, joka on voimakkaan modernin raken-

tamisen aluetta.
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Tielinjojen itäisiä osia vuoden 1912 senaatin kartalla. Rautatie ja sen viereinen tielinja on merkitty samoin 
kuin edellisessä kartassa.
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Ote vuoden 1768 Pirkkalan Sikojärven ja Sorkkalan kartasta, jolla näkyy kohteen 1 rajamerkkiin liittyvät 
rajat. Punaisen nuolen osoittamana on Sikojärven talotontti, jonka kohdalta ei löydetty maastossa muinais-

jäännöstä.
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Pirkkalan vuoden 1847 pitäjänkartalla on merkittynä Sikojärven asutus samoille sijoilleen kuin 1768 isoja-
kokartassa. Karttaan on merkitty myös 2018 inventointien (Jussila ja Poutiainen et al.) tutkimusalueet.

Ote vuoden 1777 Pirkkalan Pulkajärven ja Ylisenjärven lähialueen kartasta. Kaitajärvenojan rajamerkkiin
(kohde 6) kuuluvat rajat ovat käytännössä samat kuin nykyisin. 
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Suunniteltujen tielinjojen alueen eteläeteläpuolisko vuosien 1776-1805 kuninkaan kartalla. Sikojärven 
talotontin kohdalle on merkitty teiden risteys, mutta ei asutusta (punainen nuoli). Tielinjaa, jonka jäännök-
siksi kohteita 4 ja 5 on arvioitu, ei ole merkitty karttaan. Se katkeaa kartaston lehtien välissä, suunnilleen 

mustan nuolen pohjoispuolella. 
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Lempäälän Iso-Kyynärön, Sääksjärven ja Kaitajärven seutua 1800-luvun pitäjänkartalla. Tielinjojen kohdil-
le ei ole merkitty asutusta. Kohde 6, eli Kaitajärvenojan rajamerkki, on Lempäälän ja Pirkkalan välisellä 

rajalla. 

Tielinjojen eteläisin pää Lempäälän 1800-luvun pitäjänkartalla. Nykyisen parannettavan moottoritien koh-
dalle ei ole merkitty asutusta.
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Lempäälän Iso-Kyynärön, Sääksjärven ja Kaitajärven seutua 1800-luvun pitäjänkartalla. Tielinjojen kohdil-
le ei ole merkitty asutusta. Kohde 6, eli Kaitajärvenojan rajamerkki, on Lempäälän ja Pirkkalan välisellä 

rajalla. 

Tielinjojen eteläisin pää Lempäälän 1800-luvun pitäjänkartalla. Nykyisen parannettavan moottoritien koh-
dalle ei ole merkitty asutusta.
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Suunniteltujen tielinjojen eteläisin pää vuoden 1912 senaatin kartalla. Keltaisen nuolen kohdalla on merkit-
ty rakennus. Kohdassa on suunniteltu jo olemassa olevan tien parantamista, ja sen ympäristö on voimak-
kaasti rakennettua. Nuolen osoittama, todennäköisesti myöhäinen, rakennus on oletettavasti kokonaan 

tuhoutunut.
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Muinaisjäännökset

1 PIRKKALA KOIVISTO

Mjtunnus: 1000034338
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Tyyppi: kivirakenteet
Alatyyppi: rajamerkit
Koordin: N: 6815322 E 319734
Tutkijat: Poutiainen, Sepänmaa & Jussila 2018, inventointi.
Sijainti: Pirkkalan lentokentän terminaalista 1 km pohjoiseen, Lentoasemantien itäpuolella 

26 m, purouoman koillisreunalla.

Kuvaus: Jussila 2018: Sionkylän / Sorkkalan ja Sankila / Kataisto kylien välinen rajapiste 
joka on merkitty v. 1767 Sionkylän-Sorkkalan isojakokartalle rajaröykkiönä (:•:),
Isojakokartalla merkitty numerolla 25. Kivikkoisen purouoman äärellä on puron 
reunan kivikon päälle isohkoista kivistä ladottu neliömäinen kivirakenne, n. 2 x 2 m. 
Sen keskellä pystykivi, jossa numero 39. Rajamerkki on nykyisellä kiinteistörajalla.

Tiehankkeen vaikutus kohteeseen: Rajamerkki on selvästi erottuva ja pienialai-
nen muinaisjäännös. Se sijaitsee n. 37 m etäisyydellä suunnitellun tielinjan keski-
pisteestä. Rajamerkkiin on syytä ottaa huomioon tietä rakennettaessa. 

Suunniteltu tielinja vihreällä.
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Ote v. 1768 Sikojärven ja Sorkkalan maiden kartasta. Rajamerkki kuvan keskellä ”N1”

Rajamerkki lounaasta

Rajamerkki koillisesta.
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Rajamerkin keskellä olevassa pystykivessä numero 39.

2 LEMPÄÄLÄ MAARIANSUO

Mj-tunnus: 1000035432
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Tyyppi: kivirakenteet
Alatyyppi: kiviaidat
Koordin: N: 6812131 E: 326600
Tutkijat: Jussila 2017, inventointi.
Sijainti: Paikka sijaitsee Lempäälän kirkosta 10 km pohjoiseen. 

Kuvaus: Jussila 2017: Sääksjärven eteläpäästä kilometri etelään on nykyisen radan länsi-
puolella vanha ratalinja. Vanhan rata-alueen rajoilla on kipinäaitoja eli kiviaitoja, 
vanhan ratalinjan itä- ja länsipuolella, kahdessa eri kohdin, molemmin puolin rata-
linjaa. Kipinäaita on yhtenäisenä jäljellä neljässä osassa. Aita on hyvin ladottu, kor-
keus vaihtelee metristä sortuneiden osien puoleen metriin ja sen leveys on n. 70-
80 cm. Ratapohja on kaivettu pois pohjamaahan asti. Ratapohja on osin allikoina.
Ratalinjan varrella on sen pohjoisosan suoalueella ojat ja maakasoja. Kipinäaitaa 
näyttää tehdyn vain kuivalle maalle. Aidat sijaitsevat ratakiinteistön rajoilla. Paikoin 
aidat ovat tiheän pusikon peitossa. Radanoikaisu Sääksjärven ja Kuljun välillä otet-
tiin käyttöön v. 1965-1967 (maanlunastustoimituskartat on päivätty kuitenkin 1968-
72).

Tiehankkeen vaikutus kohteeseen: Suunnitellut tielinjat kulkevat suojeltujen ki-
pinäaitojen ja vanhan ratapohjan poikki. Tien rakentamisesta muinaisjäännöksen 
kohdalla ja sen lähialueella on syytä neuvotella museoviranomaisen kanssa.
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Suunnitellut tielinjat sinisellä. Muinaisjäännös punaisella.

Kipinäaitaa Kannistontien 
eteläpuolella, ratalinjan itä-
puolella, voimajohtolinjan 
alla. Etelään

Tämä aitaosuus erottuu 
ilmakuvassa (nuolet)

Uusi tielinja on suunniteltu 
jokseenkin tälle kohdalle. 
voimajohtolinjan etelälaitaan 
(ilmakuvassa pohjoinen 
oikealla)
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Vanhaa ratalinjaa Kannistontien kupeessa, tien 
itäpuolella, voimajohtolinjalla. Kohdilla minne 
uutta tielinjaa on suunniteltu. Kipinäaidat ovat 

kauempana ratapohjasta.
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Voimajohtolinjan reunamilla, ratalinjan itäpuolella (N 6812167 E 326589), etelään.

Voimajohtolinjan reunamilla, ratalinjan itäpuolella (N 6812155 E 326591), pohjoiseen.

Voimajohtolinjan pohjoisreunamilla, ratalinjan itäpuolella (N 6812203 E 326591), etelään.
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Voimajohtolinjan reunamilla, ratalinjan itäpuolella (N 6812167 E 326589), etelään.

Voimajohtolinjan reunamilla, ratalinjan itäpuolella (N 6812155 E 326591), pohjoiseen.

Voimajohtolinjan pohjoisreunamilla, ratalinjan itäpuolella (N 6812203 E 326591), etelään.
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3 PIRKKALA HANNUNSUO

Mj-tunnus: 1000032217
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Tyyppi: kivirakenteet
Alatyyppi: rajamerkit
Koordin: N: 6818282 E: 324191
Tutkijat: Koskinen & Sepänmaa 2019, inventointi. Adel 2017, tarkastus.
Sijainti: Paikka sijaitsee Pirkkalan vanhalta kirkolta 7,1 km itään. 

Kuvaus: Muinaisjäännösrekisteri: Noin 2,5 x 2 m laajuinen rajamerkki koostuu pienem-
pien, kasvillisuuden peittämien kivien lisäksi useasta suuresta, litteähköstä kivestä 
(todennäköisesti liusketta), joista osa on vielä pystyssä tai kallistuneena. Kyseessä 
on mahdollisesti alun perin keskuskivestä ja neljästä kulmakivestä koostunut raja-
pyykki. Suurin, näkyvissä olevalta osaltaan n. 1,1 x 0,5 x 0,3 m kokoinen kivi sijait-
see jäännöksen itäosassa ja on hieman kallistunut kaakkoon. Sen SW-sivun ylä-
osaan on todennäköisesti myöhemmin hakattu numero "13", joka oli myös joskus 
maalattu punaisella maalilla. Muut isot kivet ovat kooltaan n. 50-70 cm (suurin mit-
ta). Niistä kaksi suurinta rakenteen S-osassa ovat W-E-suuntaisia ja kaksi muuta, 
rakenteen N-osassa, suunnilleen N-S-suuntaisia. Näkyvissä/pystyssä olevissa suu-
rissa kivissä on vain vähän jäkälää; muuten rakenteen jäännöksen pinta on karik-
keen peitossa ja kasvaa mustikkaa. Keskiosan korkeus on n. 0,5 m ympäröivän 
maanpinnan yläpuolella.

Rajapyykki on merkitty a-kirjaimella Daniel Hallin v. 1768 laatimaan Nuolialan, Par-
tolan ja Haikan tiluskarttaan. Rajamerkki sijaitsee rajalla, joka on erottanut mahdol-
lisesti jo 1500-luvun lopulla Nuolialan kylän tilukset ("bohl ägor" rajan pohjoispuolel-
la) kolmen kylän - Nuolialan, Partolan ja Haikan - takamaiden jakokunnan yhteisis-
tä takamaaomistuksista. Rajaa ei ole merkitty enää myöhempiin karttoihin. Raja-
pyykistä luoteeseen ja etelään lähteneet tilusrajat esiintyvät vielä v. 1933 pitäjän-
kartassa, mutta vanhimmassa peruskartassa (1953, kartoitus 1949-50) se esiintyy 
enää vain metsälinjana.

Koskinen 2019: Rajamerkki ja sen muinaisjäännöspaalu ovat säilyneet koskemat-
tomina, ympäristössä tapahtuneesta puunkaadosta huolimatta.

Tiehankkeen vaikutus kohteeseen: Rajamerkki on selvästi erottuva ja pienialai-
nen muinaisjäännös, jonka lähiympäristöstä ei tunneta muita suojeltavia jäännök-
siä. Se sijaitsee n. 95 m etäisyydellä suunnitellun tielinjan keskipisteestä. Raja-
merkkiin on pidettävä turvallinen etäisyys tietä rakennettaessa.
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Hannunsuon rajamerkki.
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6 LEMPÄÄLÄ KAITAJÄRVENOJA

Mj-tunnus: uusi kohde
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Ajoitus: historiallinen
Tyyppi: kivirakenteet
Alatyyppi: rajamerkit
Koordin: N: 6813297 E: 322649
Tutkijat: Koskinen & Sepänmaa 2019
Sijainti: Paikka sijaitsee Pirkkalan vanhalta kirkolta 7,9 km kaakkoon.

Kuvaus: Koskinen 2019: Paikalla on pohjaltaan neliönmuotoinen n. 160 x 160 cm kivilato-
mus, joka on n. 75 cm korkea. Sen kivet ovat suurehkoja, leveimmillään n. Ø 50 
cm. Latomuksen päällä on kolme suippoa pystyyn asetettua kiveä piirissä. Niistä 
pisin on n. 60 cm pitkä. Rajamerkki on sammalkasvuston peittämä. Sen päällä on 
myös jäänteet ilmakuvausristin puitteista. Rajamerkin ympäristö on sammaleen 
peittämää louhikkoa ja kuusimetsää. Rajamerkin kohta on merkitty 1777 isojako-
kartalle, ja vuoden 1903 pitäjänkartalla se on Sionkylän ja Tanilan kylän välisen ra-
javiivan päässä Pirkkalan ja Lempäälän pitäjänrajalla.

Tiehankkeen vaikutus kohteeseen: Rajamerkki on selvästi erottuva ja pienialai-
nen muinaisjäännös. Se sijaitsee suunnitellun tielinjauksen kohdalla. Rajamerkin 
kohdalla ja sen läheisyydessä tapahtuvasta tienrakentamisesta on syytä neuvotella
museoviranomaisen kanssa.

Vasemmalla: Suunniteltu tielinja sinisellä. Rajamerkin sijainti punaisella.
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Rajamerkki 1777 kartalla.

Vasemmalla: Ote vuoden 1903 Pirkkalan pitäjänkartasta. Rajamerkki punaisen nuolen kohdalla. Sinisen 
ympyrän sisällä on kylien tunnukset. Rajamerkki on Sionkylän (”Si”) ja Tanilan (”T”) kylien välisen rajan 

päässä, eli se on kylien välinen rajamerkki.
Oikealla: Ote v. 1961 peruskartasta. Tielinja on piirretty päälle sinisellä viivalla ja rajamerkin kohta punai-

sella pisteellä. Rajat ovat samoin kuin edellisessä kartassa.
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Muu kulttuuriperintökohde

4 PIRKKALA VANHA TOIVIONTIE

Mj-tunnus: 1000029495
Laji: muu kulttuuriperintökohde
Ajoitus: historiallinen
Tyyppi: kulkuväylät
Alatyyppi: tienpohjat
Koordin: N: 6818667 E: 324574
Tutkijat: Koskinen & Sepänmaa 2019, inventointi. Gustavsson 2015, inventointi.
Sijainti: Paikka sijaitsee Pirkkalan vanhasta kirkosta 7,5 km itään.

Kuvaus: Muinaisjäännösrekisteri: Kohde alkaa lähes inventointialueen (2015) pohjois-
laidasta Pyhäjärventien läheltä ja jatkuu Karjalantien yli etelään samassa linjassa 
nykyisen tien kanssa ja haarautuu päässä metsätieksi jatkuen hieman ojan yli me-
nevän sillan yli, jossa tie muuttuu kulkukelvottomaksi tiheäksi vesakoksi. Paikalla 
on vanha tienpohja, joka muuttuu sillan jälkeen heikosti havaittavaksi. Tielinja on 
kulkenut ainakin 1700-luvulta lähtien kutakuinkin samalta kohdalta.

Nykyinen tienpohja on ollut paikallisen mukaan metsätyökäytössä noin 30 vuotta 
sitten. Kohteen varrella sijaitseva mahdollinen rajakivi, sekä useat kuopat ja kaksi 

Kaitajärvenojan rajamerkki.
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luultavasti 1900-luvun alun rakennuksen pohjaa viittaisivat tien olleen käytössä pi-
tempääkin.

Gustavsson 2015: Kohde on vanha tie, jota on helppo seurata aina […] siltaan ja 
hieman sillan yli. Tie on ollut lähistön asukkaan mukaan n. 30 vuotta sitten metsä-
työkäytössä. Kohteen varrella sijaitseva mahdollinen rajakivi, sekä useat kuopat ja 
kaksi luultavasti 1900-luvun alun rakennuksen pohjaa viittaisivat tien olleen käytös-
sä pitempääkin. Etenkin vanhojen karttojen mukaan tie on eri lähteistä riippuen 
kulkenut suunnilleen tämän tien kohdalta.

Sepänmaa & Koskinen 2019: Kohde on merkitty muinaisjäännösrekisteriin piste-
kohteena, joka sijaitsee n. 46 m parannettavan tienlinjan keskipisteestä kaakkoon. 
Tie, jonka mahdollisia jäännöksiä muinaisjäännösrekisterin pisteen kohdalla on ar-
vioitu olevan (Gustavsson 2015), näkyy vanhoilla kartoilla vuosien 1776-1903 aika-
välillä. 1909 senaatin kartalla tätä yhtenäistä Sääksjärven pohjoisrannalta Pyhäjär-
ven rannalle, Nuolialaan, vievää tietä ei enää näy, vaan rekisterin pisteen lähialu-
eella on useita torppien ja muiden asutuksien välisiä tielinjoja. 1961 vuoden perus-
kartoilla katkoviivoin merkityt tielinjaukset poikkeavat paljon sekä alkuperäisestä 
yhtenäisestä tielinjasta että 1909 senaatin kartan linjauksista. Nekin saattavat olla 
osin alkuperäistä 1776-1805 kuninkaan kartalle merkittyä tielinjaa. Nykyisen pa-
rannettavan tien läheisyydessä alkuperäistä historiallista tietä on vanhojen kartto-
jen perusteella siis muokattu paljon modernilla aikakaudella, 1900-luvulla. Nykykar-
talle ei ole kohteen 4 läheisyyteen merkitty mitään tielinjoja.

Muinaisjäännösrekisterin pisteen lähialue tarkastettiin maastossa, eikä sen kohdal-
la havaittu tienpohjan jäännöksiä tai muitakaan arkeologisia jäännöksiä. Paikalla ei 
ollut pientareita, ojia, kärryuria tai muita arkeologiseen jäännökseen viittavia maas-
tonmuotoja. Kohdalla sijaitsi ainoastaan ristiin rastiin kulkevia, käytössä olevia, ul-
koilupolkuja sekä luontainen kuoppa (N 6818652 E 324594), joka erottuu myös il-
malaserkeilausmallissa.  

Gustavssonin (2015) inventointikertomuksessa on, rekisterin tiedoista poiketen, 
kohteen sijainti ilmoitettu kahden pisteen välisenä alueena, joista pohjoisempi on 
nyt tarkistettu alue (N 6818667 E 324574). Eteläisempi piste (N 6817502 E 
324794) sijaitsee n. 662 m siitä etelään. Gustavssonin raportin sivulla 31 mainitut 
jäänteet, mahdollinen rajakivi, useat kuopat sekä kaksi mahdollisesti 1900-
lukulaisen rakennuksen pohjaa, sijaitsevat jossain etelämpänä kuin muinaisjään-
nösrekisterin piste, joka sijaitsee nykyisen parannettavan tielinjan läheisyydessä.

Tiehankkeen vaikutus kohteeseen: Kohteen muinaisjäännösrekisteriin merkitys-
sä sijainnissa, lähellä nykyistä parannettavaa tielinjaa, ei ole arkeologisia jäännök-
siä.

Ks. kartta kohteessa 3.
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Vasemmalla: Alkuperäinen tie vuosien 1776-1805 kuninkaan kartalla. Tien mahdollisia jäännöksiä on arvi-
oitu olevan raportin kohteilla 4 ja 5 (Gustavsson 2015).

Oikealla: Vuoden 1909 senaatin kartalla, kohteen 4 tuntumassa, kulkee tie, joka ei kuitenkaan jatku 
kaakkoon, kuten edellisen kartan tie.

Vuoden 1961 peruskartalla kohteen 4 läheisyydessä kulkee paljon eri suuntaisia katkoviivoin merkittyjä 
teitä. Kuninkaan kartalta digitoitu tielinja (vaaleanpunaisella) asettuu lähemmäksi kohteen 4 kuin 5 lähei-
syydessä sijaitsevia merkintöjä. Kaakkoisnurkassa, eteläreunan ylittävät katkoviivat kulkevat Sääksjärven 

suuntaan karttaotteen ulkopuolella. 
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Nykykartta. Sekä vuosien 1776-1805 kartalta digitoitu alkuperäinen tielinja (vaaleanpunaisella) että 1961 
vuoden peruskartalta digitoitu Sääksjärven suuntaan vievän katkoviivan tielinjat sijoittuvat lähelle kohdetta 

4, jonka ympäristöön ei ole enää merkitty tielinjoja.

Muinaisjäännösrekisterissä ilmoitetun 
koordinaattipisteen maastoa. Paikalla 
ja lähistöllä on ainoastaan ristiin ras-
tiin kulkevia ulkoilupolkuja.

Luonnollinen ilmalasermallissa näky-
vä kuopanne, kohdassa 
N 6818652 E 324594, n. 24 m kaak-
koon muinaisjäännösrekisteriin mer-
kityltä kohteen pisteeltä N 6818667
E 324574.
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Muu kohde

5 PIRKKALA KARJALANTIE 3

Mj-tunnus: 1000029494
Laji: muu kohde (ei rauhoitettu)
Ajoitus: historiallinen
Tyyppi: kulkuväylät
Alatyyppi: tienpohjat
Koordin: N: 6818536 E: 324330
Tutkijat: Koskinen & Sepänmaa 2019, Gustavsson 2015, inventointi.
Sijainti: Paikka sijaitsee Pirkkalan vanhalta kirkolta n. 7,2 km itään.

Kuvaus: Muinaisjäännösrekisteri: Kohde sijaitsee mäkisen harjun päällä aivan Karjalan-
tien päässä ja sen katkaisee pohjoispäästä Pyhäjärventie. Kohdetta ympäröi se-
kametsä. Paikalla on vanha tie, joka on kulkenut Nuolialasta alueen läpi ennen Py-
häjärventien rakentamista. Tie on kulkenut karttojen perusteella eri aikoina hieman 
eri kohdissa, mutta toinen Pyhäjärventiehen päättyvä tie on helppo paikantaa. 
1700-luvun lopun ja 1900-luvun alun kartoissa tien reitti vaihtelee kartasta riippuen, 
joten varmuudella vanhimman tien paikantaminen on epävarmaa.

Sepänmaa & Koskinen 2019: Muinaisjäännösrekisteriin merkityn pisteen alue 
käytiin tarkistamassa maastossa. Se on Gustavssonin 2015 inventointikertomuk-
sessa ilmoitetun tiekohteen pohjoispää. Pisteen kohdalla maastossa sijaitsi ainoas-
taan modernia ja osittain metsittynyttä tietä. Gustavssonin mukaan paikalla on 
saattanut kulkea Kuninkaan kartastossa, Kuninkaan tiekartastossa ja Kalmbergin 
kartastossa näkyvä tie, jonka paikantaminen on epävarmaa. Nyt (2019) tehdyn in-
ventoinnin kartta-analyysin perusteella (ks. kohde 4) alkuperäinen, vuosien 1776-
1805 kuninkaan kartalla esiintyvä, tielinja on kuitenkin kulkenut todennäköisesti 
kohteen Pirkkala Vanha Toiviontie (1000029495) kohdalla. Karjalantie 3:n kohdalla 
ei ole tielinjoja 1909 vuoden senaatin kartallakaan, vaan vasta sen jälkeen 1961 
vuoden peruskartalla, joten kohteen maastossa esiintyvät tielinjat ovat todennäköi-
sesti kokonaan moderneja.

Tiehankkeen vaikutus kohteeseen: Paikalla sijaitsee ainoastaan modernin ajan 
jäännöksiä, eikä kohde ole suojeltu. Tässä kohtaa tapahtuva tienrakentaminen ei 
aseta uhkaa arkeologiselle kulttuuriperinnölle.

Ks. kartta kohteessa 3.

Kohteella sijaitsevaa modernia 
tietä. Pohjoiseen.
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Perustiedot
Alue: Valtatie 3:n parantamishankkeen vuonna 2020 tulleet uudet suunnitellut linjavaih-

toehdot Lempäälässä ja Pirkkalassa.
Tarkoitus: Selvittää sijaitseeko suunnitelluilla tielinjoilla muinaisjäännöksiä tai muita suojelta-

via arkeologisia jäännöksiä.
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Kustantaja: Ramboll
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Inventoidut tielinjat vihreällä.

Muita tietoja: Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN ja N2000 järjestelmissä. Kartat ovat Maanmitta-
uslaitoksen maastotietokannasta 9/2020, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on 
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serverillä. Kuvaaja: J. Koskinen
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Inventointi

Ennestään tutkitut tielinjaukset sinisellä ja tämän inventoinnin tielinjaukset vihreällä. Suurin osa tämän 
tutkimuksen tielinjojen alueista on inventoitu jo vuonna 2019.

Ennestään tutkimatonta tielinjausten maastoa Keskisenjärven ja Sorkkalan välillä.

Ramboll tilasi Mikroliitti Oy:ltä Valtatie 3:n parannussuunnitelmien uusien linjausten, 2-kehätie 
VE 1:n ja 2-kehätie VE 3:n, arkeologisen täydennysinventoinnin ympäristövaikutusten arviointia 
varten. Lempäälän ja Pirkkalan alueille sijoittuvan parannushankkeen suunnitellut tielinjaukset 
on pääosin inventoitu vuonna 2019 (Koskinen et al., ks. myös Gustavsson 2015, Jussila 2017,
Poutiainen et al. 2018a; 2018b ja Jussila 2008). Vuonna 2020 tulleet uudet tielinjausvaihtoehdot 
kulkevat suurimmaksi osaksi vuoden 2019 linjausten kohdilla. Ennestään tutkimatonta osuutta 
jää yhteensä noin 3,5 km Pirkkalaan, Keskisenjärven ja Sorkkalan väliselle alueelle, joka tutkit-
tiin tässä täydennysinventoinnissa. Uudet tielinjaukset kulkevat metsäisellä ja mäkisellä alueella, 
jonka maaperä on savista ja myös louhikkoista. Keskisenjärven luoteispuolella ja Sikojärven 
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pohjoispuolella on peltoa sekä vesistöjen pienet lasku-uomat. Sikojärven koillispuolella on golf-
kenttä. Tutkimusalueen vesistöhistoria on käsitelty aikaisemman inventoinnin raportissa (Koski-
nen et al. 2019).

Maastotyön valmistelussa tutkimusalueen ilmalaserkeilaukseen perustuvasta maastomallista 
etsittiin muinaisjäännöksiin viittaavia muotopoikkeamia, kuten esimerkiksi muinaisrantamuotoja 
ja vanhan ihmistoiminnan jäljiltä vaikuttavia painanteita, kuoppia ja muita rakennemuotoja. Sel-
laisia ei näkynyt tutkittavilla alueilla. Aluetta kuvaavat, vuosien 1768 ja 1777 isojakokartat tarkis-
tettiin historiallisen ajan muinaisjäännöksiin viittaavien asutus-, tie-, raja- ja rakennusmerkintöjen 
varalta. Kylienvälisiä rajalinjoja kulkee muutamissa kohdin tielinjojen yli, ja sellaisilta saatetaan 
joskus löytää muinaisjäännöksiksi määriteltäviä, vanhoja rajamerkkejä. 

Inventoinnin maastotyön teki Juuso Koskinen tutkimuksen kannalta hyvissä olosuhteissa
11.9.2020. Maastossa tutkittiin tielinjojen alueita enimmillään noin 300 m etäisyydellä suunnitte-
lulinjan keskipisteestä. Niin laajalti siksi, että linjaukset olivat vielä alustavia. Maastossa kierret-
tiin katsomassa isojakokartoilta paikannettuja vanhoja kylärajoja rajamerkkien varalta, mutta 
sellaisia ei löytynyt.

Keskisenjärven lasku-uoman maastoa sekä Sikojoen vartta tutkittiin koepistoja kaivamalla mm.
pyyntiin ja pyyntikulttuureihin - nuorakeramiikkaa unohtamatta - liittyvien muinaisjäännösten va-
ralta. Keskisenjärven lasku-uoman ympäristö oli käytöstä poistunutta ja metsittynyttä peltomaa-
ta, jonka humuskerros oli huonosti muodostunut. Asuinpaikkalöytöjä olisi todennäköisesti näky-
nyt maan pinnalla, jos sellaisia olisi alueella ollut. Keskisenjärven lasku-uoman eikä Sikojoen 
varsista löydetty muinaisjäännöksiä. Kaikissa koepistoissa havaittiin vain nykyaikaisia muok-
kauskerroksia ja luontaista savimaata.

Vuonna 2018 löytynyttä Koiviston rajamerkkiä (mj-tunnus 1000034338) ei tarkistettu maastossa.

Tulos

Tässä täydennysinventoinnissa ei löydetty ennestään tuntemattomia arkeologisia jäännöksiä. 
Tielinjojen kohdalla tai välittömässä läheisyydessä sijaitsee yksi kiinteä muinaisjäännös, joka on 
löytynyt aikaisemmassa tutkimuksessa (Poutiainen et al. 2018a):

Kohde 1, Pirkkala Koivisto, rajamerkki, (mj-tunnus 1000034338). 

Täydennysinventoinnissa tutkitut tielinjat vihreällä.
6.10.2020

Juuso Koskinen,
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Mikroliitti Oy

Vanhat kartat

Vihreällä VE 1:n ja 3 päällekkäiset länsipäät vuoden 1768 isojakokartan päälle piirrettynä. Punaiset nuolet 
osoittavat kylärajoja, jotka tie ylittää – ne ovat potentiaalisia kohtia vanhoille rajamerkeille.

VE 3:n tutkitun osuuden itäpuolisko Keskisenjärven ympäristöä kuvaavalla isojakokartalla. Kartta on vuo-
delta 1777. Merkinnät samoin kuin edellisessä kartassa.
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Kuvia maastosta

Vasemmalla: Tielinjan maastoa Keskisenjärven pohjoispuolella.
Oikealla: Keskisenjärven lasku-uoman penkkaa.

Keskisenjärven lasku-uoman maastoa.

Sikojoen uoman maastoa.

Lähteet

Gustavsson, E. 2015. Pirkkalan Toivion osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2015. 
Pirkanmaan maakuntamuseo. 

Hall, D. 1768. Förrä delen af Chartan öfwer Sikojervi och Sorkala byars ägor belägna i Birkala 
sockn, öfre Satakunda Härad och Björneborgs Län.
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Jussila, T. 2017. Lempäälä Sääksjärvi Muinaisjäännösinventointi.  Mikroliitti Oy.
Jussila, T. 2008. Pirkkala Kylätonttiselvitys. Pirkkalan vanhojen kylätonttien muinaisjäännösin-

ventointi. Mikroliitti Oy.
Koskinen, J., Sepänmaa, T. & Jussila, T. 2019. Lempäälä - Pirkkala Valtatie 3:n parannushank-

keen arkeologinen inventointi 2019. Tutkimuskertomus, Mikroliitti Oy.
Poutiainen, H., Sepänmaa, T. & Jussila, T. 2018a. Pirkkala Koiviston asemakaavan laajennuk-

sen (nro 249) muinaisjäännösinventointi. Mikroliitti Oy.
Poutiainen, H., Sepänmaa, T. & Jussila, T. 2018b. Pirkkala Vähävaitin asemakaavan laajennuk-

sen (nro 244) muinaisjäännösinventointi 2018. Mikroliitti Oy.
Tuntematon. 1777. Separat förrättningskarta, kartdel b, storskifte, Haikka, Kataisto, Naistenmat-

ka osv byar.
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