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TIIVISTELMA  

Lähtökohdat 

Hämeen tiepiiri  on  käynnistänyt ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyn  (YVA-menettelyn) 
valtatien  3  parantamisesta välillä Ylöjärvi - Hä-
meenkyrö. Vaikka hankkeen toteutus ei tapah-
dukaan lähivuosina,  on  ympäristövaikutusten 

 arviointi tarpeen  jo  nyt, jotta voidaan tuottaa 
linjausvaihtoehdon valintaan liittyvässä päätök-
senteossa tarvittava tieto. Tulevan tien maasto- 
käytävälle varataan myöhemmin tarvittava tila 
maakuntakaavassa sekä kuntien yleis-  ja  ase-
makaavoissa maankäytön suunnittelun perus-
taksi. Myös Tiehallinto käyttää valittua valtatien 

 3  linjausta jatkosuunnittelun pohjana. 

Tiehallinnon  tavoitteiden mukaisesti keskeiset 
päätiet ovat vuonna  2030  standardiltaan  yhte-
näisiä, laadukkaita, liikenteeltään nopeita, tur -
vallisia  ja  erityisesti pitkämatkaista liikennettä 
sekä raskaita kuljetuksia palvelevia. Paikallinen 

 ja  kevyt liikenne ovat suurelta osin erotettu omil-
le väylilleen. Tavoitteiden mukaisesti valtatie  3 
on  Ylöjärveltä  Hämeenkyrön pohjoispuolelle 

 2+2  -kaistainen  valtatie. 

Hankealueen syainti 

Vuonna  2005  valtatien  3  välille Ylöjärvi -  Vaasa 
 laaditussa kehittämissuunnitelmassa  on  määri-

telty  koko välin  tavoitetila,  johon edetään vaiheit
-tam.  Ensimmäisessä vaiheessa vuoden  2011 

 jälkeen toteutetaan muun muassa Hämeenky-
rön ohitustien rakentaminen, mutta välillä Ylöjär-
vi - Hämeenkyrö  on  suunniteltu toteutettavaksi 

 vain  pienehköjä nykyisen valtatien turvallisuutta 
 ja  sujuvuutta parantavia toimenpiteitä. Tavoiteti

-Ian  mukaisen  2+2  -kaistaisen  tien rakentaminen 
sisältyy seuraavaan vaiheeseen, vasta vähin-
tään noin kymmenen vuoden kuluttua. 

YyA-menettely 

Arviointimenettely  perustuu ympäristövaikutus
-ten  arvioinnista annettuun lakiin.  YVA-menettely 

jakautuu kahteen vaiheeseen; arviointiohjelma
-ja  arviointiselostusvaiheeseen. Arviointiohjelma 

 on  suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset 
arvioidaan.  YVA-menettelyn toisessa vaiheessa 
selvitetään vaihtoehtojen vaikutukset  ja  laadi-
taan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jos-
sa esitetään arvioinnin tulokset. 

Tarkasteltavat  vaihtoehdot  ja  vaikutukset 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa  esite-
tään tutkittavaksi neljä eri päävaihtoehtoa: 

• VEO+  Nykyisen valtatien parantaminen 
pienin kehittämissuunnitelmassa esitetyin 
toimenpitein 

•  VE  1  Nykyisen tien järeä parantaminen 
 4-kaistaiseksi,  2+2  kaistaa 

• VE2  Uusi lyhyt linjaus,  2+2  kaistaa 
• VE3  Uusi pitkä linjaus, jossa alavaihtoeh

-dot 3a  ja  3b, 2+2  kaistaa  

VE  0  eli hankkeen toteuttamatta jättäminen ei 
ole varsinainen tutkittava vaihtoehto, vaan muita 
vaihtoehtoja verrataan nykytilanteeseen. Vertai-
luvaihtoehto sisältää nykytilanteen sekä raken-
teilla olevat  ja  lähiaikoina toteutettavat pienet 
parantamistoimenpiteet. 
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Tarkasteltavat maastokä  yta vät  

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa tarkastellaan 
seuraavia vaikutuskokonaisuuksia: 

•  Vaikutukset ihmisten elinoloihin  ja 
 viihtyvyyteen 

•  Vaikutukset aluerakenteeseen  ja 
 maankäyttöön 

•  Vaikutukset kasvillisuuteen  ja  eläimistöön 
•  Vaikutukset suojelukohteisiin 
•  Vaikutukset  pinta-  ja  pohjavesiin 
•  Vaikutukset maa-  ja  kallioperään  sekä 

luonnonvarojen käyttöön 
•  Vaikutukset maisemaan  ja  kulttuuri- 

ympäristöön 
•  Melu  ja  päästövaikutukset 
• Liikenteelliset  vaikutukset 

Osallistuminen  ja  tiedottaminen  

Alueen asukkailla  ja  muilla intressiryhmillä  on 
 mandollisuus osallistua suunnitteluun  ja  arvi-

ointiin. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään 
 4.12.2008,  arviointiohjelman  ollessa nähtävillä. 

Toinen yleisötilaisuus järjestetään elokuussa 
 2009,  kun arviointiselostus  on  asetettu nähtävil-

le.  YVA-menettely päättyy  marras-joulukuussa 
 2009  yhteysviranomaisen  YVA-selostuksesta 
 antamaan lausuntoon. 

Yleisötilaisuuksien  lisäksi järjestetään kaksi 
asukkaille, yhdistyksille  ja  viranomaistahoille 

 tarkoitettua työpajatilaisuutta. Ensimmäinen työ-
paja järjestettiin ohjelmavaiheessa  21.10.2008. 

 Toinen työpajatilaisuus järjestetään arviointise-
lostusvaiheessa. 

Arviointiselostusvaiheessa  keväällä  2009  järjes-
tetään lisäksi asukkaille  ja  kaikille kiinnostuneille 
suunnittelualueella tapahtuva maastokävely. 

Hankkeelle  on  avattu omat internet-sivut  (http:// 
www  tiehalllnto. fi/vt3/y!ojarvi-vaasa),  joilla ker-
rotaan  YVA-menettelyn etenemisestä.  YVA-me-
nettelyn edistymisestä laaditaan myös lehdistö- 
tiedotteita. 

Ympäristövaikutusten  arviointi keskittyy ympä-
ristön kannalta mandollisten sekä teknisesti  ja 

 taloudellisesti toteuttamiskelpoisten vaihtoehto-
jen vertailuun. Päätös jatkosuunnitteluun valit-
tavasta vaihtoehdosta tehdään vasta  YVA-me-
nettelyn päätyttyä  ja  yhteysviranomaisen  annet-
tua lausuntonsa arviointiselostuksesta. Tämän 
jälkeen jatkosuunnitteluun esitetty vaihtoehto 
viimeistellään teknisessä raportissa, joka toimii 
lähtökohtana myöhemmin laadittavalle yleis- 
suunnitelmalle. 



ESIPUHE 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
(YyA-ohjelma)  on  osa  valtatien  3  välin  Ylöjärvi 
- Hämeenkyrö parantamisen ympäristövaiku

-tusten  arviointimenettelyä (YyA-menettely).  Me
-nettelyssä  on  tarkoitus selvittää vaihtoehtoisten 

valtatielinjausten vaikutukset ympäristöön  ja  ih-
misiin. Lisäksi selvitetään mandollisuudet haital-
listen vaikutusten lieventämiseen  ja  torjuntaan. 
Sovellettava  YVA-menettely perustuu ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä annettuun 
lakiin.  

YVA-ohjelma  on  hankkeesta vastaavan Tiehal-
linnon Hämeen tiepiirin suunnitelma siitä, mitkä 
vaihtoehdot tutkitaan, miten vaihtoehtojen vai-
kutukset arvioidaan sekä miten  YVA-menettelyn 
vuoropuhelu  ja  tiedotus järjestetään.  YVA-me-
nettelyn yhteysviranomaisena toimii Pirkan-
maan ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten 
arvioinnissa  ja  hankkeen suunnittelussa  kon

-suittina  toimii  Ramboll  Finland  Oy.  

Tero  Haarajärvi  

Tampereella marraskuussa  2008  

Tie  hallinto 
Hämeen tiepiiri 

Ympäristövaikutusten  arviointia ohjaavaan  han
-keryhmään  kuuluvat:  

Tero  Haarajärvi 
 Merja Tyynismaa 

Seppo Reiskanen 
Pekka Virtaniemi 
Ari Kulmala 
Jurkka Pöntys  
Pertti Heikkilä 
Satu Lehtikangas 
Pertti Savolainen 
Jari Mannila  
Sari  Kirvesniemi 
Reetta Suni 

Hämeen tiepiiri 
 A-lnsinöörit  Oy 

Ylöjärven  kaupunki 
Ylöjärven kaupunki 
Hämeenkyrön kunta 
Hämeenkyrön kunta 
Pirkanmaan liitto 
Pirkanmaan liitto 

 Ramboll  Finland  Oy 
 Ramboll  Finland  Oy 
 Ramboll  Finland  Oy 
 Ramboll  Finland  Oy 

Hankeryhmän  työskentelyyn osallistuvat asian-
tuntijoina tarvittaessa Leena Ivalo Pirkanmaan 
ympäristökeskuksesta  ja  Marjo  Koskinen Pir-
kanmaan maakuntamuseosta.  
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I  HANKE  

1.1  Hankkeen lähtökohdat 

Valtatie  3 on  yksi Suomen tärkeimmistä  ja  vilk-
kaimmista  teistä  ja  on  osa  kansainvälistä Eu-
rooppa-  (E12)  ja  yleiseurooppalaista  TEN-tei-
den verkkoa. 

Tiehallinto  on  vuonna  2008  määritellyt tavoitteet 
keskeisille pääteille  (kuva  1),  joihin myös valtatie 

 3  kuuluu. Tavoitetilassa vuonna  2030  keskeiset 
päätiet ovat standardiltaan yhtenäisiä, laaduk-
kaita, liikenteeltään nopeita, turvallisia  ja  erityi-
sesti pitkämatkaista liikennettä sekä raskaita 
kuljetuksia palvelevia. Merkittävä osuus liiken-
teestä  on  suojattu keskikaitein kohtaamisonnet-
tomuuksilta. Paikallinen  ja  kevyt liikenne ovat 
suurelta osin erotettu omille väylilleen. 

Tavoitetilassa  vuonna  2030  valtatie  3 on Ylöjär-
veltä  Hämeenkyrön pohjoispuolelle  2+2 -kaistai-
nen  valtatie  ja  siitä edelleen pohjoiseen  2+1 - 
kaistainen ohituskaistatie  Parkanon  pohjoispuo-
lelle saakka  (kuva  2).  

Vuonna  2005  valtatien  3  välille Ylöjärvi -  Vaasa 
laaditussa kehittämissuunnitelmassa  arvioitiin 

 koko  yhteysvälin  parantamisen kustannukset 
tavoitetilan mukaiseksi olevan noin  300  miljoo-
naa euroa. Tavoitetilaan edetään kuitenkin vai-
heittain, jolloin ensimmäisessä vaiheessa vuo-
den  2011  jälkeen toteutetaan  koko  yhteysvälillä 

 noin  110  miljoonan euron hanke. Tähän hank-
keeseen sisältyy muun muassa Hämeenkyrön 
ohitustien rakentaminen, mutta välillä Ylöjärvi - 
Hämeenkyrö  on  suunniteltu toteutettavaksi  vain 

 pienehköjä nykyisen valtatien turvallisuutta  ja 
 sujuvuutta parantavia toimenpiteitä. 

Keskeisten pääteiden tavoitetilan mukaisen 
 2+2 -kaistaisen  tien rakentaminen sisältyy seu-

raavaan vaiheeseen, jonka rakentaminen aloi-
tetaan aikaisintaan runsaan kymmenen vuoden 
kuluttua. 

Vaikka  välin  Ylöjärvi - Hämeenkyrö toteutus ei ta-
pandukaan lähivuosina,  on ympäristövaikutusten 

 arviointi tarpeen  jo  nyt, jotta voidaan valita esillä 
olleista vaihtoehdoista järkevin maastokäytävä. 

Nykytila  (2007)  
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Kuva  1.  Keskeisten  pääteiden tietyyppi nykytilassa  

Kuva  2.  Keskeisten  pääteiden tietyyppi tavoiteti
-lassa  vuonna  2030  
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Tämän valitun linjausvaihtoehdon mukaisesti 
voidaan varata tarvittava tila maakuntakaavas

-sa ja  edelleen kuntien yleis-  ja  asemakaavoissa 
 maankäytön suunnittelun perustaksi. 

Myös Tiehallinto käyttää valittua linjausta jatko- 
suunnittelun pohjana tavoitetilaa kohti edettä-
essä. Järkevimmän linjausvaihtoehdon selvittä-
minen  on  erityisen tärkeää, jotta vältytään  huk

-kainvestoinneilta  tulevaisuudessa mandollisesti 
rinnakkaistieksi jäävällä nykyisellä valtatiellä.  

1.2  Hankkeen kuvaus  

Ympäristövaikutusten  arvioinnin  ja  suunnittelun 
kohde  on  valtatien  3  osuus Ylöjärven Soppeen-
mäen  ja  Hämeenkyrön Sarkkilan välillä. Ny-
kyisen valtatien parantamisen lisäksi tutkitaan 
myös vaihtoehtoisia linjauksia nykyisen tien 
pohjoispuolella. 

Uuden valtatielinjauksen pituus  on 15  -  20  kilo-
metriä vaihtoehdosta riippuen. Ylöjärven ohikul-
kutien aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa  on 

 tutkittu useampia linjausvaihtoehtoja. 

Valtatiellä  3 on  Ylöjärven  ja  Hämeenkyrön vä-
lillä merkittäviä puutteita liikenneturvallisuudes-
sa sekä sujuvuudessa,  ja  se on  selvästi muita 
valtateitä vaarallisempi.  Sen  sujuvuutta heiken-
tävät erityisesti maankäyttöliittymien runsaus  ja 

 tavoitetasoa  100 km/h  alhaisemmat nopeusra-
joitukset. Tieosuudella  on  ohituskaistoja,  mutta 
niitä ei ole varustettu kohtaamisonnettomuuksia 
ehkäisevillä keskikaiteilla. Pohjaveden muodos-
tumisalueiden kohdilla nykyiselle tielle  on  raken-
nettu pohjavesisuojaukset, mutta niiden kuntoa 

 ja  toimivuutta ei ole selvitetty. 

Valtatie  3  Yiöjärvi -  Vaasa  parantaminen, 
Hämeenkyrön ohitus,  Yleissuunnitelma  2007' 

fl  
Hämeenkyrö  

Tiejakso rajautuu Ylöjärvellä  pian valmistuvaan 
 Tampereen  läntiseen kehätiehen,  ja  länsipäässä 

 se  liittyy Hämeenkyrön ohikulkutiehen, jonka  tie
-suunnitelmavaihe  on  juuri käynnistynyt. Näiden 

hankkeiden valmistuttua  välin  Ylöjärvi-Hämeen-
kyrö puutteet tavoitetilaan verrattuna korostuvat 
entisestään.  

1.3  Hankkeen tavoitteet 

Valtatien  3  parantamiselle Ylöjärven  ja  Hämeen-
kyrön välillä  on  laadittu tavoitteet, joissa  on  otet-
tu huomioon Tiehallinnon merkittävimmille  pää

-tieyhteyksille  asettamat tavoitteet sekä alueen 
seudulliset  ja  paikalliset lähtökohdat. Hankkeen 
tavoitteet  on  ryhmitelty valtakunnallisiin, seudul-
lisiin  ja  paikallisiin tavoitteisiin. 

Valtakunnalliset tavoitteet 
•  Turvataan valtakunnallisesti tärkeän  pää-

tien laatutaso. Suunnitellaan Ylöjärven  ja 
 Hämeenkyrön välinen tieosuus laatuta-

soltaan yhtenäiseksi  ja  korkeatasoiseksi 
päätieverkon  osaksi 

•  Vähennetään merkittävästi liikennekuo- 
lemia  ja  henkilövahinko-onnettomuuksia 

• Parannetaan tavara-  ja  henkilöliikenteen  
sujuvuutta, toimintavarmuutta  ja  matka- 
aikojen ennustettavuutta 

•  Suunnitellaan hanke siten, että lyhytmat-
kainen, paikallisesta maankäytöstä ai-
heutuva liikenne ei merkittävästi heiken

-nä  valtatien toimivuutta 
•  Otetaan valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet huomioon. 
•  Pyritään yhteiskuntataloudellisesti opti- 

maalisimpaan  kokonaisratkaisuun 

/  

Tamp.r. 

Kuva  3. 
 Suunnittelualue 
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HANKE  

Seudulliset  tavoitteet 
Turvataan alueen kuntien välisten työ-  ja 

 asiointimatkojen  sujuvuus  ja  elinkeino-
elämän toimintaedellytykset 
Edistetään  suunnitelmallista yhdyskunta-
rakenteen kehittämistä. 
Vähennetään liikenteestä aiheutuvia ym-
päristöhaittoja suojaamalla merkittävät 
pohjavesialueet 

Paikalliset tavoitteet 
• Minimoidaan  valtatien aiheuttamat ym-

päristöhaitat (melu, tärinä  ja  päästöt) ih-
misten elinolosuhteisiin  ja  viihtyvyyteen 

•  Turvataan a!ueen asukkaiden  ja  maan-
omistajien kulkuyhteydet  ja  pienenne-
tään  valtatien aiheuttamaa estevaikutus

-ta  
•  Parannetaan joukkoliikenteen toiminta-

edellytyksiä  ja  suunnitellaan turvalliset 
yhteydet pysäkeille 

•  Otetaan huomioon alueen luonnon, mai-
seman  ja  kulttuuriympäristön  sekä suoje-
lukohteiden arvo  ja  erityispiirteet 

•  Tuetaan kuntien maankäytön suunnitte-
lua  ja  toteutusta 

Suunnittelun tavoitteena  on  löytää valtatien  3 
 parantamiselle  YVA-menettelyn avulla mandol-

lisimman hyvä kokonaisratkaisu. Arvioitavien 
vaihtoehtojen  on  oltava toteuttamiskelpoisia 
kustannuksiltaan sekä vaikutuksiltaan hyväksyt-
täviä. Mikäli arviointimenettelyn aikana todetaan, 
että jokin vaihto ei ole toteuttamiskelpoinen,  sen 

 jatkoselvittely  lopetetaan. Vastaavasti arviointi- 
menettelyn mandollisesti tuottamia uusia vaihto-
ehtoja voidaan ottaa käsittelyyn. 

1.4  Aikaisemmat suunnitelmat 

Valtatiestä  3  välillä Yläjärvi - Hämeenkyrö  on 
 aiemmin laadittu muun muassa seuraavat suun-

nitelmat: 

Valtatien  3  parantaminen yhteysvälillä 
Ylöjärvi  —Vaasa,  kehittämissuunnitelma 

 2005.  Kehittämissuunnitelmassa  esitettiin 
 koko  yhteysvälin tavoitetila,  jonka mukaisesti 

nyt kyseessä olevalle osuudelle laadittiin ns. 
lyhyt uusi linjausvaihtoehto, joka alkaa Ylä-
järven Elovainiosta, kiertää Metsäkylän  ja 

 liittyy nykyiseen valtatiehen Hämeenkyrön  

Sarkkilassa.  Lisäksi suunnitelmassa esitet-
tiin pieniä nykyisen tien parannustoimen-
piteitä, jotka toteutettaisiin ensimmäisessä 
vaiheessa samanaikaisesti Hämeenkyrön 
ohitustien kanssa. 

Valtatie  3 Tampere—Vaasa,  runkover
-kon  yhteysvälin kehittämisselvitys  2002.  

Selvityksessä määriteltiin valtatien  3  tavoi-
tetila  vuodelle  2030  ja  esitetty toimenpiteet 
tavoitetilan saavuttamiselle. Selvityksessä 
ehdotettiin, että valtatietä parannetaan  en

-sivaiheessa  nykyisellä paikallaan  ja  myö-
hemmin toteutetaan ohikulkutiet Ylöjärvelle 

 ja  Hämeenkyröön. Kehittämisselvityksen  ta
-voitetila  ei täytä pääteille nykyisin asetettuja 

tavoitteita. 

Valtatie  3  yksityisten teiden tiesuunnitel-
ma välille Soppeentien liittymä—Ahrolan 
liittymä, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, tiesuunni-
telma  2002.  Suunnitelmassa esitettiin yksi-
tyisteiden järjestelyjä  ja  valtatien  3  liittymien 

 parantamista. 

Valtatie  3  välillä Soppeenmäki - Sarkkila, 
yleissuunnitelma  1994.  Yleissuunnitelmas

-sa  vertailtu nykyisen valtatien parantamis-
vaihtoehtoja  ja  uusia, pohjoisempana si-
jaitsevia linjausvaihtoehtoja. Yleissuunnitel

-massa  päädyttiin ns. pitkään, uuteen  lm-

jausvaihtoehtoon,  joka  on  muuten sama 
kuin vuoden  2005  kehittämissuunnitelman 

 lyhyt uusi linjaus, mutta sijaitsee nykyisen 
tien pohjoispuolella aina Hämeenkyrön ohi-
tustiehen saakka. Yleissuunnitelman mukai-
nen linjaus  on  ollut Ylöjärven  ja  Hämeenky-
rön maankäytön suunnittelun lähtökohtana 
suunnitelman valmistumisesta lähtien.  

1.5  Hankkeen liittyminen muihin suunni-
telmiin 

Vertailtavien linjausvaihtoehtojen maastokäytä
-vät ja  niiden liittymiskohdat nykyiseen tiehen 

vaikuttavat parhaillaan Ylöjärvellä sekä Hä-
meenkyrössä käynnissä oleviin yleiskaavahank-
keisiin. Ylöjärven kaupunki  on  aloittanut Metsä- 
kylän osayleiskaavan laadinnan. Osayleiskaava 
laaditaan Metsäkylän taajamaan  ja sen  länsi-, 
pohjois-  ja  itäpuolisille  alueille. 
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Hämeenkyrössä  on  käynnissä Sasi-Mahnala-
Laitilan osayleiskaavan tarkistus. Kaavoitusti-
lanteesta  on  kerrottu tarkemmin kappaleessa 

 3.3  Yhdyskuntarakenne  ja  maankäyttö.  

Hanke liittyy vuonna  2008  valmistuvaan  Tam-
pereen  läntiseen kehätiehen sekä tiesuunni-
telmavaiheessa olevaan Hämeenkyrön ohi-
kulkutiehen. Uusi linjaus kiertää Hämeenkyrön 
keskustan itäpuolitse. Maantielain mukainen 
Hämeenkyrön ohikulkutien yleissuunnitelma  on 

 hyväksytty  16.9.2008.  

Pirkanmaan liitto  on  käynnistänyt syksyllä  2007 
 selvitystyön  Tampereen  läntisen oikoradan  to

-teuttamismandollisuuksista.  Selvitystyö  on  maa-
kuntakaavan taustaselvitys, jonka lähtökohtana 

 on  tavaraliikenteen hoitaminen  Tampereen län
-sipuolelta oikoradan  kautta. Tavoitteena  on  siten 

rauhoittaa nykyinen päärata  Tampereen  kohdal-
la pääosin henkilöliikenteelle.  

Tampereen  Autokuijetus  Oy  on  hakenut  Tun
-turavuoren  alueelle lupaa kiviaineksen ottoon. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Ylöjärven 
ympäristölautakunnan lupahakemuksesta teke-
män kielteisen päätöksen  ja  hakemusprosessi 

 on  edelleen kesken. Pirkanmaan ympäristökes-
kus laatu tällä hetkellä hakemuksesta lausun-
toa. 

Edellä mainittujen hankkeiden sijainnit  on  esitet-
ty kuvassa  4.  

"Takamaan  maa-aineksenottoalue  

1.5  Suunnittelualueen  muut hankkeet 

Hankkeen vaikutusalueella  on  käynnissä myös 
kaksi muuta ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyä. Kolsopin alueelle suunnitellusta  be

-tonijätteen käsittelylaitoksesta  on  valmistunut 
 YVA-selostus kesäkuussa  2008.  YVA-menette-

lyn jälkeen toiminnalle haetaan ympäristölupaa. 
Hankealueella  on  nykyisin toimintaa, joka kos-
kee betoni -ja  tiilijätteen murskausta  ja  murskeen 

 hyödyntämistä maanrakentamisessa. Toiminnal-
le  on  voimassa oleva ympäristölupa. Ympäristö- 
vaikutusten arviointimenettelyn kohteena olevan 
betonijätteen käsittelylaitoksen yleissuunnittelu 
käynnistettiin kesällä  2007  ja  suunnitelmaa  tar-
kennetaan YyA-prosessin 
rinnalla. 

Rudus Oy:llä  on  tarkoitus harjoittaa kiviainek
-sen  kierrätystoimintaa (kiviaineksen  vastaanot-

toa, välivarastointia, murskausta  ja  tuotteiden 
toimitusta) kandessa  tai  kolmessa kohteessa 

 Tampereen  seudulla, Kierrätettävä kiviaines  on 
 ylijäämälouhetta, ylijäämäbetonia, purkubeto

-nia,  purkutiiltä  ja  purkuasfaittia,  jotka jalostetaan 
kohteissa uusiokäyttötarkoituksiin. Yksi tarkas-
teltavista kohdealueista sijaitsee Takamaassa.  

I  unturavuoren_____ 
mfnes1enottoalue \ \ 

\\ 

fZ 	c  KoIso> 

:  

Kuva  4. Suunnittelualueella  sijaitsevien  YVA -hank-
keiden  (Takamaa, Kolsoppi)  sekä  Tuntura  vuoren 
maa-ainestenottohankkeen  sijainti.  Yhteisvaiku-
tukset  näiden hankkeiden kanssa tullaan arvioi -
maan.  
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2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA  OSALLIS-
TUMINEN  

2.1  YVA-menettelyn tarve  ja  tavoitteet  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä  kos-
kevan  lain (468/1994,  muutettu  267/1999  ja 

 458/2006)  tavoitteena  on  edistää  ympäristövai-
kutuksen  arviointia lisäämällä tietoa hankkees-
ta, olemassa olevasta tilanteesta, eri osapuol-
ten näkemyksistä  ja  hankkeen aiheuttamista 
vaikutuksista.  Ympäristövaikutusten  arviointi 
keskittyy eri vaihtoehtojen vertailuun. Päätöstä  
jatkosuunnitteluun valittavasta  vaihtoehdosta 
ei tehdä  YVA-menettelyn aikana. Vaihtoehto-
ja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle  
toteuttamiskelpoinen  ratkaisu, joka aiheuttaa 
mandollisimman vähän haittaa luonnolle  ja  muil-
le  ympäristöarvoille  sekä asutukselle  ja  ihmisten  
hyvinvoinnille.  Hankkeen tulee lisäksi mandolli-
simman hyvin täyttää sille asetetut muut tavoit-
teet.  

YVA-menettelyä sovelletaan  YVA-asetu  ksen 
 (713/2006) 2  luvun  6  § hankeluettelon  kohdan  9 

 mukaisesti seuraaviin  tiehankkeisiin: 

• moottoriteiden  ja  moottoriliikenneteiden  ra-
kentaminen  

neli-  tai  useampikaistaisen,  vähintään  10 
 kilometrin pituisen  yhtäjaksoisen  uuden tien 

rakentaminen 
tien  uudelleenlinjaus  tai  leventäminen  siten, 
että näin muodostuvan  yhtäjaksoisen neli

-tai  useampikaistaisen tieosan pituudeksi  tu-
lee vähintään  10 km  

Tämä hanke täyttää kaksi jälkimmäistä kriteeriä.  

2.2 Tien  suunnitteluprosessin  ja  YyA-me-
nettelyn liittyminen toisiinsa  

Tiesuunnitteluprosessi  koostuu yleensä neljästä 
vaiheesta;  esiselvityksistä, yleissuunnittelusta, 
tiesuunnittelusta  ja  rakennussuunnittelusta. Ym-
päristövaikutusten  arviointi toteutetaan yleensä  
esi-  ja  yleissuunnitelmavaiheessa.  YVA-menet

-telyssä  esille tulleet vaikutukset huomioidaan, 
niitä  täsmennetään  ja  pyritään lieventämään  ja 

 ehkäisemään myöhemmin  laadittavissa  maan -
tielain  mukaisissa yleis-  ja  tiesuunnitelmissa. 

 Kuvassa  5 on  esitetty  tiesuunnitteluprosessin  ja 
YVA-menettelyn liittyminen toisiinsa.  

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU  4  
Vaikutusten 

arviointi 
Esiselvitykset 	 _______  

Suunnittelun käynnistyspäätös 

- 	1 
I  menettely1  

Yleissuunnittelu 	 ________ 

Hyväksymispäätös 	 i  

1 	 ________________ 
Tiesuunnittelu 	a  
Hyväksymispäätös  

Kuva  5.  Tiensuun-
nitteluprosessija 
vaikutusten aiviointi 

.- 
 ___L  ---------- 

Toteutusvaihe 	 _______ 
Rakennussuunnittelu  ja  rakentaminen 

HoitcayHäpito 	 -______ 
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Tässä hankkeessa ympäristövaikutusten arvi-
ointi tehdään ennen maantielain mukaisen yleis-
suunnittelman laatimista.  YVA-menettelyssä  ar-
vioidaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia  ja  vertail-
laan  niitä keskenään. Yhteysviranomaisen YyA-
selostuksesta antaman lausunnon jälkeen jatko- 
suunnitteluun valittava vaihtoehto viimeistellään 
teknisessä raportissa, joka toimii myöhemmin 
laadittavan yleissuunnitelman lähtökohtana.  Ar

-viointiselostus  ja  yhteysviranomaisen  lausunto 
liitetään osaksi yleissuunnitelmaa.  

2.3  Osapuolet 

Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Hämeen tiepiiri. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhte-
ysviranomaisena toimii Pirkanmaan ympäristö- 
keskus. Hankkeesta vastaava  on  toiminnanhar-
joittaja  tai se,  joka muuten  on lain  mukaan vas-
tuullinen tarkoitetun hankkeen toteuttamisesta. 
Yhteysviranomainen  on se  viranomainen, joka 
huolehtii siitä, että hankkeelle tehdään ympäris-
tövaikutusten arviointi eli  YVA.  Yhteysviranomai-
nen  antaa lausunnot sekä  YVA-ohjelmasta että 
-selostuksesta. 

Hankkeen suunnittelua ohjaa hankeryhmä, jos-
sa ovat edustettuina Hämeen tiepiiri,  A-lnsinöö-
nt  Oy, Pirkanmaan liitto, Ylöjärven kaupunki, 
Hämeenkyrön kunta sekä  Ramboll  Finland  Oy. 
Arviointityö tehdään konsulttityönä  Ramboll  Fin-
land  Oy:ssä. 

Hankeryhmän  puheenjohtajana toimii Hämeen 
tiepiirin  ja  sihteerinä  konsultin  edustaja. Yhteys- 
viranomaisen Pirkanmaan ympäristökeskuksen 
sekä Pirkanmaan maakuntamuseon edustajat 
osallistuvat hankeryhmän kokouksiin asiantunti-
jajäseninä tarvittaessa.  

2.4  Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn  kuvaus  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely  jakaan-
tuu kahteen vaiheeseen; arviointiohjelma-  ja 

 arviointiselostusvaiheeseen. Ympäristövaiku
-tusten  arviointiohjelma  on  suunnitelma siitä, mi-

ten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. 
 YVA-ohjelmassa esitetään, mitä vaikutuksia tul-

laan arvioimaan  ja  miten arviointi toteutetaan. 
Lisäksi ohjelmassa esitetään perustiedot  hank- 

keesta,  ympäristön nykytilasta, tutkittavista vaih-
toehdoista, jatkosuunnittelua varten tarvittavista 
luvista sekä esitetään suunnitelma osallistumi-
sen järjestämisestä, tiedottamisesta  ja  hank-
keen aikataulusta. 

Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaikutukset  on 
 selvitetty, kootaan tulokset arviointiselostuk

-seen.  Arviointiselostuksessa  esitetään arvioin-
nm tulosten lisäksi selvitys alueen ympäristön 
nykytilasta, käytetyt arvioi ntimenetelmät sekä 
vaihtoehtojen vertailu. 

Arviointimenettely  alkaa, kun hankkeesta vas-
taava toimittaa yhteysviranomaiselle ympäristö- 
vaikutusten arviointiohjelman. Arviointiselostus-
vaiheen yhteydessä laaditaan alustavia teknisiä 
tarkasteluja tutkittavista vaihtoehdoista. Hank-
keen liikennetekniset ratkaisut esitetään yleis-
piirteisellä tarkkuudella.  

2.5  Nähtävilläolo  ja  lausuntoajat 

Arviointiohjelman  valmistuttua yhteysviranomai-
nen, Pirkanmaan ympäristökeskus, kuuluttaa 
arviointiohjelman nähtävilläolosta. Kuulutus jul-
kaistaan paikkakunnalla ilmestyvissä lehdissä. 

Arviointiohjelma  on  nähtävillä  ja  luettavissa mar-
raskuussa  2008  seuraavissa paikoissa: 

• Ylöjärven  kaupungin tekninen virasto, Räi-
käntie  3 B, 33470  Ylöjärvi 

•  Hämeenkyrön kunnan tekninen toimisto, 
Hollitie  7, 39100  Hämeenkyrö 

• Ylöjärven  kirjasto, Koivumäentie  2, 33470 
 Ylöjärvi 

•  Hämeenkyrön pääkirjasto, Kyrönsarventie 
 16, 39100  Hämeenkyrö  

YVA-menettelyn mukaiset asiakirjat ovat nähtä-
vissä myös sähköisesti ympäristöhallinnon  inter

-netsivuille (http://ymparisto.fi/yva  ->  alueellisten 
ympäristökeskusten  YVA-sivut -> Pirkanmaa -> 
vireillä olevat  YVA-hankkeet). Arviointiohjelman 
nähtävilläoloaikana arviointiohjelmasta  on  mah-
dollisuus antaa kirjallisia mielipiteitä  ja  lausun-
toja. Yhteysviranomainen kuuluttaa vastaavalla 
tavalla arviointiselostuksen nähtävilläolosta. 



ARVIOINTI- 
OHJELMAVAIHE 

Arviointiohjelman 
 laatiminen  

Arviointiohjelma  valmis  

Arviointiohjelma 
 nähtävillä 

Yhteysviranomaisen  
lausunto 

helmikuu2009 

_ 
ARVIOINTI- 

SELOSTUS VAIHE 

MAASTOKAVELY 
Arviointiselostuksen  kevät  2009  

laatiminen  _____________________  

TYÖPAJA 
helmi-maaliskuu  2009  

Arviointiselostus  valmis 

Arviointiselostus YLEISÖTILAISUUS  
elokuu  2009  

nähtävillä Hf= iipjteetjaiausunn0t  

Yhteysviranomainen 
 kuuluttaa 

Ilmoitus  ja  tiedote 
yleisötilaisuuksista  

TIE DOTE  

Yhteysviranomainen 
 kuuluttaa 

Ilmoitus  ja  tiedote 
yleisötila isuuks ista 

TYÖPAJA 
 21.10.2008  

YLEISÖTILAISUUS 
 4.122008  

Mielipiteet  ja  lausunnot 
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II 	TIEDOTTAMINEN 	II 
	

YyA-PROSESSI 
	

VUOROPUHELU 

HANKKEEN YyA- 
MEN  ETTE LYN 

ALOITUS 
TIEDOTE  YVA -menettelyn 
käynnistymisestä  48.2008  

teysviranomaisen  TIEDOTE 	

Yh joulukuu  2009  
päättyy 

HANKKEEN 
JATKO VAIHEET  

Kuva  6.  YVA -menettely,  tiedotlaminen  ja  vuoropuhelu  
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2.6  Osallistuminen  ja  tiedottaminen 

Lähtökohdat  ja  tavoitteet 
Alueen asukkailla  ja  muilla intressiryhmiflä  on 

 mandollisuus osallistua suunnitteluun  ja  arvioin-
tiin. Näkemyksiä hankkeesta  ja sen  vaihtoeh-
doista kerätään  koko  suunnittelun ajan. 

Vuoropuhelu toteutetaan maantielain, hyvän 
suunnittelutavan  ja  Tiehallinnon vuoropuhe-
luohjeiden  mukaisesti (Vuoropuheluopas  2006). 

 Tiedotteiden, internetin  ja  sähköpostin/kirjeiden 
 avulla tiedotetaan sidosryhmille suunnittelun 

etenemisestä. Yleisötilaisuuksien  ja  työpajojen 
ajankohdat  sovitetaan suunnittelun etenemisen 
kannalta siten, että saatava palaute voidaan 
mandollisimman kattavasti ottaa huomioon. 

Hankkeen vuorovaikutus sisältää tiedottamista, 
tiedonhankintaa  ja  osallistumista. Vuoropuhe-
lussa pyritään saamaan eri toimijatahot osallis-
tumaan tavoitteiden määrittelyyn sekä suunnitte-
lu-  ja  arviointiprosessiin  hyvän suunnittelutavan 
mukaisesti. Tähän pyritään tiedottamalla hank-
keesta avoimesti sekä järjestämällä asukkaille 
osallistumismandollisuuksia. Tavoitteena  on, 

 että suunnitteluratkaisuilla  ja  niiden arvioiduilla 
vaikutuksilla  on  mandollisimman laaja hyväksyt-
tävyys. 

Tiedottaminen  

Hankkeeseen sisältyy sekä Hämeen tieplirin 
että yhteysviranomaisen Pirkanmaan ympäris-
tökeskuksen tiedottamista. 

Yleisötilaisuudet 

Arviointimenettelyn  aikana järjestetään kaksi 
kaikille avointa yleisötilaisuutta. 

Ensimmäisessä tilaisuudessa esitellään 
hankkeen  YVA-ohjelmaa sekä työpajaan 
osallistuneiden näkemyksiä hankkeesta  ja 

 tavoitteista 
Toisessa, arviointiselostusvaiheessa järjes-
tettävässä yleisötilaisuudessa, esitellään eri 
vaihtoehtojen vaikutuksia  ja  kuullaan ylei-
sön näkemyksiä vaikutuksista  ja  haittojen 
lieventämismandollisuuksista 

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään  4.  jou-
lukuuta  2008,  arviointiohjelman  ollessa nähtävil-
lä. Toinen yleisötilaisuus järjestetään elokuussa 

 2009,  kun arviointiselostus  on  asetettu nähtäville. 

Tilaisuuksissa osallistujat voivat kysyä  ja  kertoa 
näkemyksensä hankkeesta  ja YVA-menette-
lystä sekä suullisesti että palautelomakkeella. 
Täytetyn palautelomakkeen voi jättää yleisötilai-
suudessa  tai  lähettää myöhemmin postitse kirje- 
kuoressa, jonka postimaksu  on  maksettu. 

YVA-menettelyn edistymisestä laaditaan lehdis-
tötiedotteita, joita lähetetään paikallismedian  ja 

 sidosryhmien  edustajille. Hankkeelle  on  avattu 
omat internet-sivut, joita ylläpidetään Tiehallin -
non palvelimella (www. tiehallinto. fi/vt3/ylojarvi-
vaasa).  

Internet-sivuilla esitellään hanketta,  sen  histo-
riaa  ja  nykyistä suunnitteluprosessia, vaihtoeh-
toja, suunnitelmaluonnoksia, vaikutusselvityk-
siä sekä osallistumismandollisuuksia. Lisäksi 
sivuilla  on  projektin  keskeisten osapuolten yh-
teystiedot sekä mandollisuus antaa palautetta. 
Tiedotteissa  ja  internet-sivuilla kerrotaan myös 
mandollisuudesta ilmoittautua hankkeen posti-
tuslistalle.  I  Imoittautuneille  lähetetään hankkee-
seen liittyvät kutsut  ja  tiedotteet. Työpajoista  ja 

 maastokävelystä  laaditaan yhteenvetoraportit, 
jotka laitetaan internet-sivuille nähtäville. 

Työpajat  ja  maastokävely 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn  aika-
na järjestetään lisäksi kaksi työpajatilaisuutta. 
Tavoitteena  on  saada aikaan aitoa vuorovai-
kutusta eri osallistujatahojen kesken, tiedottaa 
hankkeesta sekä kerätä tietoa  ja  näkemyksiä 
suunnitteluun  ja  vaikutusarviointiin. Työpajaan 

 kutsutaan asukkaiden, paikallisten yhdistysten 
 ja  järjestöjen edustajia. Työn alussa tehtiin  si

-dosryhmäkartoitus.  Siinä kartoitettiin eri tavoin 
hankkeeseen liittyvät tahot, kuten lähialueen 
maanomistajat, vakituiset  ja loma-asukkaat, 
asukasyhdistykset, paikalliset eläkeläis-, koulu-
lais-, harrastus-, luonto-  ja  urheilujärjestöt  sekä 
elinkeinoelämän  ja  liikenteen edustajat. 

Ensimmäisessä, ennen  YVA-ohjelman valmistu-
mista pidetyssä työpajassa keskityttiin keskus- 
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telemaan hankealueen  nykytilasta, asukkaiden 
toiveista  ja  tarpeista sekä mandollisista huolista 
alueen tulevaisuuden suhteen. Keskustelussa 
oli tavoitteena tuoda esiin asioita liikkumisen li-
säksi asumisen, harrastamisen  ja  muun ns. jo-
kapäiväisen olemisen  ja  elämisen näkökulmista. 
Työpajaan kutsuttiin eri yhdistysten  ja  järjestö-
jen edustajia. Tilaisuuteen osallistui  konsultin ja 

 hankevastaavan  edustajien lisäksi kaikkiaan  33 
 henkilöä, jotka edustivat melko kattavasti  koko 

 hankealuetta Ylöjärven Metsäkylän  seutua lu-
kuun ottamatta.  Lista  työpajaan kutsutuista  on 

 YVA-ohjelman liitteenä  1.  

Työpajatilaisuudessa työskenneltiin  ryhmissä 
keskustellen kartta-aineiston äärellä  konsul-
tin  etukäteen laadittujen kysymysten pohjalta. 
Osallistujat kokosivat ryhmissä keskustellen 
paperille näkemyksiään nykytilanteen ongel-
mista, toiveitaan suunnittetulle sekä karttojen 
ääressä työskennellen kirjasivat suunnittelun 
kannalta ongelmallisia kohteita sekä näkemyk-
siään eri vaihtoehdoista. Keskustelu oli vilkasta 

 ja  osallistujat pääsivät ohessa myös kysymään 
hankkeesta hankevastaavan edustajalta sekä  

Kuva  7.  Työpajassa koottiln  tietoa  nykytilanteesta 
 mm.  kartoille  suunnittelijoiden työn tueksi 

suunnittelijalta. Ryhmien ajatuksia nykytilan on-
gelmista  ja  toiveista suunnittelulle koottiin yh-
teen heti tilaisuudessa. Kartoilla esitetyistä kom-
menteista luvattiin toimittaa kooste osallistujille 
jälkikäteen. Samalla sovittiin näiden aineistojen 
laittamisesta myös hankkeen internet-sivuille. 
Työpajan tuloksia  on  kuvattu ohjelman kappa-
leessa  4.5.  Asuinympäristön viihtyisyys  ja  tar-
kempia tuloksia tullaan käyttämään vaikutusten 
arvioinnin lähtötietona. 

Toisessa työpajassa selostusvaiheessa keskity-
tään vaihtoehtojen vaikutuksiin. Työpaja etenee 
samalla tavoin kuin ohjelmavaiheen työpaja, 
mutta kysymykset keskittyvät näkemyksiin mah-
dollisista vaikutuksista. Osallistujat saavat pien-
ryhmissä keskustellen kertoa näkemyksiään 
hankkeen ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista  ja 

 pohtia myös mandollisten haitallisten vaikutus-
ten lieventämistoimenpiteitä. Ryhmien tuotokset 
kootaan jälleen yhteiskeskusteluun.  

YVA-selostusvaiheen  aikana keväällä  2009  jär-
jestetään asukkaille  ja  muille hankkeesta kiin-
nostuneille yhteisöille maastokävely, jossa tu-
tustutaan linjauksiin paikan päällä. 

Hankeryhmä  ja  viranomaistapaamiset  

Merkittävä  osa  hankkeen vuoropuhelusta käy-
dään hankeryhmätyöskentelyssä  ja  viranomais-
tapaamisissa. Hankeryhmätyöskentelyyn  osal-
listuvat tahot  on  esitelty kappaleessa  2.4.  Yhteis-
työtahojen  välistä tiedonkulkua varten  projektilla 

 on  käytössä projektitietopankki. 

Palautekäsittely  

Eri tavoin saatu palaute (työpajat, yleisötilaisuu
-det,  palautelomakkeet, internet ym.) analysol-

daan  ja  kootaan yhteenvedoiksi, jotka julkais-
taan internet-sivuilla. Palautetta hyödynnetään 
suunnittelussa, vaikutusten arvioinnissa  ja  pää-
töksenteossa. 

Yleisötilaisuudessa asukkaille jaetaan palaute- 
lomakkeita, joissa  he  voivat kertoa mielipiteensä 
YyA-ohjelmasta  ja  -selostuksesta  sekä tiesuun-
nittelusta. Palautteet toimitetaan suoraan yhte-
ysviranomaiselle Pirkanmaan ympäristökeskuk-
selle. 
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2.7  Aikataulu  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman  laatimi-
nen käynnistyi kesäkuussa  2008. Arviointiohjel-
ma  valmistuu marraskuussa  2008,  jonka jälkeen 
ympäristökeskus asettaa ohjelman nähtäville 
enintään kandeksi kuukaudeksi. Arviointiohjel

-man  ja  siitä saadun palautteen perusteella yhte-
ysviranomainen antaa arviointiohjelmasta oman 
lausuntonsa kuukauden kuluessa nähtävilläolon 
päättymisestä eli tammikuun  2009  lopussa. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman  ja  yhte- 
ysviranomaisen  siitä antaman lausunnon perus- 
teella tehdään ympäristövaikutusten arviointi.  

Arvioinnin tulokset esitetään ympäristövaikutus
-ten arviointiselostuksessa,  joka valmistuu huhti-

toukokuussa  2009. Yhteysviranomainen  asettaa 
arviointiselostuksen nähtäville kandeksi kuukau-
deksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
päättyy yhteysviranomaisen selostuksesta anta-
maan lausuntoon  marras-joulukuussa  2009.  

Ylöjärvi-Hämeenkyrö -hanke toteutetaan vasta 
 Tampere-Vaasa —yhteysvälihankkeen  toisessa 

vaiheessa aikaisintaan runsaan kymmenen vuo-
den kuluttua. 

ja  tavoitteiden r500,ittely 

hankinta 

innin maastotpöt 

 van  kokoaminen  

ha  nhtavi)ld  (30-60  pu) 

 naisen lausunto  (30  pv) 

. 

• .  I  • © * *  
u-V  

aikutosten  arviointi 

o,o.ntiSelostuKsefl  kokoaminen 

-viOiflhSeiOStUS valmis 

sikutusarvioinnin maastotyøt 

ljtv-o,ava  

muu elaimisto  ja  kasviosuus  

maisema,  en-  ja  lsultt.histonia 

-vio.noselostus nabtaudla  (30-60 P5)  

,tevsvi,anonsaisen  lausunto  (60  pv) 

Injausvaihtoehtojen  suunnittelu 

 Ohjetmaoaihn  

a  Vaihtoehtojen muodostaminen 

 b.  L,ikennesuunnitteiu  

v  Maankayttorotkauut  

0  Lottymien  sijainti  

e. Siltojen peniaatteet  
f. Genteknokka,  mm.  pohjatutkirnustarpeen 
neloittaminen  la  -ohielman laattminen 

Sniostsuvaihe  

1  Vaihtoehtojen taskentamiono  ja  suunnittelu 

 2,  Littyrnajarjestelyten  suunnittelu  

3. Siltasuuneittelu  
4. Geotnknieen  ja  pnhjavndnn suotaukserr 

 Suunnittelu  
S.  Vaihtoehtojen yhteiskuntataiouS 

rh)atutkimukset (ei  sis.  tehtavaan) 

fikninen rapontoinji 

nkninen naportti  valmis 

isaljjstumjnen  Ja  vuorovaikutus  

ankeryhma  I  prn)n%tinhalkntasyhrna 

eisdtiiaiSuudet  (2  Isp1) 

yopajatiiainuudet  )2  kpl)  

suunnittelun kaynnlstyrnisesta 

anomansen kuolutuS 

Kuva  8.  YVA -menettelyn  ja linjausvaihtoehtojen  suunnittelun alusta  va  aikataulu  
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3  HANKKEEN  TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT 

3.1  Vaihtoehtojen muodostaminen 

Tiehallinto  on  ottanut käyttöön  liikennejärjestel-
mäsuunnittelun  ja  väyläsuunnittelun  eri tasoilla 

 ja  vaiheissa niin kutsutun  neliporrasanalyysin. 
 Se on  menettely, jonka avulla  liikennejärjestel

-män  kehittämistä tarkastellaan kokonaisuutena 
 ja  pyritään turvaamaan tieverkon palvelutaso 

ennen isojen investointien toteutumista.  Liiken-
nejärjestelmän  kehittämisen sisältämä kokonai-
suus koostuu monien eri  toimijoiden  toimenpi-
teistä  ja  keinoista.  

Neliporrasanalyysi  sisältää seuraavat vaiheet:  

Vaikuttamlnn miankäyttöön  I 
1.  vaihe  Ilikenneterpeee41  sekä kulku- 

ja  kuljetusn$uodbn  valintaan  - 

2  vaihe  Liikenneverkon  käytön Toimenpiteet  
tehostaminen 

3.vaihe Pienet  parannustoimet  Toimenpiteet  

4.vaihe  Uusiflv5Stoinnit  Toimenpiteet  

Kuva  9. Neliporrasanalyysi  

Valtatien  3  kehittämisessä välillä Ylöjärvi—Hä-
meenkyrö voidaan tässä suunnitteluvaiheessa 
käyttää  neliporrasanalyysin  vaiheita  3  ja  4.  Näin 
pyritään  optimoimaan  tieosuuden kehittämiseksi 
tarvittavat toimenpiteet käyttäen hyödyksi pieniä 
parannuksia ennen järeitä toimenpiteitä (ny-
kyisen tien parantaminen  2+2 -kaistaiseksi  tai 

 uuden tielinjauksen rakentaminen). Keskeistä 
analyysin soveltamisessa  on  sovitun  liikennetur-
vallisuus-  ja  sujuvuustason  ylläpitäminen pitkäl-
lä aikavälillä.  

Vaihtoehtojen muodostamisen tavoitteena  on 
 löytää  valtatielle  3  välillä Ylöjärvi  -  Hämeenky-

rö  maastokäytävä  (joko uusi tielinjaus  tai  nykyi-
sen tien kehittäminen)  ja  kehittämispolku,  joka 
parhaiten vastaisi  tavoitetilanteessa  tien kehit-
tämiselle asetettuja tavoitteita niin liikenteen 
sujuvuuden kuin  liikenneturvallisuudenkin  osal-
ta. Lisäksi ratkaisun tulee vastata kehittyvän 
maankäytön tarpeita,  ja sen  tulee myös olla ym-
päristön kannalta hyväksyttävä. Vaihtoehtojen 
muodostamisen tavoitteena  on  tutkia edellä  ku-
vattujen  seikkojen kannalta hyväksyttäviä, mutta 
vaikutuksiltaan erilaisia  maastokäytäviä.  

3.2  Aiemmin tutkitut vaihtoehdot 

Valtatien  3  välille Ylöjärvi  -  Hämeenkyrö  on  ai-
emmin laadituissa suunnitelmissa  ja  selvityksis-
sä tutkittu sekä nykyisen tien parantamista että 
uutta, valtatien  3  pohjoispuolitse  kulkevaa linja-
usta. Aiempien  suunnitteluvaiheiden  mukaisia 
valtatien  suuntausvaihtoehtoja  ei ole käsitelty 
voimassa olevan  YyA-lainsäädännön mukai-
sesti.  

Vuonna  1994  valmistuneessa  yleissuunnitel
-massa  esitettiin kuvan  10  mukainen pitkä linja-

us,  johon  Ylöjärven  ja  Hämeenkyrön  maankäy-
tön  suunnittelu  on  tukeutunut.  

Vuonna  2005  valmistuneessa  välin  Ylöjärvi— 
Vaasa  kehittämissuunnitelmassa  esitettiin ku-
van  10  mukainen lyhyt uusi linjaus sekä useita 
nykyisen tien pieniä  parantamistoimenpiteitä  
välillä Ylöjärvi—Hämeenkyrö.  Sasin  kohdalla 
selvityksessä esitetään  mm.  keskikaiteita  ohi -
tuskaistoille  sekä tien  tasauksen  parantamista. 
Lisäksi selvityksessä esitetään  eritasol iittymän  
rakentamista  Sasiin  sekä  yksityistieliittymien  
korvaamista  tiejärjestelyillä.  Riista-aitoja  on  esi-
tetty  täydennettäväksi  ja  pohjavesisuojaukset 
tarvittavilta  osin  uusittaviksi. 



20 	 Valtatie  3  parantaminen välillä Ylöjärvi - Hämeenkyrö, ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT 

Äkönmaan  kohdalla Hämeenkyrössä  kehittämis
-selvityksessä esitetyt  parantamistoimenpiteet 

 sisältävät  liittymien  parantamista  ja  vähentämis-
tä sekä  meluesteiden  lisäämistä  Rajalan  alueel-
la. Lisäksi esitetään valaistuksen rakentamista 

 Metsäkylästä Pentinmaan  liittymään.  

Tampereen  läntisen  kehätien  ja  valtatien  3  ris-
teysalueelle  on  kehittämissuunnitelmassa  esi-
tetty  kevytliikenteen alikulun  sekä  kiihdytyskais

-tan  rakentaminen  Kehätielle.  

Nykyisen tien järeää parantamista ei ole esitetty 
aiemmissa suunnitelmissa.  

3.3  Arvioitavat  vaihtoehdot 

•  VE  0+  Nykyisen valtatien parantaminen pie-
nin toimenpitein  

•  VE  1  Nykyisen tien parantaminen  4 -kaistai-
seksi,  2+2  kaistaa  

•  VE  2  Uusi lyhyt linjaus,  2+2  kaistaa  
•  VE  3  Uusi pitkä linjaus, jossa  alavaihtoehdot 

 3a  ja  3b, 2+2  kaistaa  

VE  0  eli hankkeen toteuttamatta jättäminen ei 
ole varsinainen tutkittava vaihtoehto, vaan muita 
vaihtoehtoja verrataan  nykytilanteeseen. Vertai-
luvaihtoehto  sisältää nykytilanteen sekä raken-
teilla olevat  ja  lähiaikoina  toteutettavat  paranta-
mistoimenpiteet.  

Vaihtoehto  0,  vertailuvaihtoehto,  jossa valta-
tie säilyy nykyisellään 

Vaihtoehto  0  (VE  0)  vastaa  nykytilannetta.  Nykyi-
sen valtatien  vaakageometria  on  melko hyvä  ja 

 täyttää pääasiassa  valtateille  asetetut vaatimuk-
set.  Valtatieosuus  on  hyvin mäkinen noudattaen 
alueen  topografisia maastonmuotoja  eikä pysty

-geometria  näin  ollen  kaikilta osin täytä  valtateille 
 asetettuja vaatimuksia.  

/  

Kuva  10.  Soppeenmäki - Sarkkila yleissuunnitelmassa  1994  tutkittu  linjausvaihtoehto  (vihreä) sekä Ylö-
järvi  -  Vaasa  kehittämissuunnitelmassa  2005  esitetty uusi lyhyt linjaus (punainen)  

Ve  3b  

Ve  3a  

D 	 2km 	 4km  

Ve  2 

Kuva  11.  Ta rka ste/ta  vat  maastokäytävät 
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Valtatiellä  nopeusrajoitukset  vaihtelevat  70-1 00 
km/h.  Ylöjärven  taajaman kohdalla nopeusrajoi-
tus vaihtelee  70-80 km/h.  Tällä  tieosuudella  on 

 useita  liikennevalo-ohjattuja tasoliittymiä.  Koko 
 tarkasteltavalla tieosuudella  on  yksi  ohituskais-

taosuus  kumpaankin suuntaan Hämeenkyrön 
alueella.  Ohituskaistojen  kohdalla tien nopeus-
rajoitus  on 100 km/h.  Ohituskaistojen  kohdalla 

 on  muutamia  vilkasliikenteisiä tasoliittymiä.  Tie- 
osuudella  on  myös maanteiden  tasoliittymiä, 

 joiden kohdalla  nopeusrajoitukset  ovat  80-100 
km/h.  Valtatiellä  on  myös jonkin verran yksityis

-tieliittymiä.  

Valtatie sijaitsee noin  10  kilometrin matkalla poh-
javeden  muodostumisalueella  ja  tällä kohdalla 
valtatiellä  on  pohjavesisuojaus. Ylöjärven  Met

-säkylän asuinalueen  kohdalla  on  valtatien reu-
nassa  melueste.  Muulla  valtatieosuudella  me

-luesteitä  ei ole.  Metsäkylän asuinalueen  lisäksi 
valtatien varrella useamman asuinrakennuksen 
muodostamia alueita  on  Sasin  kohdalla. Lisäksi 
valtatien varrella  on  jonkin verran asutusta.  Ylö

-järven taajaman kohdalla  Elovainion  ja  Metsäky
-län  välillä valtatien varrella sijaitsee teollisuus-  ja 

 kauppakiinteistöjä.  

Vaihtoehto  0+,  nykyisen valtatien parantami-
nen pienin toimenpitein 

Vaihtoehdossa  0  +  (VE  0+)  tutkitaan sellaisia 
kustannuksiltaan edullisia,  jo  aiemmin kuvattu-
ja toimenpiteitä, joiden avulla nykyisen valtatien 
liikenteen sujuvuutta, toimivuutta  ja  lilkennetur-
vallisuutta  voidaan parantaa. Näitä ovat esimer-
kiksi liikenteen olosuhteista riippuvat  telematii

-kan  toimenpiteet (muuttuvat  nopeusrajoitukset, 
sääinformaatio)  ja  tievalaistuksen  lisääminen. 

Vaihtoehto  1,  nykyisen tien järeä parantami-
nen  4-kaistaiseksi  

Nykyisen tien  vaakageometria  täyttää suurim-
malta osin  lopputilanteen  tavoitteet, mutta pysty

-geometria  on  ajoittain liian  pienipiirteinen,  mikä 
aiheuttaa leikkaus-ja  pengerrystarpeita.  Tien  ra-
kenteellinen kunto  ja  leveä  poikkileikkaus  (mm. 

 nykyiset  ohituskaistaosuudet)  tarjoavat hyvät 
lähtökohdat tien  leventämiseen keskikaiteelli

-seksi  2+2-kaistaiseksi eritasoliittymillä  varuste-
tuksi  sekaliikennetieksi. Elovainion  kohdalla jou-
dutaan kuitenkin  eritasoliittymän  kohdalla  tyyty- 

mään  alempaan  mitoitusnopeuteen  (70 km/h) 
 tavoitenopeuden  100 km/h  sijasta  tilanahtauden 

 aiheuttaman pienen  kaarresäteen  vuoksi.  

Länsipäässä  nykyinen  tie  sijoittuu  pohjavesialu-
eelle,  joten nykyinen  suojaus  on  tässä vaihtoeh-
dossa uusittava.  Pohjavesisuojauksen vaativil

-la  osuuksilla  nykyistä tietä ei kannata leventää 
useammissa vaiheissa, vaan  se on  järkevintä 
rakentaa kerralla  lopputilanteen  mukaiseksi  2+2 

 -kaistaiseksi  tieksi.  

Lopputilanteen  mukaisella  keskikaiteellisella 
 2+2-kaistaisella  ratkaisulla tielle ei voida sallia 
 tasoliittymiä,  mikä edellyttää runsaampaa  erita-

soliittymien  määrää.  Rinnakkaistien  ei tarvitse 
olla  maantiemäisen juoheva  tai  jatkuva, jolloin 
voidaan hyödyntää  jo  olemassa olevaa, aiempaa 

 tieverkkoa.  Tehokkaan  meluntorjunnan  rakenta-
minen  on  tässä vaihtoehdossa haasteellista. 

Kuva  12.  Nykyisellä valtatiellä  3 on  turvallisuus-
puutetta 

Vaihtoehto  2,  uusi lyhyt linjaus 

Vaihtoehdon  2  alkuosa noudattaa  kantatien  65 
 (Uusi-Kuruntie)  nykyistä linjausta, minkä vuoksi 

 Elovainion eritasoliittymän  kohdalla joudutaan 
tyytymään  80 km/h  mitoitusnopeuteen. Elovaini

-on  teollisuusalueen kohdalla väylä sijoittuu uu-
teen  maastokäytävään  nykyisen valtatien poh-
joispuolelle. Vaihtoehto  2  kulkee  Leivätönsuon 

 ja  Isosuon  kautta  Tornivuoren  eteläpuolelta  ja 
 iso Työläjärven pohjoispuolelta. Vaihtoehto  si- 
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vuaa Lainalammisuota  pohjoispuolelta  ja  kulkee 
aivan Mäyräjärven pohjoispuolelta  ja  Ahvenus

-järven eteläpuolelta. Tästä vaihtoehto  2  jatkaa 
suoraan länteen kohti nykyistä valtatietä kohda

-ten  matkalla maantien  13157.  Vaihtoehto  2  yh-
distyy nykyiseen valtatiehen ennen Sasin liitty-
mää. Vaihtoehdossa  2  valtatie sijaitsee uudessa 
maastokäytävässä noin  10  kilometrin matkalla. 

Vaihtoehdossa  2  maastokäytävän  matkalla 
 on  jonkin verran korkeustasoltaan vaihtelevaa 

maastoa. Maastokäytävä sijaitsee lähinnä  met
-säalueilla  ja  ylittää useita suoalueita, joista suu-

rimmat lsosuo  ja  Leivätönsuo. Asuinrakennuksia 
mastokäytävän  läheisyydessä  on  Iso Työläjärven 
pohjoispuolella  ja  maantien  13157  varrella. 

Vaihtoehto  3,  uusi pitkä linjaus 

Vaihtoehdot  2, 3a  ja  3b  noudattavat samaa 
maastokäytävää suunnittelualueen itäpäästä 
Uusi-Kuruntieltä Vääräjärven eteläpuolelle saak-
ka.  VE  3a  kiertää Ahvenusjärven  ja  Pirttijärven 
eteläpuolelta  ja VE  3b  pohjoispuolelta. Tämän 
jälkeen linjaukset yhtyvät uudelleen  ja  noudatta-
vat samaa maastokäytävää kulkien loivasti kohti 
nykyistä valtatietä  3. Tien on  suunniteltu yhtyvän 
tiesuunnitelmavaiheessa olevaan Hämeenkyrön 
ohitustiehen. 

Alavaihtoehto  3a  

Vaihtoehdon  3a  alkuosa noudattaa kantatien  65 
 (Uusi-Kuruntie) nykyistä linjausta, minkä vuoksi 

Elovainion eritasoliittymän kohdalla joudutaan 
tyytymään  80 km/h  mitoitusnopeuteen. Elovaini

-on  teollisuusalueen kohdalla väylä sijoittuu uu-
teen maastokäytävään nykyisen valtatien poh-
joispuolelle. Vaihtoehto  3a  kulkee Leivätönsuon 

 ja  Isosuon  kautta Tornivuoren eteläpuolelta  ja 
 Iso Työläjärven pohjoispuoielta. Vaihtoehto si-

vuaa Lainalammisuota pohjoispuolelta  ja  kulkee 
aivan Mäyräjärven pohjoispuolelta  ja  Ahvenus

-järven eteläpuolelta. Maantien  13157  kohdalta 
vaihtoehto lähtee pohjoista kohti ylittäen  Lakeis- 
suon  ja  kulkee Kukunvuoren eteläpuolelta lähti-
en viistosti länsisuunnassa kohti nykyistä valta-
tietä. Vaihtoehto  3a  yhdistyy nykyiseen valtatie- 
hen  Sarkkilanjärven  itäpuolella. Vaihtoehdossa 

 3a  valtatie sijaitsee uudessa maastokäytävässä 
noin  16  kilometrin matkalla. 

Vaihtoehto  3a  sijaitsee pääosin metsämaise
-massa,  Sarkkilanjärven  pohjoispuolella vaihto-

ehto  3a  sijoittuu pelto-osuudelle. Vaihtoehto  3a 
 ylittää myös useita suoalueita, joista suurimmat 

ovat Lakeissuo, Isosuo  ja  Leivätönsuo. Asuinra-
kennuksia mastokäytävän  läheisyydessä  on  iso 
Työläjärven pohjoispuolella  ja  maantien  13157 

 varrella. 

Alavaihtoehto  3b  

Vaihtoehdon  3b  alkuosa noudattaa kantatien  65 
 (Uusi-Kuruntie) nykyistä linjausta, minkä vuoksi 

Elovainion eritasoliittymän kohdalla joudutaan 
tyytymään  80 km/h  mitoitusnopeuteen. Elovaini

-on  teollisuusalueen kohdalla väylä sijoittuu uu-
teen maastokäytävään nykyisen valtatien poh-
joispuolelle. Vaihtoehto  3b  kulkee Leivätönsuon 

 ja  Isosuon  kautta Tornivuoren eteläpuolelta  ja 
 Iso Työläjärven pohjoispuolelta. Vaihtoehto  3b 

 sivuaa Lainalammisuota pohjoispuolelta.  Vää
-räjärven  kohdalla vaihtoehto  3b  eroaa muista 

vaihtoehdoista  ja  suuntautuu Vääräjärven länsi- 
puolelta  ja  Ahvenusjärven  pohjoispuolelta Hau-
tasuon yli. Tästä vaihtoehto  3b  suuntautuu län-
teen  ja  yhtyy Lakeissuon  ja  Kukunvuoren  välis-
sä vaihtoehtoon  3a.  Tästä vaihtoehto  3b  lähtee 
viistosti länsisuunnassa kohti nykyistä valtatietä. 
Vaihtoehto  3b  yhdistyy nykyiseen valtatiehen 
Sarkkilanjärven itäpuolella. Vaihtoehdossa  3b 

 valtatie sijaitsee uudessa maastokäytävässä 
noin  16  kilometrin matkalla. 

Vaihtoehto  3b  sijaitsee pääosin metsämaise
-massa.  Sarkkilanjärven  pohjoispuolella vaih-

toehto  3b  sijoittuu vaihtoehdon  3a  tavoin pel-
to-osuudelle. Etenkin vaihtoehdon itäpuolella 
korkeuserot maastossa ovat melko vaihtelevia. 
Vaihtoehto  3b  ylittää myös useita suoalueita, 
joista suurimmat ovat Hautasuo, lsosuo  ja  Lei

-vätönsuo. Asuinrakennuksia mastokäytävän  lä-
heisyydessä  on  iso Työläjärven pohjoispuolella, 
Pirttijärven pohjoispuolella  ja  maantien  13157 

 varrella. 
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4 SUUNNITTELUALUEEN  NYKYTILANNE  

4.1  Hankkeen sijainti 	 4.2  Luonnonympäristö 

Suunnittelualue  sijaitsee Pirkanmaan maakun-
nassa  Ylöjärven  kaupungin  ja  Hämeenkyrön 
kunnan alueilla.  Suunnittelualueen  sijainti  on 

 esitetty kuvassa  13.  

Maaperä  

Suunnittelualueen eteläreuna  rajoittuu nykyi-
seen  valtatiehen,  joka  on  rakennettu  harjumuo-
dostuman  kohdalle. Harjun maaperä  on  kar-
kearakeista kivikkoa  sekä  lajittunutta  soraa  ja 

 hiekkaa. Harjun  pohjoisreunassa muodostuma  

Kuva  13.  Suunnittelualueen  sijainti 
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muuttuu hienoksi hiekaksi. Valtatien nykyinen 
linjaus noudattaa likimain karkearakeisen soran 

 ja  hienon hiekan rajakohtaa. Harjun karkearakei-
nen ydin  on 0,6-1  kilometrin levyinen. Maapeite 

 on  paksuimmillaan  50-60  metriä ruhjelaaksojen 
kohdalla. Muualla keskipaksuus  on 20-30  met-
riä. Harjualueella  on  runsaasti suppakuoppia. 

Harjun pohjoispuolella maaperä  on  pääosin  mo
-reenia. Moreenikumpareiden  välissä  on  soistu-

neita  alueita, joissa maaperä  on  turvetta  ja  lie
-juista silttiä  sekä savea. Turpeen  ja  pehmeän 

maakerroksen paksuus ei ole näissä kuopissa 
yleensä  kovin  suuri. 

Suunnittelualueen  itäosassa, Sarkkilanjärven 
pohjukassa, valtatie  3  ylittää laajan, noin  2-3 

 kilometriä leveän savialueen, jossa pehmeiden 
maakerrosten syvyys  on  paikoin suurempi kuin 

 10  metriä. Jokiuoman läheisyydessä esiintyy 
myös hyvin pehmeää  ja  vesipitoista  liejua. 

Kallioperä 

Kallioperä  muuttuu Ylöjärvellä syväkivilajeista 
liuskeiksi. Niin kutsuttu  Tampereen  liuskealue  on 

 leveimmillään  noin  20  kilometriä  ja  ulottuu  kat
-konaisena vyöhykkeenä Kankaanpäästä  Päijän-

teen itäpuolelle. Vesi liikkuu yleensä  vain  kallion 
raoissa, halkeamissa  ja  ruhjevyöhykkeissä. Poh-
javesialueen hydrogeologisissa  selvityksissä  on 

suoritettu luotauksia, joissa kallionpinnan sijainti 
 on  määritetty likimääräisesti.  Tutkimuksissa  on 
 havaittu myös ruhjevyöhykkeitä, jotka ohjaavat 

merkittävällä tavalla pohjaveden kulkeutumista. 

Suunnittelualueella  ei sijaitse geologisesti ar-
vokkaita kallioalueita. 

Luon nono  lot 

Luonnonmaantieteellisessä aluejaossa  Hä-
meenkyrö  ja  Ylöjärvi kuuluvat eteläboreaaliseen 
kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suunnittelualue  on 

 luonnonoloiltaan  hyvin pienipiirteistä  ja  mosaiik-
kimaista.  Alueelta löytyy ojitettuja soita, harjuja, 
kuivia  ja  tuoreita kankaita, puroja  ja  kulttuuriym-
päristöjä. Suunnittelualueella  vuorottelevat tuo-
reet kankaat  ja  kallioisemmilla  alueilla kasvavat 
kuivat kangasmetsät. Selvitysalueen metsät 
ovat pääosin kuusivaltaisia tuoreita kangasmet-
siä, jotka ovat pitkään olleet talousmetsäkäytös

-sä  ja  jotka ovat hyvin eri-ikäisiä. Lisäksi alueella 
 on  hakkuuaukeita,  joista suurin sijaitsee vaihto-

ehdon  2  maastokäytävän  ja  vanhan tien yhty-
mäkohdan pohjoispuolella. 

Alueella sijaitsevat, pääasiassa mäntypuustoiset 
suot  (mm.  Lakeissuo)  on  lähes kokonaan ojitettu 

 ja  suot ovat kuivuneet turvekankaiksi. Leivätön-
suota  on  ojitettu  ja  se on vain  osittain kuivunut 
turvekankaaksi. Hämeenkyrössä, Rokkakos-
kenjoen  ja  Pentinmaan  maatalousvaltaisessa 

KALLIO 	MOREENI 
	

HIEKKA 	SAVI 	 HIETA  HIESU 	 LIEJU 	TURVE 
	

TAYTEMAA 

Kuva  14.  Suunnittelualueen  maaperä  
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kulttuuriympäristössä,  hallitsevat maisemaa 
 maatalouskäytössä  olevat  peltoalueet.  Suun

-nittelualueella  virtaa myös lukuisia pieniä ojia  ja 
puroja,  jotka alueelle tehtyjen  maastokäyntien 

 perusteella ovat kuitenkin pääosin  perattuja,  ei-
vätkä enää  luonnontilaisia.  Luonnon monimuo-
toisuuden kannalta tärkeitä  elinympäristöjä  on 
Rokkakoskenjoen kosteikoissa  ja Työlänojan 
purolehdoissa. Pentinmaan järvialueella  sijait-
see useita pieniä järviä  (mm. Vääräjärvi,  Mäyrä- 
järvi  ja Ahvenusjärvi),  joita ympäröivät suhteelli-
sen laajat yhtenäiset metsäalueet. 

Alueella ei ole tiedossa  luonnonsuojelulain  29 §: 
n tarkoittamia  suojeltavia  luontotyyppejä. Ylöjär

-yen Metsäkylän  ja  Uusi-Kuruntien  kaavoituksen 
yhteydessä vuosina  2000-2007  tehtyjen  luon-
toselvitysten  yhteydessä  suunnittelualueelta  on 

 havaittu kuusi  metsälain  10 §:n  mukaista erityi-
sen tärkeää elinympäristöä:  Työränojan  puron- 
varsi, lähteinen  lehtokorpi,  joka  jää maastolinjan 

 eteläpuolelle,  Leivätönsuon  kaksi  luonnontilai-
sinta  aluetta,  Työlänojan keskiosat,  sekä  100- 
vuotias  kuusikko Leivätönsuon  luoteispuolella 

 (kuva  15). 

läkkäämpien talousmetsien  ja  peltojen reuna
-vyöhykkeissä,  sekä purojen  ja  ojien varsilla si-

jaitsee joitakin  sekapuustoisia,  luonnon moni-
muotoisuuden kannalta arvokkaita  biotooppeja, 

 jotka voivat olla  mm.  liito-oravalle  potentiaalisia 
 elinympäristöjä.  Tällaisia kohteita ovat  esim. 

Alaisenjärven  eteläpuolella sijaitsevan  peltoalu-
een pohjoispuoli, Mansikkamäen länsipuoli  ja 
Lähdeande  sekä  Ahvenusjärven  ja Mäyräjärven 
välisen peratun laskuojan  varsi. Kohteissa tul-
laan tekemään tarkemmat liito-orava selvitykset 
keväällä  2009.  

Kasvillisuus 

Suunnittelualueella  sijaitsevat metsät ovat eri- 
ikäisiä  talousmetsiä.  Nykyisen tielinjauksen 
pohjoispuolella vallitsevat  kuusivaltaiset  tuoreet 

 kangasmetsät  ja  eteläpuolella  harjualueilla  taas 
 mäntyvaltaiset kangasmetsät. Lehtokasvillisuut

-ta  alueella  on  vähän, lähinnä purojen  ja Rok-
kakoskenjoen  varsilla sekä pieniä  lehtomaisia 
laikkuja  pelto-ojien  ja  metsien  vaihettumisvyö-
hykkeissä.  Tällaisia kohteita sijaitsee  mm. Man-
sikkamäen  länsipuolella sekä  Lähdeahteessa 

 Hämeenkyrössä.  Suunnittelualueella  ei sijaitse 
arvokkaita  perinnebiotooppeja.  

Valtaosa alueen soista  on  ojitettu, mutta joitakin 
suhteellisen  luonnontilaisia suolaikkuja  on  kui-
tenkin jäljellä  Ylöjärven Leivätönsuolla  alueelle 
kaavoituksen yhteydessä tehtyjen  luontoselvi-
tysten  (v. 2005-2006)  mukaan.  Kulttuuriympä-
ristöissä,  mm. Pentinmaalla  ja Metsäkylässä  on 

 joitakin  kesantopeltoja,  joilla kasvaa  niittykasvil
-I isu  utta. 

Ylöjärven  puolella  kasvillisuudeltaan  paikallises-
ti arvokkaita alueita ovat  Työlänojan  varrella si-
jaitsevat  puronvarsilehtokohteetja Leivätönsuon 
luonnontilaisemmat  alueet (Keskitalo  2006, 
2005,  Kallio  &  Keskitalo  2007).  Hämeenkyrön 
kunnan alueella arvokkaimpia  kasvillisuusalu-
eita  ovat aikaisempien selvitysten  (Laurinol

-Ii 1996)  perusteella  Rokkakoskenjoen  varren 
 kosteikot, Sarkkilanjärven rantakasvillisuusalu-

eet  sekä Pirttijärven  laskupuron Alaisenjärven 
 päässä sijaitseva  purolehto. Laurinollin  tekemän 

selvityksen mukaan  purolehdossa  on  kasvanut 
 mm. kotkansiipeä, mustakonnanmarjaa,  lehto

-orvokkia  ja lehtokuusamaa.  Lisäksi alueen  kes-
kiosassa  on  molemmin puolin tehty  avohakkui

-ta,  jotka ulottuvat ojan reunaan. Hämeenkyrön 
 Ketunkiven-  ja Pinsiönkankaan  rajamailla sijait-

sevan  Paskolamminmaan  tuntumassa sijaitsee 
arvokas  kasvialue,  jolla  on  havaittu aikaisemmin 

 harjumasmaloa, lehtoneidonvaippaa, nuokkuko
-hokkia  ja metsänätkelmää (Laurinolli  1996). 

Eläimistö 

Nisäkkäät 
Suunnittelualueen eläinlajisto  on  pääosin tyy-
pillistä  talousmetsien lajistoa.  Alueella liikkuu 
muun muassa hirviä  ja kauriita. Luontodirektii

-vin liitteen IV (a) lajiesta  joiden  lisääntymis -  ja 
levähdyspaikkoja  ei saa hävittää  tai  heikentää 

 (IsI  49 §), suunnittelualueella  esiintyy  lepakoita 
 ja  liito-oravia. Ylöjärvellä  liito-oravien esiintymät 

 on  kartoitettu kaavoitukseen liittyvien luonto- 
selvitysten yhteydessä  (mm. Uppstu &  Kalkko 

 2005-2006,  Kytömäki  & Uppstu  2006).  Useissa 
selvityksissä  on  havaittu liito-oravia.  Havainnot 

 ja  liito-oravalle  tärkeät  elinympäristöt  on  esitetty 
kuvassa  15.  Hämeenkyrössä liito-oravia  on  ta-
vattu  Rokkakosken  joen mutkasta.  

Ylöjärveltä  on  kartoitettu myös  lepakoiden  Ii-
sääntymis- levähdyspaikat, kulkureitit  ja  tärkeät 

 ruokailualueet (Siivonen & Wermundsen  2006). 
Suunnittelualueelta  löydettiin neljä  lepakoille tär- 
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keää  elinympäristöä, joissa havaittiin viiksisiip-
poja/isoviiksisiippoja, pohjanlepakoita  ja  yhdel-
tä alueelta (Työläjärven eteläpää) vesisiippoja. 
Näillä alueilla lepakoiden  on  arvioitu saalistavan 
aktiivisesti  vain  osan kesää  tai  satunnaisesti. 
Hämeenkyrön kunnan puolelta lepakoita ei ole 
kartoitettu. 

Linnusto 
Ylöjärven  kunnan puolella suunnittelualueen  in - 
nusto  on  kartoitettu alueen kaavoituksen yhtey-
dessä vuosina  2005-2007. 

Alueelle  on  laadittu seuraavat linnustoselvityk
-set:  

• Ylöjärven Elovainioin  ja  Kangasniemen 
alueen linnusto-  ja  lilto-oravaselvitys  2005-
2006  

• Linnustoselvitys Ylöjärven Metsäkylän  alu-
eella  2007  

• Ylöjärven Elovainion osayleiskaava-alueen 
pesimälinnusto  1996  

• Ylöjärven Takamaan osayleiskaava -alueen 
pesimälinnusto vuosina  200-2002  

• Linnustoselvitys Ylöjärven Metsäkylän  alu-
eella  2007 
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Natura-alueet  ja  luonnonsuojelualueet  
SYKE - n  OIVA-paikkatietopa(velu 

Maakuntakaavassa  esitetty luonnon monlmuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeä alue, erityyppisiä luonnonarvoja 

Luonnonsuojelualue (Maakuntakaava) 

Arvokkaat pienvedet, kosteikot  ja  suot 
Laurinolli  (1996).  Hameenkyrön  arvokkaat luoritokohteet Marja-liisa 
Putkanen  (2003),  Rokkakoskenjoen hoitosuunnitelma 

Paikallisesti arvokkaat luontokohteet 
- 	- 	- 	-  ja  metsälainmukaiset  kohteet 

Kallio  &  Keskitalo  (2007).  Metsäky(än osayleiskaava -alueen 
luontoseMtys  Keskitalo  (2006),  Uusi Kururitien osayleiskaa - 
va -alueen luontoselvitys 	Keskitalo  (20051,  Elovainion 

Pohjoispuo)isen 	alueen luontoselvitys. 
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Selvityksissä suunnittelualueella  on  havaittu 
muun muassa käki, tiltaitti  ja  pyy. Selvityksissä 
linnustollisesti tärkeiksi alueiksi  on  arvioitu muun 
muassa osia Leivätönsuosta, Työlänojan puron-
varsilehto  ja  Metsäkylän  pohjoispuolella sijaitse-
va kuusikko, joka  on  myös lepakoiden ruokailu- 
alue. 

Hämeenkyrön kunnan puolella linnustollisesti 
arvokkain alue  on  Sarkkilanjärvi,  jolla esiintyy 
lintudirektiivin liitteen  I  lajeja: kalatiira, kaulus- 
haikara, liro, luhtahuitti  ja  ruisrääkkä.  Muita lam-
mella säännöllisesti tavattavia lajeja ovat  mm. 

 heinätavi,  jouhisorsa  ja  punajalkaviklo.  

Muut uhanalaiset lajit  
Suunnittelualueelle  Hämeenkyrössä sijoittuu 
uhanalaisen perhosen, lehtohopeatäpiän  (Bo - 
for/a  titan/a) esiintymä.  Alueelta  on  havaittu la-
jia useasta pisteestä  ja  useammalta  vuodelta. 
Lehtohopeatäpiä  (VU, E) on  aurinkoisten  met

-säaukioiden  ja  niittyjen päiväperhoslaji,  joka  on 
 harvinaistunut  Suomessa metsälaidunnuksen 

loppumisen  ja  metsien kuusettumisen vuoksi. 
Lehtohopeatäpiä  on  arvioitu uusimmassa uhan-
alaisluokituksessa (Rassi ym.  2001)  vaarantu-
neeksi  lajiksi  ja  se on  rauhoitettu sekä erityises-
ti suojeltava laji, Luonnonsuojelulain mukaan 
erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän 

-' 	-r  
__ 	 0  

\\  

Ve  3Y 

-I ± 1  
_/ Th 	J'V 	T''  
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Kallio  &  Keskitalo  (2007)  Metsdkyöin osayleistaava  alueen  Siivonen & Werrnundsen  (2006)  Y)carven lepakkokartoitus 
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alueen  luontoselvitys  Keskitalo  (2005)  Elovainion pohjoispuolisen 
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Kytömäki  & Uppstu  (2006)  Luito'oravase)vityss Y(ctarven  
pohjoispuoliselta  alueelta  FCG Planekooy  (2008)  Kolsopin  
betonijatteen kasittelylaitoêisen  YVA  Ympänstovaikutusten  

han 	I  a  aise 	aji 
SYKE  n  uhanalaisten  elioiden rekisten (UHEX rekisten( tarkistettuna  Pirkanmaan  ympansto 

arviointiselostus  
keskuksen uhanalaisten eliöiden  paikkatietoaineistoila  

Kuva  15.  Arvokkaat  Iuontokohteet suunnittelualueella 
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esiintymispaikan  hävittäminen  tai  heikentä-
minen  on  kielletty. Kielto astuu voimaan, kun 
alueellinen  ympäristökeskus  on  päätöksellään 
määritellyt  esiintymispaikan  rajat  ja  antanut pää-
töksen tiedoksi omistajille  ja haltijoille. 

Suojelualueet 

Suunnittelualueen länsipäässä,  valtatien  3  tun-
tumassa, sijaitsee  Sarkkilanjärven  Natura  2000 

 -alue  (Fl0309006),  joka  on lintudirektiivin  mu-
kainen erityinen  suojelualue  eli  ns.  SPA  -alue.  
Sarkkilanjärvi  on  umpeen kasvava järvi, jossa  
avovettä  on  enää  1-2  hehtaaria. Alueella kas-
vaa laajoja  järvikorteikkoja. Ympäröiviltä  laajoilta  
peltoalueilta  valuvat vedet  kuormittavat  järveä.  

Sarkkilanjärvi  on  valtakunnallisesti arvokas  lm -

tualueja  tärkeä  muutonaikainen levähdyspaikka  
linnuille.  Sarkkilanjärvi  on  valtakunnallisen lintu -
vesiohjelman  kohde. Pirkanmaan  1.  maakunta -
kaavassa Sarkkilanjärven  alue  on  merkitty  nat-
ja  S-merkinnöillä.  Suojelu toteutetaan  vesilain  ja 
luonnonsuojelulain  nojalla.  

Sarkkilanjärvelle  on  vuonna  2007  laadittu alueen 
käyttö-  ja hoitosuunnitelma  (Pitkänen  2007),  jo-
hon  on tiivistetysti  raportoitu myös järvellä teh-
tyjä kasvillisuuden  (2005)  ja lintulajiston  (2005) 
seurantoja.  Alueelle  on  tehty myös  hyönteissel-
vitys  vuonna  2008. 

Suunnittelualueen  läheisyydessä sijaitsee myös  
Perkonmäen  ja Hirvijärven Natura -alueet, mutta 
ne eivät  sijoitu  tien vaikutuspiiriin.  Perkonmä-
ki  sijaitsee kilometrin  ja Hirvijärvi  noin  2,5  kilo-
metrin päässä lähimmästä  maastokäytävästä. 
Perkonmäen  alue  (Fl356001,  SCI)  kuuluu  Na-
tura  2000-verkostoon  luonnontilaisten  vanhojen 
havu-  ja lehtipuusekametsien  vuoksi. Alueen 
läpi virtaavan  Työlänojan  varren  boreaalisessa 
lehdossa  kasvaa  mm. imikkää, taikinamarjaa, 
lehtoleinikkiä  ja näsiää.  Muita huomion arvoisia 
lajeja ovat  lintudirektiivilaji pikkusieppo, peuka -
loinen  ja  uhanalainen  rusokääpä.  Alue kuuluu 
vanhojen metsien  suojeluohjelman yksityismai

-den  kohteisiin. Pirkanmaan  1. maakuntakaavas
-sa  alueella  on nat-  ja  SL-merkinnät  ja  suojelun  

toteutuskeinona  on luonnonsuojelulaki. 

Hirvijärvi (Fl356005,  SPA) on  matala  lintujärvi,  
joka  on ruskosuohaukan  elinympäristöä. Muis-
ta  lintudirektiivin  linnuista alueella tavataan  kala-
tiira, laulujoutsen, luhtahuitti, mustakurkku-uikku 

 sekä uhanalainen  selkälokki.  Pirkanmaan maa-
kuntakaavassa  kohde  on  maakunnallinen lintu -
vesikohde  ja  suojelun  toteutuskeinoina  ovat  ye-
silaki  ja luonnonsuojelulaki. Hirvijärvi  on  merkitty 
Pirkanmaan  1. maakuntakaavassa  merkinnällä  
nat.  

Nykyisen valtatien eteläpuolella  on  kaksi maa-
kuntakaavan  mukaista  suojelualuetta:  Pinsiön- 
kankaan  luonnosuojelualue (YSAO42001)  ja 

 Pikku-Ahvenistonharju (YSA043522).  Nämä  
suojelualueet  sijaitsevat noin puoli kilometriä 
nykyisestä  valtatiestä. Arviointiselostusvaihees

-sa  selvitetään näille alueille aiheutuvat vaikutuk-
set  tiehankkeesta.  

Pinta-  ja  pohjavedet 

Pintavedet 
Suunnittelualueen itäisimmän  valuma-alueen 

 (35.314 Vahantajoen  valuma-alue) vedet  kul-
keutuvat  alueelta itään  Näsijärveen  valuma-alu-
eelle  35.311).  Alueen vedet valuvat  Laihalammin  
suolta saakka Vähä-Työläjärven  ja  Iso  Työläjär

-yen  kautta  Työlänojaa  pitkin  Näsijärveen.  Lai-
halammin  itäpuolella oleva  Tornivuori  on  alueen 
korkein kohta  +180. Tornivuoren  luoteispuolella 
olevat Ahven  usjärvi  ja Vääräjärvi  niitä  ympäröivi -
ne  suoalueineen  laskevat  Vahantajoen  kautta  
Näsijärveen. 

Suunnittelualueen keskimmälnen  valuma-alue 
 (35.595 Äkönmaanjoen  valuma-alue) purkaa  

pintavedet  alueelta itään  Rokkakoskenjokeen  
valuma-alueelle  35.591.  Pirttijärvi  ja  Alaisen- 
järvi sekä niiden länsipuolella olevat  laajahkot 
suoalueet  kuten  Lakeissuo, Pitkäsuo  ja Laut-
tasuo  laskevat  Rokkakoskenjokeen  ja  edelleen  
Sarkkilanjärveen. Laihalammin  länsipuolella 
oleva  Mäyräjärvi  ja Pihlajaniemen  järvi laske-
vat valtatien  3  ali  harjumuodostumaan. 

Suunnittelualueen läntisimmältä  valuma-alueel-
ta  (35.591 Lavajoen  valuma-alue) vedet purkau-
tuvat valuma-alueelta etelään  Mahnalanselkään  
valuma-alueelle  35.511. Lauttasuon  eteläpuolel-
la oleva  Lehtiladonsuo  laskee etelään  laskuojan 
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alittaessa  nykyisen valtatien kandesta kohdasta 	lähialueella  ovat  käyttökelpoisuudeltaan  pieni 
päätyen  Sarkkilanjärven pohjukkaan. 	 Hautalammi  sekä  käyttökelpoisuudeltaan välttä- 

va  Julkujärvi. 
Suunnittelualueen  valuma-alueet  on  esitetty ku- 
vassa  16.  

Pohjaveden  muodostumisalueella  merkittävä  
osa pintavesistä  imeytyy  harjuun  lukuun olla- 	-  
matta pohjavesisuojattuja tieosuuksia. Suojatun 	= 	 . .  
alueen vedet puretaan  laskuojien  kautta  läheisil- 	VIfr4  

le  suoalueille tai  suoraan vesistöön.  Kloridipitoi- 	 - 	 .. . 
suuden  kasvua  on pohjavesisuojauksen raken- 	.. 	 . 	\  
tamisen  jälkeen havaittu  purkukohtien alapuoli- 	 ,.. . . . 

sissa vesistöissä. 	 '- 

Vesistojen  tila niiden  kayttokelpoisuuden  mu- 	 I 	
.t  

kaan  on  esitetty kuvassa  17.  Kokemäenjoen 	: 	 .1'.  
vesistön  vesiensuojeluyhdistyksen  ja  ympäristö- 	 . . - 

 hallinnon Hertta-tietojärjestelmän määritelmien  
mukaan  suunnittelualueen  järvistä  Sarkkilan- 	 S.. 	 .  

järvi,  Rokkakoskenjoki,  Iso  Tylöläjärvi,  Saarijär- 
vi  ja  Ahvenusjärvi  ovat käyttökelpoisuudeltaan 	Kuva  17.  Vesistöjen tila niiden käyttökelpoisuuden 
tyydyttäviä. Nykyisen valtatien eteläpuolella tien 	mukaan  
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Kuva  16.  Suunnittelualueen  valuma-alueet  
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Pohja vedet  
Suunnittelualueella  sijaitsee yksi laaja pohjavesi- 
alue, Ylöjärvenharju  (049805),  joka sijoittuu sekä 
Ylöjärven kaupungin että Hämeenkyrön kunnan 
alueille  (kuva  18).  Tämä  I  luokan pohjavesialue 

 on  osa  Hämeenkoskelta Pälkäneen  ja Tampe-
reen  kautta Hämeenkyröön kulkevaa mittavaa 
harjujaksoa. Valtatie  3  kulkee Ylöjärvenharjun 
pohjavesialueella  11,9  kilometrin  matkan,  josta 
varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella 
olevan tieosan pituus  on  seitsemän kilometriä. 
Ylöjärvenharjun pohjavesialueelle  on  sijoittunut 
runsaasti toimintoja. Alueella  on  runsaasti teolli-
suutta, liikennettä, maa-ainestenottoa sekä asu-
tusta. 

Valtatien  3  luiskiin  pohjaveden muodostumisalu-
eelle  on  rakennettu pohjaveden suojausrakenteet. 
Pisin yhtenäinen suojaus  on  noin  6,5  kilometrin 
pituinen  ja  se  alkaa kantatien  65  liittymästä  ja 

 päättyy Pinsiön Taimitarhan kohdalle. Suojauksia 
 on  yhteensä noin  10  kilometrin matkalla. 

Ylöjärvenharjun pohjavesimuodostuma  on  ym-
päristöstään selvästi kohoava selänne, jonka 
ydinosan leveys vaihtelee  600  -  1000  metrin 
välillä. Ylöjärven harjujakso  on  pääosin  synk - 

liininen  eli ympäristöstään vettä keräävä. Muo-
dostumassa  on  myös laajoja tasanneosia. Muo-
dostuman aines  on  hyvin lajittunutta hiekkaa  ja 

 soraa. Alueella esiintyy yleisesti suppakuoppia. 
Nämä keräävät hyvin vettä, joka imeytyy pohja-
vedeksi lisäten muodostuman antoisuutta. 

Alueella  on  useita kallioperän ruhjeita  ja  pai-
nanteita,  jotka voivat myös lisätä pohjaveden 
antoisuutta. Toisaalta harjun alaiset kallioselän

-teet  myös jakavat pohjavesialueen useammak
-si  erilliseksi pohjaveden muodostumisalueeksi. 

Julkujärven, Saurion  ja  Hämeenkyrön puolella 
sijaitsevan Pinsiön ottamoiden kohdalla sijait-
see huomattavia kallioperän ruhjeita, jotka ko-
koavat harjun pohjavettä. Pinsiön  ja  Julkujärven 
vedenottamoiden  kohdalla kallionpinta viettää 
vaitatien suunnasta vedenottamoilie lisäten  ye

-denotolle aiheutuvaa  riskiä. Pohjavettä purkau-
tuu harjun liepeillä monin paikoin isoina lähteinä 

 (mm.  Saurion  lähde, Joenpään lähde, Pinsiön 
kyläkunnan  ja  harjun välinen alue). Pohjavettä 
purkautuu myös iso Työläjärven pohjasta. Muo-
dostuman pohjoispuolella olevat Mäyräjärvi, 
Pihlajaniemenjärvi  ja  Lepojärvi  sekä Pikku-Ah-
venisto  ja  tämän kautta myös lso-Ahvenisto  las- 

Ve  3  

Vel/ 	Ve2  
Ø  Palkon  kylän vesiosuuskunta 

Liii Vedenhankinnan  kannalta tärkeä pohjavesialue 
(sisempi  linja osoittaa muodostumisalueen) 

______  Harju-  tai  kallioalue,  arvokas geologinen muodostuma  

Kuva  18.  uunnittelualueellaja  sen  läheisyydessä sijaitsevat  pohjavesialueet  sekä olemassa olevat pohja
-vesisuojaukset  ja  vedenottamot 
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kevat  vetens€ harjuun. Valtatien l€heisyys ilme-
nee vedenottamoiden  veden  laadussa l€hinn€ 
kloridipitoisuuden kasvuna. Suurimmillaan klori-
dipitoisuudet ovat Pinsi•n  ja Saunan  ottamoissa, 

 mutta esimerkiksi kaupungin p€€vedenottamol
-la,  Ahvenistolla  pitoisuudet ovat alhaisia, noin  5 

 mg/I.  1990 -luvun puoliv€liss€ toteutetuilla poh-
javeden suojaustoimenpiteill€  on  ollut pieni vai-
kutus Pinsi•n ottamon kloridipitoisuuteen, mutta 
Julkuj€rven ottamon kloridipitoisuuden laskua ei 
ole ollut havaittavissa. 

Suunnittelualueella  sijaitsee my•s Palkon kyl€n 
vesiosuuskunnan vedenottamo. Ottamo sijait-
see Sarkkilanj€rvest€ noin kaksi kilometri€ it€€n 
nykyisen valtatien pohjoispuolella. Vedenottamo 

 on  laaja alue, joka koostuu useasta eri luonnon- 
l€hteest€. Vedenottamona paikka  on  toiminut  jo 

 liki sadan vuoden ajan. Vaikutukset Palkon ky-
l€n ottamoon tullaan selvitt€m€€n arviointiselos-
tuksessa. 

H€meenkyr•ss€ Yl•j€rvenharju muuttuu Ke-
tunkivenkankaan  Il  luokan pohjavesialueeksi. 
Ketunkivenkankaan alueesta l€nteen p€in sijait-
see Miharin  I  luokan pohjavesialue  (0210808).  

Ketunkivenkankaan  ja  Miharin pohjavesialueet 
 soveltuvat hyvin pohjavedenhankintaan sek€ 

pohjaveden laadun ett€ muodostuman koon  ja 
 aineksen puolesta. Alueella  on  kuitenkin laaja- 

alaista maa-ainestenottoa, josta saattaa aiheu-
tua riskej€ pohjaveden laadulle. 

Yl•j€rvenharjun pohjavesialueen suojelusuun-
nitelma  on  valmistunut vuonna  1993  Yl•j€rven 

 kunnan, Yl•j€rven - Kurun terveydenhuollon 
kuntayhtym€n,  Tampereen  kaupungin vesilai-
toksen  ja  silloisen  Tampereen  vesi-  ja  ymp€ris-
t•piirin  yhteisty•n€. Suunnitelma  on  p€ivitetty 

 vuonna  2004.  H€meenkyr•n pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelma  on  valmistunut vuonna  2003 

 Ymp€rist•nhoito kansallismaisemassa  -hank-
keen, H€meenkyr•n kunnan  ja  Pirkanmaan 
ymp€rist•keskuksen yhteisty•n€. Suojelusuun-
nitelmissa  on  selvitetty pohjavesialueilla olevat 
niski€ aiheuttavat toiminnot, arvioitu niiden poh-
javesivaikutuksia sek€ esitetty toimenpiteet ris-
kien poistamiseksi  tai  pienent€miseksi. 

:m  

 

insi•n  taimisto 

Pinsi•  

Pohjaveden suojaukset 
	

Pohjavedenottamo  
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Maisema  ja  kulttuuriymp€rist€ 

Suunnittelualue  kuuluu maisemamaakuntajaos
-sa  Keski-H€meen viljely-  ja  j€rviseutuun.  Pieni-

piirteisess€  ja  monimuotoisessa maisemassa 
erottuvat selke€sti kallioper€n liuskeisuuden ai-
heuttama voimakas topografia, tuoreiden  ja  kui-
vahkojen kangasmetsien peitt€m€t m€etja kum-
pareet  sek€  alavien  maastokohtien  voimakas 
soistuminen. T€rkein€ elementtein€ maisemas-
sa erottuvat kumpuilevaan maastoon syntyneet 
laajat peltoalueet. N€ist€ laajin  ja  edustavin alue 

 on  valtakunnallisesti arvokas Mahnala-Sasin 
kulttuuriymp€rist•. 

Suunnittelualue  sijoittuu yhdelle Etel€-Suomen 
suurimmista reunamuodostumista. P€€osa reu-
namuodostumasta koostuu harjusta, joka kul-
kee suunnittelualueella  ja sen  v€litt•m€ss€ ym-
p€rist•ss€ luode-kaakko -suuntaisena. Alueella 

 on  my•s poikittaisia murros-  ja  jokilaaksoja. 
Murros-  ja  siirroskohtiin  on  muodostunut paikoi-
tellen pieni€  ampla ja  j€rvi€. Harjualueen poh - 

joispuolella  maaper€  on  p€€osin huonosti vett€ 
l€p€isev€€ pohjamoreenia. 

Suunnittelualueella  sijaitseva rakennuskanta 
koostuu p€€asiassa vanhoista  ja  yksikerrok-
sisista  puisista omakotitaloista sek€ talousra-
kennuksista. Erityisesti j€rvien ymp€rist•ss€  on 

 paljon  loma -asutusta.  Osa  peltojen yhteydess€ 
sijaitsevista vanhoista rakennuksista  on  huo-
nossa kunnossa hoidon puutteen vuoksi. Uu-
disrakennukset sijoittuvat maisemarakenteen 
suhteen p€€osin suotuisille paikoille  ja  istuvat 
ymp€rist••ns€ hyvin. 

Maisemassa erottuvat maa-ainestenottoalu
-elden  aiheuttamat maisemavauriot erityisesti 

Mahnala-Sasin arvokkaan kulttuuriymp€rist•n 
kaakkoispuolella. Alueen maisemassa erottuvat 
my•s avohakkuualueet, jotka n€kyv€t kuitenkin 
kohtuullisen pienell€ alueella johtuen mets€val-
taisesta  ja  kumpuilevasta  maastosta. Voimajoh-
tojen n€kyminen maisemassa korostuu laajoilla 
avoimilla peltoaukeilla.  

Ve  1 	 Ve  2  

S 

II 	 .1 	/ 

P 	1 	Valtakunnallisesti merkitt€v€ kulttuurihistoriallinen ymp€rist•; 
Mahnala-Sasin  kulttuurimaisema 

Maakunnallisesti  arvokas kulttuuriymp€rist•  

Kuva  20. Atvokkaat  maisema -ja kulttuuriymp€rist•kohteet suunnittelualueella 



Kuva  19.  Mahnala-Sasin  arvokas  kulttuuriymp€rist• 

Ve3b 

____________________ 	 - - 
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€ 	Kiinte•  muinaisja•nne 



34 	 Valtatie  3  parantaminen v€lill€ Yl•j€rvi  -  H€meenkyr•, ymp€rist•vaikutusten arviointiohjelma 
SUUNNITTELUALUEEN  NYKYTILANNE 

Pirkanmaan 	 maakuntamuseon 	 tietokannan Valtakunnallisesti 	 merkitt€vien 	 rakennettujen 
mukaan kuvan  19  mukaisella alueella  ja sen  ymp€rist•j€ koskevaa tietoa (RKY1993) p€ivi- 
l€hiymp€rist•ss€  on  t€ll€ hetkell€ viisi muinais- tet€€n  parhaillaan. P€ivitykset voivat vaikuttaa 
j€€nn•skohdetta.  Tiedot ovat kuitenkin osittain my•s alueella sijaitseviin kohteisiin. 
vanhentuneet. Museovirastolta  on  tullut  vuonna  
2008  uusi ohje historiallisen ajan kohteista  ja  
esimerkiksi H€meenkyr•n perusinventointi  on 4.3 	Yhdyskuntarakenne  ja maank€ytt•  

vuodelta  1969.  Alueella tulisi tehd€ arkeologi- 
nen inventointi, joka koskisi erityisesti historial- Kaavoitustilanne  

lisen  ajan muinaisj€€nn•ksi€. 
Pirkanmaan  1.  maakuntakaava  on  vahvistettu 

Alueella  on  kirjallisten l€hteiden mukaan  sham-  valtioneuvostossa  29.3.2007.  Vuoden  2008  ai- 
nut yhdeks€n keskiajalla syntynytt€ kyl€€, joita  kana  Pirkanmaan liitto jatkaa maakuntakaavoi- 
ei ole viel€ inventoitu. Tarkemmissa tutkimuksis- tusty•t€ k€ynnist€m€ll€  Pirkanmaan  1.  maakun - 
sa  voi l•yty€ muitakin muinaisj€€nn•skohteita, takaavaa  t€ydent€v€n vaihekaavoituksen. Kaa- 
jotka tulee tarkistaa inventoinnin yhteydess€.  va  k€sitt€€ liikenteen  ja  logistiikan.  
Lis€ksi alueelta tunnetaan ainakin kolme esi- 
historiallista irtol•yt•paikkaa. Lokakuussa  2008  Maakuntakaavassa  on  esitetty ohjeellinen linja- 
aloitettiin Sasin osayleiskaavaselvityksen yhtey-  us  Yl•j€rvi  -  H€meenkyr• -v€liselle moottoritielle 
dess€ inventointi,  joka k€sitt€€ osan edell€ mai-  tai  moottoriliikennetielle  (punainen katkoviiva). 
nituista  kohteista. Ote maakuntakaavasta  on  esitetty kuvassa  21.  
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Yleiskaavat 
	

to on  hyv€ksynyt  Elovainion osayleiskaavaeh- 
Yl€j€rven kaupungilla  on suunnittelualueella 

	
dotuksen  17.4.2008.  Aluetta laajennetaan Uusi - 

voimassa Taajamien  osayleiskaava  sek€  Elovai- 	Kuruntien  suunnassa pohjoiseen uusien teolli- 
nion osayleiskaava.  Taajamien  osayleiskaavan 	 suusalueiden  varaamiseksi.  
muutos  on  ollut n€ht€vill€ kev€€ll€  2008.  Muu- 
tos k€sitt€€  Vaasantien  varren v€lill€ keskusta 

	
Lis€ksi  Yl•j€rven  kaupunki  on  aloittanut Mets€- 

-  Tampereen  raja. Yl•j€rven kaupunginvaltuus- 	 kyl€n  osayleiskaavan  laadinnan.  Kaupunginhal - 

L  

Kuva  22.  Ote  Yl€j•tven  Taajamien  osayleiskaavasta 
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litus  on  p€€tt€nyt kaavoituksen aloittamisesta 
 22,10.2008. Osayleiskaava  laaditaan Mets€ky

-l€n  taajamaan  ja sen  l€nsi-, pohjois-  ja it€puo-
lisille  alueille. Alue rajoittuu etel€ss€ Vaasantie

-hen,  l€nness€ H€meenkyr•n kunnan rajaan  ja 
 id€ss€ voimassa oleviin Elovainion osayleiskaa-

voihin. Alueen  pinta-ala  on  noin  630  hehtaaria. 
Kaavoitus k€ynnistet€€n marraskuussa  2008.  

Tavoitteena  on osayleiskaavan  hyv€ksyminen 
vuonna  2010.  

Vaihtoehto  1  ei ole voimassa olevan Yl•j€rven 
osayleiskaavan mukainen. 

H€meenkyr•n kunnalla  on suunnittelualueella 
 voimassa Sasi-Mahnala-Laitilan sek€ Pinsi•n- 
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kankaan  oikeusvaikutteiset osayleiskaa
-vat.  Marraskuussa  2005  kunnanhallitus 

p„„tti aloittaa  Sasi-Mahnala -Laitilan 
kaavan  tarkistuksen.  Kaavan tarkista-
mista  on  eri yhteyksiss„ pidetty t„rke„n„ 
muun muassa  asukasm„„r„n  lis„„misen 
vuoksi  ja  yritystoiminnan  ohjaamiseksi 

 valtatien  3  varteen niin kutsutun  Sasin 
liittym„n  kohdalle.  Kaavaluonnos  on  tar-
koitus laittaa n„ht„ville vuoden  2008  ai-
kana.  

Asemakaavat 
Yl…j„rven  kaupungilla  on  suunnittelualu-
eella  kaksi  asemakaavoitettua  aluetta, 

 Mets„kyl„  ja  Kirkonseutu.  H„meenky-
r…ss„ ei ole  suunnittelualueella  asema

-kaavoitettuja  alueita.  

Kuva  23.  Ote Elovainion osayleiskaavasta  
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Asutus  ja  palvelut  

Yl€j•rven  asukasluku oli vuoden  2007  lopussa 	Suunnittelualueen  palvelut sijaitsevat  p••asias - 
26 384  ja  v•est€tiheys  66,3  asukasta/km 2 .  H•- 	sa  nykyisen valtatien  3  ja  Uusi -Kuruntien  riste- 
meenkyr€n  asukasluku samana ajankohtana oli 	yksess•.  T•lle alueelle  on  sijoittunut my€s  teolli- 
10 277  ja  v•est€tiheys  22,2  asukasta/km2 . Vuo- 	suustoimintoja  ja  kaupan aluetta.  
den 2009  alusta  Kurun  kunta liittyy  Yl€j•rven  
kaupunkiin. 	 Suunnittelualueen  l•heisyydess• nykyisen val- 

tatien pohjoispuolella sijaitsee puolustusvoimien  
Suunnittelualueen it•p••ss•  valtatie kulkee 	 teknillisen tutkimuslaitoksen  harjoitusalue. 
Yl€j•rven  taajama-alueen l•pi. Itse  Yl€j•rven 

 keskusta  j••  suunnittelualueen  pohjoispuolelle. 
 Suunnittelualueen  asutus  on  keskittynyt p••-

asiassa kyliin  ja  taajamiin.  Suunnittelualueella 
 sijaitsee yksi  asutuskeskittym•, Yl€j•rven  Met

-s•kyl•,  nykyisen valtatien varressa.  
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4.4  Liikenteen nykytilanne  ja  liikenne-en-
nuste 

Valtatiell€  3  liikkuu Yl•j€rven  ja  H€meenkyr•n 
v€lill€ vuoden  2007  tietojen mukaan noin  10 
600-14 300  ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien 
liikennem€€r€t ovat suurimpia Yl•j€rven p€€ss€ 

 ja  pienimmill€€n Pinsi•n kohdalla. Keskim€€r€i-
nen arkivuorokausiliikenne  on 10 300-14 800. 

 Raskaan liikenteen osuus  on  keskim€€rin noin 
 9,4-12,8%.  

Valtatiehen  3  liittyvien yleisten teiden osalta lii-
kennem€€r€t ovat melko alhaisia  (alle  800  ajon./ 
vrk) lukuun ottamatta Uusi-Kuruntiet€ (kantatie 

 65),  jonka nykyinen liikennem€€r€  on  noin  5 300 
 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Valtatiell€  3  Yl•j€rven  ja  H€meenkyr•n v€lill€ 
kulkee vuonna  2030  nykyisell€ linjauksella vuo-
rokaudessa noin  15 100-18 000  ajoneuvoa, 
joista vuonna  2030  noin  13900-15600  ajoneu-
voa vuorokaudessa siirtyisi mandolliselle uudel-
le maastok€yt€v€lle. 

Liikenne-ennuste  on  laadittu Tiehallinnon kasvu-
kertoimien  ja  aiemmin laadittujen selvitysten pe-
rusteella sek€  Tampereen  seudun liikennemallin 
(TALLI2005) avulla. 
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Kuva  27.  Keskim€€r€inen vuorokausihikenne nykytilanteessa  (v. 2007)  ja  tulevaisuudessa  (v. 2030)  ny
-kylinjauksella  (VE  1)  sek€ uudella lyhyell€ linjauksella  (VE  2)  
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Liikenneturvallisuus  

Vuosina  2003-2007 suunnittelualueella on  ta-
pahtunut vuosittain noin  50  poliisin tietoon tul-
lutta liikenneonnettomuutta, joista keskim••rin 
vajaa nelj•nnes  on  johtanut henkil‚vahinkoihin. 

Yleisimm•t onnettomuustyypit suunnittelualu-
eella  ovat olleet yksitt•is-, riste•mis-, per••n- 
ajo-, k••ntymis-  ja  peuraonnettomuudet.  Koh-
taamisonnettomuudet  ovat olleet suhteellisesti 
mitattuna vakavimpia: onnettomuuksista  60 % 
on  johtanut henkil‚vahinkoon. N•ist• valtaosa 

 on  ollut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. 

Verrattaessa tilannetta valtateill• keskim••rin 
tapahtuviin henkil‚vahinko-onnettomuuksiin 
suunnittelualueella tapahtuu hieman keskim••-
r•ist• enemm•n k••ntymis-  ja  kohtaamisonnet-
tomuuksia.  Vastaavasti esimerkiksi yksitt•ison-
nettomuuksia  ja  el•inonnettomuuksia  v•yl•ll• 
tapahtuu keskim••r•ist• v•hemm•n. 

Yhteysv•lill•  on  isoja puutteita liikenneturvalli-
suudessa  ja  sujuvuudessa.  Tie on  kaikilla liiken-
neturvallisuuden tunnusluvuilla mitattuna tuntu-
vasti muita valtateit• vaarallisempi. 
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Kuva  30.  Onnettomuustiheys  (keskiarvo vuosilta 
 2003-2007) 

Kuva  31.  Onnettomuusaste  (keskiarvo vuosilta  
2003-200 7)  

4.5  Asukkaiden odotuksia  suunnitteluty•lle 

Ty€pajassa  (ks. tarkemmin kpl  2.6)  asukkaita 
pyydettiin listaamaan nykytilaongelmia, toiveita 
suunnittelulle sek• merkitsem••n kartalle eri-
tyisen hankalia  tai  t•rkeit• kohteita sek• mah-
dollisesti kommentteja alustaviin maastok•yt•

-vii  Yksityiskohtaiset tiedot  ja  koostekartta  ovat 
suunnittelijoiden k•ytett•viss•  ja  kooste toimite-
taan my€s tilaisuuteen osallistuneille henkil€ille. 
Asukkaiden ajatuksia asuinymp•rist€n nykyti-
lasta kuvataan t•ss• yleisemm•ll• tasolla. 

Tilaisuudessa osallistujat nostivat nykytilanteen 
ongelmina esiin: 

‚  melu 
‚  suolan vaikutus j•rviin  ja  pohjaveteen 
‚ risteysten  ja  liittymien  turvallisuus, liikentee- 

seen liittymisen hankaluus (kiihdytyskaisto- 
jen  puute) 

‚  tien aiheuttama estevaikutusja nykyisen tien 
ylitt•misen vaikeus (etenkin kevyt liikenne) 

‚ tien ahtaus  ja  ruuhkat sek• 
‚  raskas  liikenne (m••r•  ja  jumiutuminen  m• - 

kun)  

Teksteiss• sek• kartalla n•ist• esitettiin tarkem-
min sijaintitietoja, jotka  on  koottu suunnittelijoi-
den  ja  vaikutusten arvioijien k•ytt€€n muiden 
l•ht€tietoaineistojen rinnalle. 

Osallistujat toivoivat suunnittelulta asukkaiden 
huomioon ottamista sek• riitt•v•• tiedottamista. 
Tilaisuudessa kysyttiin my€s, ovatko vaihtoehdot 
arvioinnissa mukana tasavertaisina  ja  toivottiin 
vaihtoehtojen tasavertaista k•sittely• suunnitte-
lussa  ja  arvioinnissa. Muina toiveina hankkeen 
suunnittelulle esitettiin, ett•: 

‚  liikenteeseen liittyminen teht•isiin nykyist• 
helpommaksi 

‚  valittu linjaus ei saa vaikeuttaa paikallislii
-ken  nett• (alikulut  jne) 

‚  haitalliset meluvaikutukset minimoidaan 
‚ maisemavaikutus otetaan huomioon  ja 

 mietit••n riistak•yt•v•t 

Lis•ksi kommenteissa nostettiin tulevaisuuden 
huolina esiin  mm.  kaavoitus  ja  uusien linjausten 
suhde sek• uusiin ett• olemassa oleviin asuin- 
alueisiin, virkistysk•ytt€reitist€jen turvaaminen, 
suunnitelmien vaikutus maa-alueiden pirstoutu-
miseen. 
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5  ARVIOINNIN RAJAUS  

5.1  Arvioitavat  vaikutukset 

Ymp€rist•vaikutusten  arviointia koskevassa 
lains€€d€nn•ss€ ymp€rist•vaikutuksilla tarkoi-
tetaan hankkeen  tai  toiminnan aiheuttamia v€-
lillisi€  tai  v€litt•mi€ vaikutuksia, jotka voivat koh-
distua: 

‚  ihmisten terveyteen, elinoloihin  ja  viihtyvyy-
teen, 

‚  maaper€€n, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kas-
villisuuteen, eli•ihin  ja  luonnon monimuotoi-
suuteen 

‚ yhdyskuntarakenteeseen, 	 rakennuksiin, 
maisemaan, kaupunkikuvaan  ja  kulttuuripe-
ri nt••n 

‚  luonnonvarojen hy•dynt€miseen  ja  
‚  edell€ mainittujen tekij•iden keskin€isiin 

vuorovaikutussuhteisiin 

T€m€n hankkeen keskeiset vaikutukset tulevat 
todenn€k•isesti olemaan seuraavat: 

‚  vaikutukset ihmisten elinoloihin  ja  viihtyvyy-
teen (melu  ja  p€€st•t) 

‚  vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  ja 
 maank€ytt••n 

‚  vaikutukset pohjavesiin 
‚  vaikutukset maisemaan 
‚  vaikutukset liikenteeseen 
‚  sosiaaliset vaikutukset  

5.2  Vaikutusalue  

Ymp€rist•vaikutusten  laajuus  ja  merkitys riippuu 
vaikutuksen luonteesta. Erityyppiset ymp€rist•- 
vaikutukset kohdistuvat alueellisesti eri tavoin. 

 Osa  vaikutuksista kohdistuu  vain  paikallisiin olo-
suhteisiin,  osa  koskettaa laajoja valtakunnallisia 

 ja  seudullisia  kokonaisuuksia. 

Valtatien  3  ymp€rist•vaikutusten tarkastelualu-
eeseen  kuuluu tiealueen v€litt•m€ss€ l€hei-
syydess€ olevien alueiden lis€ksi ulkopuolella 
olevia alueita. Tiehankkeen toteuttaminen saat-
taa muuttaa luonnonoloja, maisemaa, ihmisten 
elinoloja, elinkeinoja  ja  viihtyvyytt€ my•s et€€ll€ 
itse tiest€. Siksi vaikutusalueen laajuus t€ss€ 
arvioinnissa vaihtelee noin  300  metrist€ (tien  l€

-hialueet)  jopa kolmeen kilometriin (avoimet mai-
sematilatja pohjavesialueiden ylitykset). T€t€kin 
laajemmalle saattavat kohdistua esimerkiksi vai-
kutukset yhdyskuntarakenteeseen. Hankkeen 
yleispiirteinen v€litt•mien vaikutusten vaikutus- 
alue  on  esitetty kuvassa  32.  

Hankkeen yhteisvaikutukset Kolsopin beto-
nij€tteen k€sittelylaitoksen  ja  Tunturavuoren  ja 

 Takamaan  (ks.  kuva  4)  maa-ainestenottohank-
keiden kanssa tullaan arvioimaan. Mets€kyl€n 
osayleiskaavoitus etenee samanaikaisesti t€-
m€n hankkeen kanssa. Kaavan  ja  tiehankkeen 
yhteisvaikutukset  tullaan esitt€m€€n  YVA-selos-
tuksessa. 

Kuva  32.  Suunnittelualueen  v€lit•n  vaikutusalue. Rajausta  laajemmalle ulottuvat vaikutukset  mm.  yhdys-
kuntarakenteeseen. 
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6  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  JA  MENETELMÄT 

Seuraavassa  on  kuvattu ympäristövaikutusten 
arvioinnin sisältöä  ja  menetelmiä. Lähtötietojen 
perusteella merkittävät vaikutusteemat  on  tuotu 
kunkin arviointikohdan osalta esille. Merkittävillä 
vaikutuksilla  on  olennainen merkitys vaihtoehto-
jen väliseen vertailuun  ja  hankkeen hyväksyttä-
vyyteen. Teemat täsmentyvät arvioinnin aikana. 

6.1  Vaikutukset ihmisten  elinoloihin  ja 
 vii  htyvyyteen  

Hankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat 
asumisoloihin, asuin-  ja  elinympäristön viihtyi-
syyteen, turvallisuuteen, liikkumismandollisuuk

-sun,  saavutettavuuteen (estevaikutus), yhteisöl-
lisyyteen  ja  paikalliseen identiteettiin, ympäristön 
ulkoilu-  ja  virkistyskäyttömandollisuuksiin,  pal-
veluihin  ja  elinkeinotoimintaan  sekä hyvinvoin

-tim  kohdistuvat vaikutukset. Liikkumismandol-
lisuuksien lisäksi arvioidaan kevyen liikenteen 
käyttäjien altistumista ilman epäpuhtauksille, 
melulle sekä huomioidaan maaston mäkisyys, 
käytettävyys  ja  houkuttelevuus. Liikkumismah-
dollisuuksien  arvioinnissa huomioidaan myös 
maa-  ja  metsätalouden harjoittajien tarpeet  val-
tatien  yli-  ja  alikuluille.  

Sosiaalisten vaikutusten tunnistamisessa  ja  ar-
vioinnissa selvitetään ne ryhmät, joihin vaikutuk-
set erityisesti kohdistuvat. Sosiaalisten vaikutus-
ten arvioinnissa yhdistyvät kokemusperäisen, 
subjektiivisen tiedon analyysi sekä asiantuntija- 
arvio. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nissa pyritään saamaan paikallisilta asukkailta 

 ja  muilta toimijoilta näkemyksiä siitä, mitä ovat 
hankkeen merkittävimmät sosiaaliset  ja  elinkei-
notoimintaan  kohdistuvat vaikutukset. Elinkel-
notoiminnassa huomioidaan myös maa-  ja  met-
sätalous,  jota  on  suunnittelualueella  runsaasti. 
Asukkaiden  ja  muiden osallisten näkemyksiä 
tarkastellaan myös suhteessa muihin vaikutus-
ten arvioinneista saataviin tuloksiin. 

Arviointimenetelminä  käytetään kartta-ja  tilasto- 
aineistojen, kirjallisen lähtöaineiston, työn aika-
na saatavan palautteen sekä maastokävelyjen 

 ja  työpajatyöskentelyjen  tulosten analyysia sekä 
havainnointia yleisö-  ja  muissa tilaisuuksissa. 

Vaikutusarvioinnin  pohjaksi analysoidaan alu-
een väestötietoja, karttoja ym. alueen palveluis-
ta  ja  toiminnasta kertovia dokumentteja.  

6.2  Vaikutukset  aluerakenteeseen  ja  maan-
käyttöön  

Hankkeen vaikutukset aluerakenteeseen arvioi-
daan yhdessä kuntien kaavoittajien sekä maa-
kuntaliiton edustajien kanssa. Maankäyttöön  ja 

 yhdyskuntarakenteeseen  liittyvistä kysymyksis-
tä järjestetään  YVA-menettelyn yhteydessä eril-
linen kokous kuntien kaavoittajien  ja  maakunta-
liiton edustajan kanssa. Kokoukseen osallistuvat 
myös tilaajan  ja konsultin  edustajat. 

Nykyinen kaavoitustilanne lähtökohtineen päivi-
tetään yhteistyössä kuntien kaavoittajien kans-
sa.  Tien  rakentaminen uuteen maastokäytävään 
vaikuttaa nykyisten  ja  uusien toimintojen sijoittu-
miseen. Alueiden kytkeytyminen toisiinsa  ja  tien 
saavutettavuus eri alueilta muuttuu uuden tieyh-
teyden  tai  nykyisen tien parantamisen myötä. 

Arviointiselostusvaiheessa  sovitaan maankäy-
tön kehittämisen mandollisuudet eri vaihtoeh-
doissa. Tämän pohjalta arvioidaan hankkeen 
vaikutukset alue-  ja  yhdyskuntarakenteeseen. 

 Vaikutukset arvioidaan paikallisesti, maakun-
nallisesti  ja  valtakunnallisesti (valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen). Vaih-
toehtojen toteuttamisen aiheuttamat maankäyt-
tömuutokset  ja  kehitysedellytykset  arvioidaan.  

6.3  Vaikutukset kasvillisuuteen  ja  eläimis
-töön  

Tiehanke  voi vaikuttaa luonnonoloihin suoraan 
 tai  välillisesti. Suorista vaikutuksista  on  kyse 

esimerkiksi silloin, kun rakentaminen kohdistuu 
suojeltavalle alueelle  tai  suojeltavan  lajin elinym-
päristöön  tai  hanke muuttaa suojeltavan alueen 
vesitaloutta siten, että luonnonolot muuttuvat 
epäedullisiksi. Välillisiä vaikutuksia voivat olla 
esimerkiksi estevaikutus  tai  melun  aiheuttama 
häiriövaikutus. 
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Vaihtoehtoisilta tien  maastokäytäviltä  selvitetään  
luonnonolot,  kasvillisuuden  yleispiirteet  sekä ar-
vokkaat  luontokohteet  ja  uhanalaiset  eliölajit.  
Arvioinnissa käytetään hyväksi tietämystä koh-
teiden  elottomista  ja  elollisista ympäristötekijöis

-ta  sekä lajien ekologiasta. Muina  tietolähteinä  
käytetään muun muassa  ympäristöhallinnon  
OIVA-tietopalvelua, Suomen  ympäristökes-
kuksen eliölajit —tietojärjestelmää,  Pirkanmaan  
ympäristökeskuksen tietolähteitä  sekä alueen 
kunnilta saatavia tietoja  (mm.  kaavojen luonto- 
selvitykset). Työn aikana selvitetään myös eläin-
ten käyttämät  kulkureitit  pääpiirteittäin  ja  ollaan 
yhteydessä paikallisiin  riistanhoitoyhdistyksiin.  

Aikaisemmin tehtyjä  luontoinventointeja  täyden-
netään  keväällä  2009  maastokäynnein,  joiden 
kohteet valitaan  karttatarkastelujen, lähtötieto-
jen  ja  vuoden  2008  maastokäyntien  perusteella 

 ja  keskitytään  luonnonarvoiltaan potentiaalisim
-pun  kohteisiin. Liito-oravaselvitys  tehdään huh-

tikuussa  2009,  jolloin  inventoidaan  vanhat ha-
vainnot sekä  karttatarkastelun  ja  vuoden  2008 

 maastokäyntien  perusteella  potentiaalisimmat  
kohteet. Toukokuussa  2009  tarkastetaan arvok-
kaiden  kasvillisuuskohteiden kevätaspektilajisto  
sekä  mm.  mandolliset  vesilakikohteet. 

Luontoselvityksistä  tehdään tiivis  liiteraportti,  
jossa kuvataan  inventointimenetelmät, tiealu-
eiden luonnonolot  pääpiirteittäin  ja  mandolliset 
arvokkaat  luontokohteet.  YVA-selostukseen teh-
dään  tiivistelmä luonnonoloista  ja  arvokkaista 
luontokohteista.  Lisäksi arvioidaan vaihtoehto-
jen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen,  ar-
vokkaisiin luontokohteisiin  ja  suojeltaviin  lajeihin 
sekä annetaan tarvittaessa suosituksia haitallis-
ten vaikutusten  lieventämiseksi.  

6.4  Vaikutukset luonnonsuojelukohteisiin 

Vaikutuksia  suojelukohteisiin  arvioidaan käytet-
tävissä olevan aineiston  ja  maastossa tehtävien  
lisäselvitysten  perusteella. Vaikutusten arviointi 
tehdään siten, että luonnon monimuotoisuuden 
säilymisen kannalta merkittäviin  eliöyhteisöihin  
kohdistuvat muutokset  ja  muutosten  merkittä-
vyys  selvitetään.  Merkittävyyden  määrittely pe-
rustuu alueiden  suojelutavoitteisiin  ja  -perustei

-sun.  

Sarkkilanjärven  Natura  2000-alueeseen (ks. 
 kuva  15)  kohdistuvat vaikutukset arvioidaan 

osana  ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
luonnonsuojelulain  (20.12.1996/1096) 65 §:n 

 mukaisesti. Vaihtoehtoisista  tielinjauksista  teh-
dään  Natura  —tarveharkinta.  Mikäli varsinaisen 

 Natura-arvioinnin  tarpeellisuuteen  päädytään, 
arvioinnissa keskitytään arvioimaan vaikutuksia 
niihin  lintudirektiivin liitteen  I  lajeihin  ja  alueella 
säännöllisesti  levähtäviin muuttolintuihin,  joiden 
perusteella  Sarkkilanjärvi  on  sisällytetty osaksi 
Suomen  Natura  2000  —verkostoa. Arviointi  lute

-tään  osaksi  YVA  —selostusta.  Natura-arvioinnin  
lähtötietoina  käytetään pääosin alueelle laadit-
tua hoito-  ja  käyttösuunnitelmaa  (2007),  ja sen 

 sisältämiä  tuoreita kasvillisuus-  ja  lintukartoituk
-sia  sekä vuonna  2008  laadittua  hyönteiskartoi-

tusta  ja  Sarkkilanjärven kunnostussuunnitelmaa 
 (2005). 

6.5  Vaikutukset  pinta-  ja  pohjavesiin  

Vaikutusten arviointi  pohjavesialueisiin  perustuu 
pääasiassa  suunnittelualueen  olemassa ole-
vaan  hydrogeologiseen  tietoon  (mm.  pintavedet, 
vedenottamot,  lähteet,  pohjavesitutkimukset  ja 

 -selvitykset sekä maa-  ja  kallioperätiedot),  jota 
 täydennetään  YVA-selostusvaiheessa.  Samas-

sa yhteydessä selvitetään  lisätutkimustarve  ja 
 ohjelmoidaan tarvittavat maaperä-  ja  pohjavesi- 

tutkimukset.  

Suunnittelualueen  pinta-  ja  pohjavedet  sekä 
niiden tila selvitetään  ympäristöhallinnon  tieto-
järjestelmistä  sekä  Tiehallinnon velvoitetarkkai-
lujen  tuloksista.  YVA-selostusvaiheessa  selvi-
tetään myös  pohjavesisuojausten hulevesien 
purkupaikat.  

Pinta-ja  pohjavesivaikutuksia  arvioitaessa mää-
ritellään liikenteestä  ja  rakentamisesta aiheu-
tuvat  riskilähteet  ja  pohditaan  yleispiirteisesti  
niiden vaikutuksia alueen  vesistöolosuhteisiin,  
pohjaveden määrään  ja  laatuun. Vaihtoehdos-
sa  1  arvioidaan myös vaikutukset pohjaveden 
muodostumiseen. Myös  tienpidon  vaikutukset 
pohjaveden laatuun arvioidaan sekä otetaan 
huomioon  ennustettujen  muuttuvien ilmasto- 
olosuhteiden vaikutus tien  pitoon. Pohjavedenot-
tamoiden kloridipitoisuuden  kehitys esitetään.  
Pintavesivaikutusten  arvioinnissa  eritellään  
rakennustyön aikaiset  ja  tienpidon  aikaiset vai- 
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kutukset  mandollisuuksien mukaan järvittäin. 
Mandollisen uuden tielinjauksen vaikutukset ar-
vioidaan myös alueen uomaston  (mm.  suoalu-
eet) virtaussuuntiin.  Sitä kautta arvioidaan vai-
kutukset järvien vedenkorkeuksiin. Selvitetään 
yksityisten vesiosuuskuntien kaivojen paikat  ja 

 vaihtoehtojen vaikutukset niiden vedenottoon. 
Keskeistä  on  löytää suunnitelmaratkaisut, joilla 
haitalliset vaikutukset vesitalouteen ovat mah-
dollisimman vähäisiä. 

Tiealueen pohjavesisuojausten  tarpeen arvi-
oinnissa pohjavesialueella lähtökohtana  on se, 

 että hyvin vettä läpäisevien maalajien kohdalle 
rakennetaan pohjavesisuojaukset. Tarvittaessa 
pidetään ympäristökeskuksen asiantuntijoiden 
kanssa neuvottelu, jonka perusteella arvioidaan 
suojausten laajuus  ja  kustannukset. 

Yleispiirteisesti vertaillaan  liikenteen laskeumas
-ta  pohjaveteen aiheutuvia vaikutuksia eri linjaus- 

vaihtojen kesken. 

Tieltä tulevien pintavesien puhdistamistarve  ja  - 
 mandollisuus tiealueella esim. erotusaltaiden  tai 

 -kaivojen, kosteikkojen  tai  pintavalutuskenttien 
 avulla selvitetään. Selostusvaiheessa selvite-

tään pohjavesialueiden nykyinen tarkkailu sekä 
arvioidaan täydentämistarve rakentamisaikais

-ten  ja  myöhempien vaikutusten seurannan poh-
jaksi.  

6.6  Vaikutukset maa -ja  kallioperään  sekä 
luonnonvarojen käyttöön  

Nelikaistatien  rakentamisella uuteen  tai  nykyi-
seen maastokäytävään  on  paikallisesti merkit-
täviä maa-  ja  kallioperää muuttavia  vaikutuk-
sia. Rakentamisaikaiset vaikutukset esitetään 
arviointiselostusvaiheessa alustavien teknisten 
suunnitelmien perusteella. 

Luonnonvarojen hyödyntämisellä tässä hank-
keessa tarkoitetaan kallio-  ja  soranottoalueiden 

 hyödyntämistä, pohjavesivarojen käyttöä,  mar-
jastusta, sienestystä,  metsästystä, kalastusta 

 ja  puustoa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa 
tarkastellaan hankkeen vaikutuksia luonnonva-
roihin  ja  niiden hyödyntämismandollisuuksiin. 
Suunnittelussa tarkastellaan alustavasti ylijää-
mämassojen (kiviaines-  ja  maamassat)  määrät 

 ja  sijoitusmandollisuudet.  Lisäksi suunnittelualu- 

eella  olevan kiviteollisuuden ylijäämämassojen 
hyödyntämismandollisuudet tässä hankkeessa 
tuodaan esiin  YVA-selostuksessa.  

Tien  rakentamisessa käytetään mandollisuuk-
sien mukaan jätekiveä  tai  esimerkiksi raken-
nusteollisuuden purkumateriaaleja, joiden käyt-
tökelpoisuus varmistetaan tapauskohtaisesti. 
Uusiomateriaalien käyttömandollisuus riippuu 
kuitenkin siitä, mitä materiaaleja tien rakentami-
sen aikaan  on  saatavissa.  

6.7  Vaikutukset maisemaan  ja  kulttuuriym-
päristöön  

Vaihtoehtojen vaikutukset maisemaan  ja kult
-tuuriympäristöön  selvitetään asiantuntija-arvi-

oma. Arviointiohjelmavaiheessa selvitetään  ja 
 analysoidaan suunnittelualueen maiseman  ja 
 kulttuuriympäristön  nykytilanne sekä mandolli-

set suojelu-  ja  erityiskohteet. 

Lähtötietoina  selvitystyössä käytetään kartta-ai-
neistoja, maankäyttösuunnitelmia  ja  muita alu-
eelle laadittuja suunnitelmia, ilmakuva-aineis-
toa, laadittuja maisema-  ja  historiaselvityksiä 

 sekä viranomaisten rekisteritietoja  (mm.  Hertta-
ympäristötietojärjestelmä). Lähtötietoaineistoa 
täydennetään maastoinventoinneilla. 

Vaikutusten arvioinnissa tunnistetaan maise-
makuvallisesti merkittävät  ja  herkät alueet sekä 
maisemassa erottuvat maamerkit, solmukohdat 

 ja  reunavyöhykkeet. Suunnittelualueesta  ja sen 
 lähiympäristöstä  laaditaan maisema-analyysi, 

jossa kuvataan maiseman kannalta keskeiset 
tekijät,  sen  vahvuudet  ja  ongelmakohdat.  Mai-
sema-analyysin perusteella arvioidaan maise-
maan kohdistuvat vaikutukset sekä vaikutusten 
todennäköisyys  ja  merkittävyys. Maisemaku

-vassa  tapahtuvia muutoksia havainnollistetaan 
esimerkiksi valokuvasovitteiden avulla. Arvioin-
nissa keskitytään maisemaa  ja  taajamakuvaa 

 merkittävästi muuttaviin vaikutuksiin sekä suoje-
lu-  ja  erityisalueisiin kohdistuviin  vaikutuksiin. 

Lisäksi arviointiselostuksessa esitetään toimen-
pidesuositukset maisemaan  ja  kulttuuriympäris

-töön  kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi 
 tai  ehkäisemiseksi eri vaihtoehdoissa sekä mah-

dolliset lisäselvitystarpeet. 
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6.8  Melu-  ja  päästövaikutukset  

Liikenteen  meluvaikutukset  arvioidaan las-
kennallisesti  SoundPlan  6.4 (tai  uudemmalla) 
melunlaskentaohjelmistolla.  Ohjelma laskee 
ajoneuvoliikenteen  melutasot desibeleinä  (dB) 

 yhteispohjoismaiseen  tie-  ja  rautatieliikenteen  
laskentamalliin  (1996)  perustuen.  Melutilannet

-ta  verrataan valtioneuvoston päätöksen  VNp 
 993/92  mukaisiin  melun ohjearvoihin. Meluvai-

kutukset  määritellään nyky-  ja  ennustetilanteista 
 seuraavasti:  

• laskennat  laaditaan  nykytilanteesta  vuonna 
 2005  nykyisillä  liikennejärjestelyillä  sekä  en

-nustetilanteesta  vuonna  2030  suunnitelluilla 
linjausvaihtoehdoilla  ja  nopeuksilla  

• melulähteenä  huomioidaan päätien synnyt-
tämät  melutasot 

•  melu  laskennat  laaditaan  päiväaikaisista  (klo 
 7-22)  melutilanteista, 

• melulaskennoissa  otetaan huomioon nykyi-
set  meluesteet 

• laskentojen  perusteella  vaihtoehdoille  mää-
ritellään alustavat  meluntorjunnan  tarpeet 
(kohteet  ja  alustava  mitoitus) 

• meluntorjunnan  toimenpiteiden  määrittämis
-tä  ohjaa valtioneuvoston asettamat  meluta

-so-ohjearvot  (993/92)  

Liikenteen  meluvaikutuksia  ja  vaihtoehtojen 
vertailua tarkastellaan  melualueille sijoittuvien 
asukasmäärälaskentojen  perusteella.  Asukas- 
määrät  melualueilla jaotellaan  55  -  60 dB, 60 
—65  dbja  yli  65 dB  vyöhykkeisiin.  Lisäksi tarkas-
tellaan  ns.  hiljaisia alueita eli  alle  35 dB  melualu-
eita. Melukartoilla  esitetään myös  35  ja  45 dB 

 melualueet.  Vaihtoehtojen välisten vaikutusten  
vertailemiseksi  tarkastellaan myös muita  melul

-le  altistuvia  herkkiä kohteita,  mm.  kouluja, hoito-
laitoksia, luonnonsuojelualueita  yms. Ylöjärvellä 
melulaskentoihin  liitetään myös lähimpien katu-
jen  liikennemelu. 

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa huomioidaan 
tieliikenteen aiheuttamat  pakokaasupäästöt, 

 mm.  hiilimonoksidi (häkä),  typen  oksidit  ja  hiuk-
kaset. Päästöjen määrät  (esim. g/km/vrk)  laske-
taan EMME-ohjelman avulla eri  hankevaihtoeh-
doille.  Vaihtoehtoja voidaan siten verrata toisiin-
sa  kokonaispäästömäärien  osalta. 

Päästöjen leviäminen tien ympäristöön  ja  siitä 
aiheutuvat pitoisuudet suhteessa  ilmanlaadun 
tavoitearvoihin  arvioidaan käyttäen julkaistuja 
tietoja eri  liikennemäärien  aiheuttamista  haittae-
täisyyksistä  väylien varsilla.  Haittaetäisyyksien  
perusteella arvioidaan väylien  lähiasutuksen  
riskiä altistua  tavoitearvot ylittäville epäpuhtaus-
pitoisuuksille  sekä tarvetta  tarkemmalle  ilman 
epäpuhtauksien  leviämismallinnuksen  laatimi-
selle. Lähteinä käytetään  mm.  YTV:n  julkaise -
mia  tietoja pääkaupunkiseudun väylien varsilla 
tehdyistä  mittauksista  ja  mallinnuksista (YTV, 

 2000)  sekä muita vastaavia tietoja.  

6.9  Liikenteelliset  vaikutukset  

Liikenteellisiä  vaikutuksia selvitetään liikenne- 
ennusteen,  IVAR-ohjelmiston sekä tarvittaessa  
simulointiohjelmistojen  avulla.  Liikenteellisistä  
vaikutuksista tutkitaan muun muassa:  

liikenneverkon  kuormitusta eri tilanteissa  ja 
 eri  ajankohdissa  

tehdään alustavat liikenteen  toimivuusarvi-
ot  
ennuste toimii pohjana muille  arvioille (ym-
päristölliset  vaikutukset, yhteiskuntatalou-
delliset arviot) 

Liikenne-ennusteen  herkkyystarkasteluja  teh-
dään  määrittämällä skenaariot  liikenteen kasvun 
maksimi-  ja  minimikehitykselle. Liikennemääri

-en  kasvuvaihtoehtojen  perusteella arvioidaan 
vaiheittain toteuttamisen toimenpiteet  ja  niiden  
suositeltavat ajankohdat.  

Ennusteen pohjana käytetään aiemmin laadittu- 
ja  ennusteita, joita tarkistetaan  liikennelaskenta -
tietojen,  maankäyttötietojen  ja  seudun yleisten 
liikenteen  ennustettujen kasvukertoimien  perus-
teella. Ennuste laaditaan  nykytilanteeseen  sekä 
vuoden  2030  tilanteeseen.  Elovainion  alueen  
kehittymissuunnitelmat  otetaan huomioon liiken-
ne-ennusteiden  laadinnassa. 

Joukkoliikenteen  osalta selvitetään alueen  jouk-
koliikenteen  reitit,  pysäkit,  vuorot  ja  matkustajien 
määrä.  Joukkoliikennetarjonnan  muutokset  ja 

 joukkoliikenneyhteyksien  turvaaminen selvite-
tään (aluekeskusten sijainti huomioon ottaen).  
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Kevytliikenteen  osalta selvitetään yhteydet yli -ja 
 alikulkuineen  sekä arvioidaan eri vaihtoehtojen 

estevaikutukset  ja  muutokset kevytliikenteen 
sujuvuuteen, turvallisuuteen, käytettävyyteen  ja 

 houkuttelevuuteen.  

6.10  Rakentamisen aikaiset vaikutukset  

Arviointiselostukseen  kootaan kunkin vaihtoeh-
don rakentamisen aikaiset vaikutukset osaksi 
tehtävää vaihtoehtojen vertailua. Rakentamisen 
aikaisista vaikutuksista tarkastellaan pääasias-
sa liikenteelle  ja  asutukselle aiheutuvia haittoja. 
Tässä yhteydessä esitetään myös rakentamisen 
aikaisten haittojen kesto  ja  rakentamisalueen 

 laajuus, mukaan lukien puuston poisto. Asutuk-
selle aiheutuvien vaikutusten arvioinnissa huo-
mioidaan asukkaiden liikkuminen viheralueilla  ja 

 kevytliikenteen  reiteillä. Lisäksi arvioidaan hank-
keen rakentamisen aikaiset vaikutukset pohja - 
ja  pintavesiin,  kuten esimerkiksi Rokkakosken-
joen arvokkaaseen pienvesistöön. Arvio perus-
tuu asiantuntija-arvioihin kunkin vaihtoehdon 
vaatimista rakentamistoimenpiteistä sekä niiden 
sijainnista suhteessa asutukseen  ja  liikenneväy -
lim.  Arviointiselostuksessa  esitetään rakentami-
sen aikaisten haittojen lieventämistoimenpiteet. 
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7  VAIHTOEHTOJEN VERTAILU  

Ympäristövaikutusten 	arviointiselostuksessa  
vaihtoehtoja  vertaillaan  niiden keskinäisten omi-
naisuuksien  ja  merkittävien vaikutusten suhteen. 
Vertailussa esitetään eri  vaihtoehtoihin  liittyvät 
positiiviset  ja  negatiiviset tekijät, mandolliset 
riskit,  epävarmuudet  sekä merkittävät vaikutuk-
set. Vaihtoehtojen vertailu tapahtuu vaikutusten 

 merkittävyyden  perusteella. Vaikutusten merkit-
tävyyttä eri  vaihtoehdoissa vertaillaan  mm.  vai-
kutusten suuruuden, laajuuden  ja  kohdentumi

-sen  perusteella. Lisäksi yhtenä  vertailukriteerinä 
 on  ympäristölle asetettujen tavoitteiden toteutu-

minen eri  vaihtoehdoissa.  

Vaihtoehtojen vertailu tehdään  erittelevää  me-
netelmää käyttäen siten, että kutakin vaihtoeh-
toa tarkastellaan eri  vaikutuksien  näkökulmista. 
Tämän jälkeen vaikutuksia tarkastellaan  yh-
dentävästi  siten, että yhtenä  vertailukriteerinä 

 on  asetettujen tavoitteiden saavuttaminen eri 
vaihtoehtojen kohdalla.  Arviointiselostuksessa 

 vaihtoehtojen vertailu esitetään  havainnollisena 
yhteenvetotaulukkona.  Vaikutusten  merkittävyy

-den  pohjalta arvioidaan vaihtoehtojen toteutta-
miskelpoisuutta. Vaihtoehtoja  vertaillaan  myös 
niiden vaiheittain toteuttamisen perusteella. 
Eräänä vaihtoehtojen  vertailukriteerinä  käyte-
tään myös sitä, miten eri vaihtoehdot tuottavat 

 estevaikutusta.  

Merkittävimmät vaikutukset voidaan määritellä 
esimerkiksi seuraavasti: 

Erittäin merkittävät vaikutukset: suorat vai-
kutukset, joiden vuoksi menetetään pysy-
västi valtakunnallisesti merkittäviä arvoja. 
Merkittävät vaikutukset: suorat  ja  pysyvät 
vaikutukset ihmisiin  tai  seudullisesti  ja  pai-
kallisesti  arvokkaisiin  kohteisiin sekä välilli-
set, mutta pysyvät vaikutukset valtakunnalli-
sesti  ja  seudullisesti arvokkaisiin  kohteisiin. 

Vaikutusten  merkittävyyden  arviointia varten 
otetaan huomioon seuraavat tekijät:  

•  suorat  ja  välilliset vaikutukset  
• arviointimenetelmät 
•  vaikutusten alueellinen laajuus  
•  vaikutuksen kohde  ja  kohteen herkkyys 

muutoksille  
•  vaikutusten  palautuvuus  tai  pysyvyys  
•  vaikutusten kesto  ja  aiheutuvan muutoksen 

suuruus  
•  vaikutuksen  merkittävyys  eri näkökulmista 

(asukkaat, elinkeinoelämä, ympäristönsuo-
jelu)  

•  vaikutusten todennäköisyys  
•  epävarmuustekijät  
•  pelot, asenteet  ja  epävarmuudet 
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8  HAITTOJEN EHKÄISY  JA 
	

9  EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
LIEVENTAMINEN  

Haittojen torjunta  ja  lieventäminen  on  tärkeä  osa 
 suunnittelua. Ympäristövaikutusten arvioinnin 

yhteydessä määritellään alustavat toimenpiteet, 
joiden avulla arvioituja haitallisia vaikutuksia 

 on  mandollista ehkäistä, rajoittaa  tai  poistaa. 
Toimenpiteet esitetään arviointiselostuksessa. 
Haittoja ehkäiseviä toimenpiteitä voivat olla esi-
merkiksi 

•  tien linjauksen  tai  tasauksen  suunnittelu si-
ten, että tien rakenteisiin vaadittavat maa- 
massat saadaan pääosin tiealueelta. Lisäksi 
tasauksen suunnittelussa otetaan huomioon 
meluntorjunnan vaatimukset. 

• meluntorjunnan  suunnittelu 
• tieympäristö viimeistellään  maaston muotoi

-lulla ja  istutuksilla 
•  rakentamisen aikaisten toimenpiteiden 

suunnittelu siten, että tietyömaa aiheuttaa 
mandollisimman vähän haittaa liikenteelle 

 ja  asutukselle 
• pohjavesien suojaustoimenpiteiden  suunnit-

telu 
•  paikallisten asukkaiden  ja  eläimistön  kulku- 

yhteydet pyritään turvaamaan suunnittele-
maIla ali -ja  ylikulkuja  

Suunnitteluratkaisuja haettaessa  pyritään otta-
maan huomioon ratkaisujen taloudellinen, sosi-
aalinen  ja  ekologinen kestävyys. 

Epävarmuustekijät ovat  osa  suunnitteluympä-
ristöä  ja  ympäristövaikutusten  arviointia. Kaikkia 
arviointiin liittyviä seikkoja ei tunneta riittävän 
tarkasti  ja  toisinaan vaikutusten arvioinnissa  on 

 tarpeen käyttää oletuksia. Kaikki vaikutukset ei-
vät myöskään ole mitattavia  tai  yksiselitteisiä. 
Epävarmuustekijät liittyvät muun muassa maan-
käyttösuunnitelmien toteutukseen, liikenne -en -
nusteeseen,  hankkeen sosiaalisiin vaikutuksiin 
sekä useisiin muihin tekijöihin. Epävarmuusteki-
jät kuvataan  ja  niiden vaikutus tehtyyn arviointiin 
esitetään arviointiselostuksessa. 
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lo  JATKOSUUNNITTELU,  LUVAT  JA  PÄÄTÖKSET  

YVA-selostuksen valmistuttua yhteysviranomal- 	• kunnanhallituksen lupa: tienpitoaineen  ofta- 
nen  Pirkanmaan ympäristökeskus antaa arvioin- miseen vahvistetuilta liitännäisalueilta,  tie- 
tiselostuksesta  lausunnon kuultuaan sitä ennen työn aikaisilta ottopaikoilta  ja  läjitysalueilta  
asukkaita  ja  viranomaisia.  YVA-menettelyn jäI- muualla kuin toimenpidekieltoalueilla (Maa - 
keen  laaditaan erillinen tekninen raportti, jossa aineslaki  1, 4, 7)  
esittään  muun muassa hankearviointiprosessin • 	rakennuslautakunnan toimenpidelupa: ios 
mukainen 	kannattavuuslaskelma 	(H/K-suhde) rakennusjärjestyksessä  ei ole toisin määrät- 
hankkeen YyA:n jälkeisen jatkosuunnittelupää-  ty, sillan,  meluesteiden  tai  muiden ympäris- 
töksen 	taustatiedoksi. 	Arviointiselostuksesta tökuvaan  merkittävästi vaikuttavien raken- 
saadun yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen nelmien 	pystyttämiseen, 	ellei 	vahvistetun 
Tiehallinto  tekee päätöksen jatkosuunnitteluun kaavan mukaan  tai  kunta hyväksynyt tielain 
valittavasta  vaihtoehdosta, joka viimeistellään mukaisessa käsittelyssä (Rakennusasetus 
tekniseen raporttiin.  5O)  

vesioikeuden lupa: maankamaran ainesten 
Valitusta vaihtoehdosta laaditaan myöhemmin ottaminen  tai  muu toimenpide (tien  tekemi - 
maantielain  mukainen yleissuunnitelma, josta nen, soranottopaikan  perustaminen), ios sii- 
annetaan maantielain mukainen hyväksymis-  tä  voi aiheutua pohjaveden saannin vaikeu- 
päätös suunnitelman käsittelyn jälkeen. Ennen  tummen  tai  pohjavesiesiintymän huonontu - 
hankkeen toteuttamista laaditaan yleissuunnitel-  minen  tai  heikkeneminen (Vesilaki  1  luku,  
man  hyväksymisen jälkeen tiesuunnitelma  ja ra-  1 8),  vesistön pilaamiskiellosta poikkeami- 
kentamisen  yhteydessä rakennussuunnitelma. nen (Vesilaki  I  luku  19),  penkereen  ja sil - 
Jatkosuunnittelun  vaiheet  on  esitetty kuvassa  Ian  rakentaminen (Vesilaki  2  luku  1, 2) 
5.  • 	museovirasto: 	jos 	tiensuunnittelu 	koskee 

kiinteitä muinaisjäännöksiä,  on  asiasta  vii- 
Valittu linjausvaihtoehto toimii myös kuntien  tu-  pymättä  neuvoteltava museoviraston  kans - 
levan  maankäytön suunnittelun lähtökohtana,  sa. 	Ellei asiasta päästä yksimielisyyteen, 

alistaa museovirasto  sen  valtioneuvostolle 
Seuraavassa  on  mainittu tiehankkeen toteutta- (Muinaismuistolaki  13)  
misen  edellyttämät luvat  /15/:  • 	oikeus liitännäisalueeksi tarvittavaan aluee- 

seen: alueelliselta ympäristökeskukselta,  el- 
• 	tiesuunnitelman hyväksymispäätös  lei  oikeuksista ole päätetty tiesuunnitelmas- 
• 	kaavat: tiehanke ei saa olla ristiriidassa vah-  sa  (Tielaki  30)  

vistetun detaljikaavan  kanssa  tai  vaikeuttaa • 	ympäristönsuojelulautakunnan  lupa: laskuo- 
maakunta-  tai  yleiskaavan toteuttamista  jan  perustaminen toisen maalle ellei maan- 

• 	ympäristölupa:  kaatopaikka, kivenmurskaa- omistaja anna lupaa (Tielaki  30,  vesilaki  6  
mo ja  -louhimo, asfalttiasema  ja  muu niihin luku  12 	ja  20  luku) 
verrattava laitos  tai  varasto (Ympäristölupa- 
laki  2)  

• 	kunnanhallituksen 	toimenpidelupa: 	kaiva- 
mis-, 	louhimis- tasoittamis-, 	puiden 	kaa- 
to- ym. toimenpiteisiin toimenpidekieltoalu- 
eella,  kun  on  kyseessä liitännäisalue, työn 
aikainen tienpitoaineen otto  ja 	läjitysalue 
(Rakennuslaki  124a)  
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11.  SEURANTAOHJELMA 

Arviointityön  aikana selvitetään, sijaitseeko 
vaikutusalueella  tai  sen  välittömässä läheisyy-
dessä kohteita, joihin kohdistuu merkittäviä  hal

-tallisia  vaikutuksia  tai  joiden tarkkailu muutoin 
edellyttää seurantaohjelman laatimista. Tässä 
yhteydessä huomioidaan myös  jo  rakentamisai-
kaisten  vaikutusten seuranta. 

Seurattaviksi  kohteiksi voidaan esittää aluei-
ta  tai  kohteita, joihin kohdistuvien vaikutusten 
kesto  on  pitkäaikainen  tai  kertautuva.  Kohteita 
voidaan esittää seurattavaksi myös, mikäli vai-
kutusta ei pystytä tarkasti määrittelemään arvi-
ointimenettelyn aikana  tai  haitallisten vaikutus-
ten oletetaan lisääntyvän toteuttamisen jälkeen. 
Ehdotus mandollisesta vaikutusten seurantaoh-
jelmasta esitetään arviointiselostuksessa. 
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