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TIIVISTELMÄ  

Selvitys laadittiin täydentämään valtatien  9  parantamista  Tampereen ja  Ori-
veden välillä koskevaa  ympäristövaikutusten arviointiselostusta.  Kesäkuussa 

 2008  valmistunut  arviointiselostus  sekä  täydennysosa  muodostavat koko-
naisuuden, joka sisältää kyseisen hankkeen  ympäristövaikutusten  arvioinnin 

 raportoinnin. 

Liikennetekniset  vaihtoehdot  

Ympäristövaikutusten  arvioinnin aikana  ja sen  jälkeen  on  kehittämisvaih-
toehdon  VE  1  suunnittelun yhteydessä tarkasteltu moottoritien  päättämis

-kohtaan,  eritasoliittymiin  sekä  kevytliikenteen  järjestelyjen  ja  rinnakkaisties
-ton  vaihtoehtoja.  Täydennykseen  on  liitetty  alavaihtoehtojen ympäristövaiku
-tusten  vertailutaulukot. 

Liikenteelliset  vaikutukset  

Täydennyksessä  tarkasteltiin  joukkoliikennehankkeiden  vaikutusta hankkeen 
 ennustettuihin liikennemääriin.  Valtatien  9  yleissuunnitelman  liikenne- 

ennuste perustuu Nurmi -Sorilan joukkoliikenteen  hoitamiseen linja-autoilla. 
Välillä  Alasjärvi  ja  Aitovuori  valtatien  9  autoliikenteen ennuste säilyy joukko

-liikenneratkaisusta  riippumatta suurena. Liikenneministeriön uuden selvityk-
sen perusteella  Tampereen ja  Oriveden  välin  joukkoliikenteen  kehittäminen 
ei merkittävästi vaikuta  henkilöautoliikenteen  määrään kyseisellä  yhteysvälil

-lä.  

Kehittämisvaihtoehdossa  VE  1  tutkitut valtatien  risteämisen eritasoratkaisut 
 sekä erilliset kevyen liikenteen väylät  ja  rinnakkaistieratkaisut  vähentävät 

valtatien muodostamaa  estevaikutusta  sekä parantavat kevyen liikenteen 
turvallisuutta. 

Maa  ja  kallioperä  sekä luonnonvarat  

Hankealueella  Tampereen ja  Oriveden välillä  kallioperän,  maaperän  ja  poh-
javeden  arseenipitoisuudet  ovat luontaisesti korkeampia kuin muualla Suo-
messa.  Tiealueelta  saatavaa kallio-  ja  maa-ainesta voidaan käyttää  tienra-
kentamiseen irrottamispaikkojen  lähellä eikä siitä aiheudu merkittävää riskiä 
ympäristölle.  

Pintavedet 

Olkahistenlanden  uuden  tiepenkereen  kohdalta tehtiin  sedimenttitutkimus, 
 jossa analysoitiin myös  sedimenttien metallipitoisuudet. Olkahistenlanden 

sedimentit  ovat lähes  luonnontilaisia. Nikkelin normalisoitu  pitoisuus ylitti  ra-
ja-arvon yhdessä  syvännepisteessä. Sedimenttejä  ei kuitenkaan ole tarkoi-
tus kaivaa  ja  läjittää  eikä pohjan laatu edellytä erityistoimia tietä  levennettä

-essä.  



Maantiehulevesien  vaikutusta arvioitiin vesistökohtaisesti. Valtatie ei nyky-
ään eikä nelikaistaiseksi parannettuna  tai  rakentamisen aikana aiheuta mer -
kittäviä haittoja vesistöjen laadulle  ja  käyttökelpoisuudelle. Pysyvien laskeu-
tusaltaiden rakentaminen ei ole vedenlaadun kannalta tarpeellista. 

Eliöstö  ja  elinympäristöt 

Täydennyksessä  selvitettiin tarkemmin ekologisten yhteyksien toteuttamista 
 ja  vaikutuksia eliöstön liikkumiseen. Tasanteen kohdalle laadittiin vaihtoehto-

ja eritasoliittymän sekä ekologisen  ja  virkistysyhteyden sovittamiseksi.  Eko-
logisen yhteyden suunnittelussa painotettiin erityisesti Ilito-oravan luontaista 
liikkumista, mutta ratkaisut parantavat nykyiseen verrattuna myös muiden 
eläinten liikkumismandollisuuksia. 

Valtatien  9  vierellä sijaitsevien liito-oravien elinpiirien  ja  mandollisten valta-
tien ylityspaikkojen tarkastuksen perusteella valtatien leventäminen  ja  Aito- 
vuoren eritasoliittymä eivät haittaa liito-oravien elinympäristön ydinalueita  ja 

 Hangaslanden  liito-oravien kulkureitti voidaan turvata Nurmi-Sorilan suun-
taan. 

Valtatien leventäminen ei vaikuta tummaverkkoperhosen elinympäristöihin  ja 
 hankkeen vaikutus perhospopulaatioon arvioitiin vähäiseksi. 

Yleissuunnittelussa  on  lisätty Orivedelle toinen seudulliseen virkistysreittiin 
liittyvä riista-alikulku. Maakunnallisella luonnon ydinalueella valtatien nykyis-
tä ekologista estevaikutusta voidaan vähentää korvaamalla valtatien alittavia 
rumpuja paremman läpikulkumandollisuuden mandollistavilla silloilla. 

Kulttuuriperintö, maisema  ja  taajamakuva  

Maisema-analyysiä täydennettiin uusilla tiedoilla. Hankkeen keskeiset vaiku-
tukset sisältyvät arviointiselostukseen. Paikallisia lähiympäristöön kohdistu-
via vaikutuksia  on  esitetty alavaihtoehtojen vertailutaulukossa. 

Yhdyskuntarakenne  ja  maankäyttö  

Suunnittelun yhteydessä  on  tarkistettu yhteystarpeet  ja  niiden toteuttaminen. 
Tasanteen kohdalla  on  tutkittu virkistysreitin sijoittamista valtatien alituksen 
sijasta valtatien ylittävälle sillalle. Metsäalueella eritasosillat sekä rinnakkais-
tieverkosto parantavat vapaa-ajanliikkumisen mandollisuuksia  ja  turvallisuut-
ta. 

Melu  ja  elinympäristön laatu 

Meluntorjunnan  yksityiskohtainen suunnittelu edellyttää ympäristövaikutus
-ten  arviointivaiheessa  tehtyä tarkempaa suunnittelua. Ramppien vierellä voi-

daan meluntorjunnalla saavuttaa tavoitteen mukainen melun enimmälstaso. 
Valtatien parantamisella  ja  siihen sisältyvillä toimenpiteillä vähennetään 
suunnittelualueen asukkaille tieliikenteestä nykyisin aiheutuvia haittoja  ja  pa-
rannetaan ihmisten liikkumismandollisuuksia. 

Alavaihtoehtoja  ihmisten lähiympäristön kannalta  on  arvioitu liltetaulukossa. 

Päästöt ilmaan  ja  vaikutus ilman laatuun 

Leviämismallitarkastelun  perusteella nykyinen liikenne  ja  ennusteen mukai- 
nen lisääntyvä liikenne eivät aiheuta merkittävää valtatien  ja  Aitolandentien 
lähialueella  sijaitsevalle asutukselle kohdistuvaa ilmanlaatuhaittaa. Lähim- 



mäksi  valtatietä  9  rakennettujen asuintalojen piha-alueilla voi erityisesti tien 
 ja  autojen kulumisesta peräisin olevien hiukkasten vuorokausiohjearvo ajoit-

tain ylittyä vuoden  2030  liikennemäärillä. Tasanteen  liittymä vähentää Aito-
landentien alkupäässä lähellä tietä sijaitsevaan asutukseen kohdistuvaa  al

-tistusta..  

Valtatien  9  parantaminen  Tampereen ja  Oriveden välillä ei ole haitallinen  il
-mastovaikutusten  kannalta seudullisesti tarkasteltuna. 

Haittojen lieventäminen, lupatarpeet 

Hankkeen jatkosuunnittelun aikana  on  tarpeen kiinnittää huomiota muun 
muassa suunnittelutarkkuuden  ja  ympäristövaikutusten  kannalta mandollisiin 
ympäristötietojen tarkennuksiin sekä lieventämistoimien suunnitteluun. 
Hankkeen toteuttaminen edellyttää muun muassa vesilain mukaisia lupia. 

Vaihtoehtojen vertailu  ja  toteuttamiskelpoisuus 

Ympäristövaikutusten  kannalta hankkeen toteuttamatta jättäminen  VE  0  ai-
heuttaisi liikenteestä aiheutuvien haittojen  ja  riskien lisääntymisen. Etenkin 
liikenteen meluhaitat  ja  estevaikutus  merkitsevät, että alueella  on  välttämä-
töntä vähintäänkin rakentaa meluesteitä sekä liikenneturvallisuutta  ja  liikku-
mismandollisuuksia parantavia järjestelyjä. 

Ihmisiin  ja  ympäristöön kohdistuvien vaikutusten kokonaisuuden kannalta 
 paras  on  vaihtoehto  VE  1.  Valtatien eritasoliittymiä, rinnakkaistie-  tai  kevytlii-

kennejärjestelyjä  koskevien alavaihtoehtojen vaikutuksilla ei ole olennaisia 
eroja lukuun ottamatta alavaihtoehtoa SU  IC  (Suinulan eritasoliittymä),  joka 
antaa eniten mandollisuuksia alueen maankäytön  ja  yhdyskuntarakenteen 
kehittämiselle. Vaihtoehdon  VE  I  aiheuttamat paikalliset ympäristömuutok

-set  rajoittuvat  jo  nykyisen tienkin muuttamaan ympäristöön, mutta eivät ai-
heuta suojeltujen kohteiden  tai  ympäristöarvojen  kannalta merkittävää hei-
kennystä. 



ESIPUHE  

Tiehallinnon  Hämeen tiepiiri toimitti valtatien  9  parantamisesta  Tampereen ja 
 Oriveden välillä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Pirkanmaan ym-

päristökeskukselle  27.6.2008.  YVA-selostus oli yleisön nähtävillä  11.7-
5.9.2009.  Lausuntojen määräaika oli  5.9.2009.  

Nähtävilläolon  jälkeen tiepiiri  ja  ympäristökeskus  ovat neuvottelussa syksyl-
lä.  2008  todenneet, että tehtyä ympäristövaikutusten arviointia täydennetään 
ennen yhteysviranomaisen lausunnon antamista. Tiepiiri, ympäristökeskus 

 ja  tieplirin  konsulttina suunnittelua  ja  ympäristövaikutusten  arviointia tekevä 
Destia Oy ovat pitäneet asiaa koskevan neuvottelun  13.3.2009.  

Ympäristövaikutusten  arviointia täydentävät selvitykset  on  laadittu vuoden 
 2009  kuluessa. Selvitykset  on  tehty osin liittyen hankkeen yleissuunnitelman 

laatimiseen siten, että  on  selvitetty mandollisia haittojen lieventämiskeinoja 
 ja  niiden toteuttamiskelpoisuutta. Keskeisten lisäselvitysten tuloksia  ja  haitto-

jen lieventämistoimia  on  käsitelty hankeryhmässä. 

Hankkeesta vastaa Tiehallinnon Hämeen tiepiiri. Tiepiirissä työstä vastaa 
tienpidon suunnittelija Harri Vitikka. Lisäksi tiepiiristä työhön  on  osallistunut 
ympäristövastaava  Marketta  Hyvärinen. Ympäristövaikutusten arvioinnin yh-
teysviranomaisena toimii Pirkanmaan ympäristökeskus, jonka yhteyshenki-
lönä toimii ylitarkastaja Leena Ivalo. Työn ohjauksesta vastaa hankeryhmä. 

Selvitysten laatimisesta  on  vastannut Destia Oy, jossa projektipäällikkönä  ja 
 liikenneasiavastaavana  toimii Ari Vandell. Lisäselvitysten laatimisesta  on 

 vastannut  FM  Raino Kukkonen, jonka lisäksi työhön ovat osallistuneet  FM 
Anne  Ekholm, MMM Päivi Jylänki  ja  maisema-arkkitehti  Laura  Soosalu.  Li

-säselvitysten  laatimiseen ovat osallistuneet Destia Oy:n alikonsultteina  En- 
win  Oy, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry sekä Suomen 
Luontotieto. 

Tampereella kesäkuussa  2009  

Tiehal  Ii  nto 
 Hämeen tiepilri 
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Valtatien  9  parantaminen välillä  Tampere—Orivesi, 	 13 
Ympäristövaikutusten  arvioinnin  täydentäminen  
JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Tämä selvitys  on  laadittu täydentämään valtatien  9  parantamista  Tampereen 
ja  Oriveden välillä koskevaa  ympäristövaikutusten arviointiselostusta.  Kesä-
kuussa  2008  valmistunut  arviointiselostus  sekä tämä  täydennysosa  muodos-
tavat kokonaisuuden, joka sisältää kyseisen hankkeen  ympäristövaikutusten 

 arvioinnin  raportoinnin (ympäristövaikutusten arviointiselostus).  

Tähän  täydennysosaan  on  sisällytetty  yhteysviranomaisen  kanssa käydyissä 
neuvotteluissa esille tulleiden seikkojen perusteella tehdyt  lisäselvitykset, 

 muut  täydennykset  ja  tarkistukset.  Osa  selvityksistä perustuu uudempaan 
tietoon, joka  on  valmistunut  tai on  saatu käyttöön arvioinnin  täydentämisen 

 aikana.  Arviointiselostuksen  yhteenveto-osa  on  päivitetty  uudempien selvi-
tysten perusteella, minkä lisäksi  on  lisätty vaihtoehtoja koskevia  vertailutau

-lukkoja.  Yhteenvedot  perustuvat myös  jo  vuoden  2008  arviointiselostuksen 
 yhteydessä  arvioituihin  seikkoihin.  

Täydennysosan  sisältö  on  ryhmitelty vastaamaan vuoden  2008  arvioin-
tiselostuksessa  käytettyä ympäristöasioiden  jäsentelyä,  jotta raportteja voi 
käyttää rinnakkain. Vaikutuksia koskevat olennaiset erot  tai  täydennykset 

 vuoden  2008  arviointiselostukseen  on  tuotu esille  aihekohtaisesti  tämän sel-
vityksen tekstissä.  

2  LIIKENNETEKNISET  VAIHTOEHDOT  

2.1 	Vaihtoehdon  I  liikennetekniset alavaihtoehdot  

Vaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtana oli  Tampereen ja  Jyväskylän 
 yhteysvälin  kehittämiselle asetettu  tavoitetila.  Lisäksi vaihtoehtoja muodos-

tettaessa  ja  täsmennettäessä huomioitiin sidosryhmiltä  ja  asukkailta  saadut 
mielipiteet.  

Koko  tarkastelujaksoa  koskien  yleissuunnitelmaan liittyneessä ympäristövai-
kutusten arviointivaiheessa  muodostettiin arvioitavaksi nykytilanteen mukai-
nen vaihtoehto  0  ja  varsinainen  kehittämisvaihtoehto  1.  Vaihtoehtoa  0+  ei 
muodostettu,  sillä  se  käytännössä olisi vaihtoehdon  1  vaiheittain toteuttami-
sen välivaihe. Uusia  linjausvaihtoehtoja  ei muodostettu, mutta  kehittämis

-vaihtoehtoon  1  liittyi useita  liittymiä  ja  muita  tiejärjestelyitä  koskevia  alavaih-
toehtoja.  

Vaihtoehto  0  kuvaa  nykytilannetta  ja  siihen sisältyvät  jo  toteutettavaksi pää-
tetyt toimenpiteet. Toimenpiteisiin sisältyy  Valkjärven  vuonna  2007  valmistu-
nut  ohituskaistapari  Kangasalan  ja  Oriveden rajalla. Vaihtoehto  0  toimii lä-
hinnä  vertailuvaihtoehtona  ja  vaihtoehtojen vaikutusten kuvauksen lähtökoh-
tana, joissa vaihtoehtojen vaikutuksia kuvataan muutoksena  nykytilaan. 
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Vaihtoehto  1 on  varsinainen kehittämisvaihtoehto, joka perustuu nykyisen 
tien rakentamiseen  koko  suunnittelujaksolla nelikaistaiseksi  nykyisessä 
maastokäytävässä. Vaihtoehdossa  on  tutkittu liittymä-  ja  tiejaksokohtaisia 

 sekä toimenpidekohtaisia alavaihtoehtoja. Vaihtoehdon  1  yhteydessä  on  tut-
kittu alavaihtoehtoja seuraavien tekijöiden osalta: 

•  moottoritie  I  kapea nelikaistainen  tie toteutusvaihtoehdot (mm. 
 moottoritien lopettamiskohtaan liittyvät tarkastelut) 

•  kapean nelikaistaisen keskikaiteellisen tien päättämistarkastelut 
Orivedellä 

• rinnakkaistiejärjestelyjen  standard  i ja  toteuttamismandollisuudet 
• liittymien kehittämisvaihtoehdot 
•  vaiheittain rakentaminen 
• ympäristörakentaminen (meluntorjunta,  eläinten kulkureitit, viher-

ympäristö) 
• kevyenliikenteen  ja  joukkoliikenteen  järjestelyt, virkistys-  ja  ulkoilu- 

reitit etenkin valtatien poikkisuunnassa 
•  sillat  ja  muut taitorakenteet 

Kehittämisvaihtoehtoon  I  liittyneet alavaihtoehdot  on  kuvattu lyhyesti koh-
dissa  2.1.1-2.1.3.  Vaihtoehtojen vertailusta  on  lisäksi tehty erillismuistlo, jos-
sa  on  esitetty alavaihtoehtojen vaikutusten vertailu  0-  vaihtoehtoon  ja  asetet-
tuihin tavoitteisiin sekä toteutettavuusanalyysi.  

2.1.1 	Moottoritien päättäminen 

Nykyisen moottoritien päättämisvaihtoehtoja  on  tutkittu useita. Käytännössä 
ensimmäinen mandollinen moottoritien päättämiskohta sijaitsee Tasanteen 
eritasoliittymän pohjoispuolella. Suinulan eritasoliittymän jälkeen liikenne- 
määrät pienenevät niin paljon, että moottoritien poikkileikkaukseen ei ole pe-
rusteita. 

Alustavan vertailun perusteella todellisiksi vaihtoehdoiksi jäivät moottoritien 
päättäminen heti Tasanteen eritasoliittymän pohjoispuolella  (VE  A) tai  heti 
Tarastenjärven eritasoliittymän itäpuolella  (VE  C). Aitovuoren  ja  Tarastenjär

-yen liittymien  väli  on  liian lyhyt moottoritien päättämiseksi  ja  Tarastenjärven 
eritasoliittymän  jälkeen liikenne-ennusteiden perusteella liikennemäärät pie-
nenevät selvästi. 

Vaihtoehdossa  A  moottoritie lopetetaan ennen Olkahistenlanden vesistösil-
toja. Tästä eteenpäin poikkileikkaus  on  kapean keskikaiteellisen nelikaistai

-sen  valtatien mukainen.  Tien poikkileikkaus on vesistösiltojen  kohdalla  24,5 
 metriä  ja  muualla  4-kaistaisen keskikaiteellisen  ratkaisun osuudella  19,0 

 metriä. Nykyinen silta  on 2,5  metriä ohjeleveyttä leveämpi. 

Vaihtoehdossa  C  moottoritie lopetetaan Tarastenjärven liittymän  ja  Suinulan 
liittymän  välillä.  Tien poikkileikkaus on vesistösiltojen  kohdalla  26,5  metriä  ja 

 muualla moottoritieosuudella  32,0  metriä. Tarvittaessa keskikaistan leveyttä 
voidaan kaventaa. Vesistösiltojen kohdalla tien poikkileikkaus  on 2,0  metriä 
leveämpi kuin keskikaiteellisessa  2+2 —poikkileikkausvaihtoehdossa.  Nykyis-
ten vesistösiltojen leveys  on  riittävä moottoritien toiseksi ajoradaksi. 
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2.1.2 	Eritasoliittymävaihtoehdot 

Liittymien  osalta suunnitelmassa muodostettiin alavaihtoehtoja Tasanteen, 
Aitovuoren, Suinulan  ja  Oriveden eritasoliittymän osalta. Alasjärven eri-
tasoliittymässä ei tarkasteltu vaihtoehtoisia ratkaisuja, koska liittymän kehit-
täminen liittyy pääosin valtatien  12  jatkosuunnitteluun. Tarastenjärven  eri-
tasoliittymässä  on  jo  varauduttu moottoritien toteuttamiseen. Liikennemääri

-en  kasvaessa voidaan ramppien yläpäiden tasoliittymät muuttaa kiertoliitty-
miksi. Suinulan  ja  Oriveden välille tulevissa eritasoliittymissä ei ilmennyt tar-
peita vaihtoehtoisten ratkaisujen laatimiselle.  

2.1.3 	Kevytliikenteen  vaihtoehdot 

Kevyen liikenteen järjestelyjen osalta tutkittiin toteuttamisvaihtoehtoja  Alas- 
järven  ja  Aitovuoren, Aitovuoren  ja  Ruutanan  sekä Orituvan  ja  Oriveden vä-
lillä. Ruutanan  ja  Orituvan  välillä kevyt liikenne ohjataan valtatien rinnakkais-
tielle. Rinnakkaistien osalta ei varsinaisia linjausvaihtoehtoja vertailtu. 

Rinnakkaistien  standardin  osalta tutkittiin kolme vaihtoehtoa. Käytännössä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja  on vain  Suinulan  ja  Oriveden välillä,  sillä  moottori-
tieosuudella Alasjärvi - Suinula tulee olla korkeatasoinen rinnakkaistie. 
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3  LIIKENTEELLISET  VAIKUTUKSET  

3.1 	Lähtökohta 

Liikenteen muutokset vaikuttavat hankkeen ympäristövaikutusten syntyyn 
sekä niiden suuruuteen  ja  vaikutusalueen  laajuuteen. 

Lisäselvityksen  yhteydessä tarkasteltiin joukkoliikenteen kehittämismandolli-
suuksia alueella  ja sen  mandollista vaikutusta valtatien liikenteeseen  Tam-
pereen  seudun rakennemallia  ja  liikennejärjestelmän  kehittämistä koskevan 
selvitysaineiston sekä Oriveden suunnan yhteyksien kannalta vuonna  2009 

 julkaistun liikenne-  ja  viestintäministeriön  selvityksen perusteella. 

Lisäksi tarkasteltiin suunnittelun yhteydessä olleita kevyenliikenteen yhteyk-
siä.  

3.2 	Joukkoliikenteen  kehittämisen vaikutukset valtatien  liiken- 
nemääriin 

Raideliikenne  Tampereen  kaupunkiseudulla 

Raideliikenteen  kehittämistä  Tampereen  kaupunkiseudulla  on  tutkittu vii-
meksi TASE  2025  selvityksen  ja Tampereen  kaupunkiseudun rakennemalli

-työn yhteydessä. 

Maaliskuussa  2007  valmistuneessa joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen 
vertailuraportissa päädyttiin esittämään joukkoliikenneratkaisua, jossa Noki-
an  ja  Lempäälän suunnalla kehitetään lähijunaliikennettä sekä Vuoreksen  ja 

 Lentävänniemen  välille rakennettaisiin katuraitiotie. Muilla suunnilla joukko- 
liikenteen kehittäminen perustuisi bussiliikenteen laatukäytäviin. Nurmi-
Sorilan alueen joukkoliikenne hoidettaisiin Aitolandentietä kulkevan laatukäy-
tävän kautta. Nurmi—Sorilaan liikennöivät pikavuorot käyttäisivät lisäksi 
moottoritietä  (vt  9). Tutkituissa joukkoliikennevaihtoehdoissa  oli myös laa-
jemman raitiotieverkon sisältävä vaihtoehto, jossa myös Sorilaan oli Aitolah-
dentietä kulkeva katuraitiotie. 

Keväällä  2009  oli käynnissä  Tampereen  kaupunkiseudun rakennemallivaih-
toehtojen  vertailu. Vertailtavat vaihtoehdot ovat tiivistyvä kaupunkiseutu, 
joukkoliikennekäytäviin tukeutuva kaupunkirakenne sekä monikeskusmalli. 
Vaihtoehtojen joukkoliikenneratkaisuissa  on  tutkittu uudestaan myös katurai-
tiotien johtamista Nurmi—Sorilaan joko Kiikkistensalmen  tai Aitolandentien 

 kautta. Ratkaisu valittavasta vaihtoehdosta tehdään vuoden  2009  aikana. 

Valtatien  9 yleissuunnitelman  liikenne-ennuste perustuu Nurmi—Sorilan jouk-
koliikenteen hoitamiseen linja-autoilla.  Jos rakennemallityössä  ja Tampereen 

 seudun liikennejärjestelmätyössä päädytään ratkaisuun, jossa Nurmi-
Sorilaan rakennetaan raitiovaunuyhteys,  on  sillä  selvä vaikutus suunnittelu- 
alueen kulkumuotojakautumaan. Autoliikenteen ennuste tulee kuitenkin 
myös tässä tapauksessa säilymään niin suurena, että tien kehittämistarve ei 
muutu. 
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Tampere -Orivesi  —välin  joukkoliikenteen  kehittämisen vaikutukset 

Liikenne  ja  viestintäministeriön  selvityksessä  (2009) on  esitetty keinoja kehit-
tää  julkista  liikennettä  ja  siten lisätä joukkoliikenteen käyttöä muun muassa 
Tampreen  ja  Oriveden välillä. Tarkastelussa olivat mukana bussien  pika- ja  
vakiovuoroliikenne  sekä junaliikenne.  

Tampere—Orivesi—Haapamäki rataosalla liikennöi päivittäin  3  taajama-
junaparia, jotka pysähtyvät Oriveden keskustassa  ja  lisäksi Oriveden ase-
malta  on  Tampereelle seitsemän junaparia. Junien matka-aika  Tampereen 
ja  Oriveden välillä  on 23  -  25  minuuttia. Henkilöjunat eivät pysähdy  Tampe-
reen ja  Oriveden välillä. 

Pikavuoroliikenne  liikennöi etupäässä päätieverkkoa pitkin  ja  pysähtyy  vain 
 erikseen määritellyillä pikavuoropysäkeillä. Päivittäisten pikavuorojen määrä 
 Tampereen ja  Oriveden välillä  on  kutakuinkin sama kuin junavuorojen.  Pika -

vuorojen  matka-aika  on  noin  40  minuuttia. 

Bussien vakiovuoroliikenne  palvelee ensisijaisesti paikallisia  ja  seudullisia 
matkustustarpeita. Vakiovuorot liikennöivät pikavuoroista  poiketen myös 
alempiasteisella tieverkolla  ja  käyttävät kaikkia reitin varren pysäkkejä. 

Henkilöautoliikenteen  keskimääräinen matka-aika Alasjärven  ja  Oriveden 
välillä  on  nykytilanteessa noin  25  minuuttia  ja  vuoden  2030  ennustetilan-
teessa tavoiteverkolla  21,5  minuuttia. Alasjärven  ja Tampereen  keskustan 
välinen ajoaika  on  lisäksi vajaa  10  minuuttia. Juna  on  nykytilanteessa noin 

 11  minuuttia henkilöautoa nopeampi  ja  pikavuorot  noin  5  minuuttia henkilö-
autoja hitaampia. Vuoden  2030  tavoitetilanteessa,  jossa Alasjärven  ja  Orive-
den väli  on  kokonaisuudessaan  2+2  -kaistainen kaventuu kumipyöräliiken -
teen  ero junaliikenteeseen noin  3,5  minuuttia. 

Junaliikenteen  ja  bussien pikavuoroliikenteen  rooli painottuu selvästi maa-
kuntakeskuksiin suuntautuvaan liikenteeseen  ja  valtakunnallisen kaukolii-
kenneverkon syöttöliikenteenä toimimiseen. Bussien vakiovuoroliikenteen 
rooli  on  selvemmin seudullista  ja  paikallista matkustusta palveleva. Matka-
ajat vakiovuoroliikenteessä muodostuvat  sen  verran juna-  ja  pikavuoroliiken-
nettä pidemmiksi,  että yhteydet ovat kilpailukykyisiä lähinnä lyhyemmillä 
matkoilla  ja  vähemmän aikakriittisillä pitkillä matkoilla, kuten asiointimatkoilla. 

Selvityksessä esitetyt joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteet eivät merkittä-
västi muuta valtatien  9  yleissuunnitelman  yhteydessä laadittuja liikenne- 
ennusteita. Esimerkiksi raideliikenteen osalta vaikutus autoliikenteeseen olisi 
vuorokausitasolla  30-40  ajoneuvoa vuorokaudessa. Kulkumuotojakauman 
merkittävä muuttaminen edellyttäisi toimenpiteitä, joihin nykyisen käsityksen 
mukaan ei ole mandollisuuksia. 

Valtatien kehittämisen vaikutukset joukkol iikenteeseen 

Valtatien  9  parantaminen välillä Alasjärvi - Orivesi ei paranna joukkoliiken
-teen  toimintaedellytyksiä suhteessa henkilöautoliikenteeseen, mutta nopeut-

taa  ja  sujuvoittaa  linja-autoliikennettä nykytilanteeseen nähden. Suunnitte-
luosuudella Alasjärvi - Tarastenjärvi moottoritie mandollistaa nopeat linja-
autoyhteydet niin Nurmi-Sorilan kuin Ruutanan suuntiin. Todennäköistä kui-
tenkin  on,  että henkilöautoliikenteen sujuvuuden parantumisen takia joukko- 
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liikenteen kulkumuoto-osuus ei kasva. Joukkoliikenteen kulkumuoto-
osuuden lisäämiseksi tarvittaisiin raideliikenteen kehittämiseen suunnattuja 
investointeja niin Nurmi-Sorilan kuin Ruutanan suunnassa.  Tampereen ja 

 Oriveden välillä juna säilyy myös suunnitelman toteutumisen jälkeen  no-
peimpana kulkumuotona,  vaikka autoliikenne nopeutuukin junaliikenteeseen 
nähden. Junayhteydet Orivedeltä Tampereelle ovat  jo  nykytilanteessa  varsin 

 hyvät, mutta henkilöautoliikenteen joustavuus varsinkin lyhyillä matkoilla 
suosii  sen  käyttöä. Autoliikenteen matka-ajan vielä pienentyessä saat-
taa henkilöauton kulkumuoto-osuus edelleen kasvaa. Oriveden  ja sen  lähi- 
alueiden asukaspohja ei kuitenkaan anna realistisia mandollisuuksia raidelii-
kenteen merkittävään kehittämiseen.  

3.3  Vaikutukset kevyen liikenteen osalta  

Alasjärven  ja  Aitovuoren  välillä  on  jo  nykytilanteessa yhtenäinen kevyen lii-
kenteen väylä Aitolandentien varressa. Työn aikana tutkittiin kahta moottori-
tien varressa kulkevaa uutta kevyen liikenteen yhteyttä Aitovuoresta  Tampe-
reen  keskustan suuntaan. 

Tutkitut uudet ratkaisut vähentävät moottoritien estevaikutusta  ja  ne muo-
dostavat suoran reitin Nurmin suunnasta Kauppi-Niihaman alueelle. Etenkin 
pitkämatkainen, Nurmin suunnasta etelään suuntautuva, pyöräily hyötyy rat-
kaisusta. Saatavien suorien hyötyjen määrä  on  kuitenkin valtatien kehittä-
misen näkökulmasta melko pieni  ja  kevyen liikenteen yhteyksien kehittämi-
nen Aitovuoren  ja  Alasjärven  välillä onkin lähinnä Nurmi—Sorilan kaavoituk-
seen liittyvä asia. Nykyisille kevyen liikenteen virroille ei moottoritien raken-
tamisesta aiheudu heikennyksiä turvallisuuteen  ja  toimivuuteen. Uusien 
moottoritien varteen sijoittuvien ratkaisujen toteuttaminen ei ole valtatien  9 

 kehittämisen perusteella välttämätöntä. Alasjärven  ja  Aitovuoren  välillä  on  jo 
 olemassa valtatien kehittämisen kannalta riittävät kevyen liikenteen yhtey-

det. 

Aitovuoren  ja  Suinulan  välillä kaikki tutkitut vaihtoehdot vähentävät moottori-
tien estevaikutusta  ja  parantavat merkittävästi kevyen liikenteen turvallisuut-
ta. Nykytilanteessa kyseisellä tieosuudella ei ole kevyen liikenteen väylää. 
Aitolandentien  ja  Lintukalliontien  välillä ei nykyisin ole suoraa yhteyttä  ja  ke-
vyt liikenne käyttää turvatonta valtatien piennarta Aitovuoren  ja  Tarastenjär

-yen  eritasoliittymän  välillä. Vaihtoehtojen vertailun pohjalta päädyttiin ehdot-
tamaan ns.  0+  -vaihtoehtoa, jossa Aitolandentieltä rakennetaan kevyen lii-
kenteen väylä Lintukalliontielle, joka toimii kevyen liikenteen reittinä Ruuta-
nan  ja  Suinulan  suuntaan. Ruutanan  ja  Suinulan  välillä kevytliikenne käyttää 
moottoritien rinnakkaistietä. 

Vaihtoehto  0+  parantaa merkittävästi kevyen liikenteen turvallisuutta sekä 
pienentää myös kevyen liikenteen aikakustannuksia.  Jos  valtatien  9  etelä-
puolelle myöhemmin rakennetaan rinnakkaistie (toteutuminen  on  kytköksissä 

 valtatien  9  ja  12  välisen  tieyhteyden toteuttamiseen),  on  järkevää rakentaa 
kevyen liikenteen väylä rinnakkaistien varrelle. Eteläpuolisen rinnakkaistien 
rakentaminen pelkästään kevyen liikenteen näkökulmasta ei kuitenkaan ole 
tarpeellista,  sillä  nykyinen Lintukalliontie täydennettynä yhteydellä Aitolah-
dentielle palvelee melko hyvin kevyen liikenteen yhteytenä. 
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Maankäytön lisääntyessä moottoritien pohjoispuolella  on  todennäköistä, että 
myös valtatien pohjoispuolisen rinnakkaistien varteen toteutuu kevyen liiken-
teen väylä. Tätä väylää voidaan pitää lähinnä täydentävänä yhteytenä Ruu-
tanan  ja  Nurmi—Sorilan välillä. Pohjoispuolinen yhteystarve liittyy pääosin 
suunniteltuun uuteen maankäyttöön, eikä  se  ole valtatien kehittämisen kan-
nalta välttämätön. 

Suinulan  ja  Orituvan  välillä kevyen liikenteen määrät ovat erittäin pieniä. Ke-
vyen liikenteen turvallisuus kuitenkin paranee, koska  koko  suunnitteluosuu-
della  on  rinnakkainen tieyhteys,  jota  myös kevyt liikenne voi käyttää. Jatko- 
suunnittelussa tulee päättää, pitääkö kevytliikenne kieltää kokonaan valtatiel-
tä  9.  

Nykytilanteessa Orituvan  ja  Oriveden välinen tieosuus  on  kevyen liikenteen 
käyttäjien kannalta vaarallinen  ja  epämiellyttävä. Liikennepalveluasema hou-
kuttelee runsaasti varsinkin nuorisoa Oriveden keskustasta. 

Orituvan  ja  Oriveden välille rakennetaan pääosin kevyen liikenteen käyttöön 
tuleva moottoritien rinnakkainen väylä. Vaihtoehtojen vertailun pohjalta  on 

 päädytty esittämään valtatien eteläpuolella kulkevaa vaihtoehtoa, joka  on 
 ajallisesti lyhyin yhteys Oriveden keskustaan. Esitetty ratkaisu soveltuu lisäk-

si parhaiten Oriveden suunniteltuun kevyen liikenteen tavoiteverkkoon. 

Ehdotettu ratkaisu toteuttaa tehokkaasti valtakunnallisia  ja  paikallisia liiken-
neturvallisuuden parantamistavoitteita sekä kevyen liikenteen edistämista-
voitteita. 
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4  MAA  JA  KALLIOPERA  SEKÄ LUONNON  VARAT  

4.1 	Lähtökohta  ja  aineisto 

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa käsiteltiin maa-  ja  kallioperän erityismuo-
toja, ihmistoimintojen  mandollisesti pilaamia maa-alueita sekä maa-ainesten 
ottoalueita. 

Ympäristövaikutusten  arvioinnin täydentämisen yhteydessä  on  tarkasteltu 
arseenipitoisen kiviaineksen esiintymistä  ja  käyttöä tiehankkeessa. Lisäksi 

 on  laadittu luonnonvarojen  ja  rakennusmateriaalien  käyttöä koskeva täyden - 
nys.  

Arseenipitoisten kiviainesten  osalta lähteenä  on  käytetty  mm.  vuoden  2007 
 lopulla julkaistua yhteenvetoraporttia Arseeni Pirkanmaalla - esiintyminen, 

riskinarviointi  ja  riskinhallinta (Loukola-Ruskeeniemi  et al. 2007).  Lisäksi  on 
 hyödynnetty Geologian tutkimuskeskuksen julkaisua Arseeni Suomen luon-

nossa - ympäristövaikutukset  ja  riskit (Loukola-Ruskeeniemi & Lahermo 
 2004)  ja  Suomen ympäristökeskuksen julkaisua Maaperän kynnys-  ja  oh

-jearvojen määritysperusteet  (Reinikainen  2007).  

Betoni-  ja  tiilimurskan  käyttöä koskevat tiedot perustuvat Tiehallinnon sisäi-
seen julkaisuun Purku  ja  raivausmateriaalien  käsittely  ja  uusiokäytön  luvan

-varaisuus tienrakentamisessa  (Kauppila  2007). 

4.2 	Arseenipitoinen kalliokiviaines hankealueella  

4.2.1 	Arseeni  kallio-ja  maaperässä 

Arseeni  on  luonnostaan maa-  ja  kallioperässä  esiintyvä epämetalli.  Ar
-seenipitoisuudet  voivat olla  10-1000  kertaa suurempia malmiesiintymässä 

kuin niitä ympäröivässä kallioperässä. 

Kallioperän arseenipitoisuus  on  tavallisesti hyvin alhainen, noin  1-5  mg/kg. 
 Vain 1-2  %  Suomen kallioperästä sisältää yli  10  mg/kg arseenia. Arseenipi-

toisuuden  keskiarvo kallioperässä  on  koko  Suomen osalta  2,69  mg/kg  ja 
 korkeimpien arseenipitoisuuksien alueella Pirkanmaalla  4,78  mg/kg.  Kallio- 

perää korkeampia pitoisuuksia esiintyy ihmistoiminnan seurauksena kaivos-
ten rikastushiekka-alueilla sekä puunkyllästämöiden tuntumassa.  

Tampereen  kaupungin itäpuolella hankealueen länsiosassa kallioperän  ar
-seenipitoisuudet  ovat  alle  10  mg/kg. Arseenipitoisuudet  kasvavat hankealu-

een itäosaa kohti  ja  ovat korkeimmillaan  sen  keskivaiheilla Oriveden  jar
-viylängöllä.  Tällä alueella arseenipitoisuudet ovat  10-50  mg/kg  (kuva  1).  

Maaperässä arseenia esiintyy eniten moreenissa, jonka geokemiallinen 
koostumus heijastaa hyvin  alla  olevaa kallioperää. Suomessa moreenin  ar

-seenipitoisuuden  keskiarvo  on 3,59  mg/I.  Korkeimmat pitoisuudet esiintyvät 
Pirkanmaalla, jossa arseenipitoisuuden keskiarvo  on  tutkimusten mukaan 

 7,78  mg/kg. 
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4.2.2 	Arseeni  pinta -ja  pohjavesissä  

Pääosa pintavesien arseenista  on  peräisin rapautuvista arseenipitoisista mi-
neraaleista. Suomen järvien keskimääräinen arseenipitoisuus  on  noin  0,29  
pg/I.  

Pohjaveteen arseeni liukenee maa-  ja  kallioperästä. Talousvetenä  käytettä-
vän  veden,  sekä yksittäisten kaivojen että vesilaitosvesien osalta, korkein 
sallittu arseenipitoisuus  on 10  pg/I.  Pirkanmaan alueella tutkituista pora-
kaivoista  22,5  %:ssa kalliopohjaveden arseenipitoisuus  on  talousveden  suo-
situspitoisuutta korkeampi. Maaperän pohjavedessä havaitut arseenipitoi-
suudet eivät ylittäneet talousveden ohjearvoa.  

4.3  Arseenin ympäristövaikutukset 

 4.3.1 	Arseenin  vapautuminen vesiin 

Arseenia  vapautuu rikkikiisun hajotessa  tai  arseenia  sisältävien muiden yh-
disteiden liuetessa pelkistävissä olosuhteissa. Karkearakeisissa maalajeissa 
arseeni voi olla helposti liikkuvaa  ja  kulkeutua pohjaveteen.  

4.3.2 	Vaikutukset ekologiaan 

Arseeni  muodostaa suuren  riskin  maaekosysteemille  alueilla, joilla arseenipi-
toisuudet ovat hyvin korkeita. Tällaisia riskikohteita ovat kyllästämöalueet  ja 

 kaivosten rikastushiekka-alueet. Arseenin aiheuttamat riskit keskittyvät maa-
peräeliöihin, kasveihin  ja  näitä ravintonaan käyttäviin piennisäkkäisiin.  Ar

-seenin  haittavaikutukset kohdistuvat myös vesiekosysteemeihin lähellä 
päästölähdettä, mutta pienenevät etaannyttäessä siitä. 

Luontaisen arseenin alueilla ekologiset vaikutukset jäävät vähäisiksi, ellei 
luonnon tasapainoa häiritä ihmisen toimilla.  

4.3.3 	Vaikutukset terveyteen 

Juomaveden  ja  ravinnon kautta tulevaa arseenille altistumista pidetään ylei-
sesti tärkeimpänä saantireittinä. Yksilötasolla myös paljon arseenia sisältä-
västä maasta  ja  pölystä voi  tulla  altistumista. Suomessa terveydellisesti 
merkittävin altistuminen arseenille tapahtuu porakaivojen kalliopohjaveden 
kautta. 

Akilliset arseenimyrkytykset  ovat harvinaisia, joten merkittävimpänä arseenin 
vaarana pidetään pitkäaikaisen altistumisen vaikutuksia terveyteen. Pitkäai-
kaisen altistumisen  on  todettu aiheuttavan monenlaisia terveysvaikutuksia.  

4.3.4 	Arseenia  koskevat  raja -arvot 

Maaperän pilaantuneisuuden  ja  puhdistustarpeen  arvioinnissa noudatetaan 
valtioneuvoston asetusta  214/2007 (PIMA-asetus). Arviointitarve ei koske 
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kohteita, joissa  kynnysarvon  ylitykset johtuvat esimerkiksi maaperässä luon-
taisesti esiintyvien  metallien  kohonneista pitoisuuksista.  

PIMA-asetuksessa arseenin  kohdalla maaperän luontainen pitoisuus  on 1 
 mg/kg (vaihteluväli  0,1-25  mg/kg)  ja  kynnysarvo  5  mg/kg. Kynnysarvo  on 

 pitoisuustaso,  jonka alapuolella maa -aineksessa  olevan haitallisen aineen 
aiheuttamia ympäristö-  ja  terveysriskejä  voidaan pitää  merkityksettömän 

 pieninä riippumatta siitä, missä kyseinen maa-aines sijaitsee  tai  mihin sitä 
käytetään.  

Arseenin  ohjearvot  on  asetettu ekologisten riskien perusteella.  Arseenin 
 alempi  ohjearvo  on 50  mg/kg  ja  ylempi  100  mg/kg.  Alempi  ohjearvo  on  ase-

tettu  pitoisuustasoon,  joka kuvaa suurinta yleisesti hyväksyttävää riskiä ta-
vanomaisessa maankäytössä. Ylempi  ohjearvo  kuvaa suurinta hyväksyttä-
vää riskiä tavanomaista vähemmän herkässä maankäytössä, kuten teolli-
suus-  ja  varastoalueilla.  

4.4  Hankkeen vaikutukset arseenin vapautumiseen  

4.4.1 	Tienrakentaminen  

Valtatien  9  tielinjan  parantamisen yhteydessä  kallioperää louhitaan,  murska-
taan  ja  kuljetetaan sekä  moreenia  kaivetaan  ja  siirretään  tielinjan leventämi

-sen ja  uusien  eritasoliittymien  rakentamisen yhteydessä.  Hankealueen  kes-
ki-  ja  itäosiin  tullaan rakentamaan valtatien parantamisen yhteydessä neljä 
uutta  eritasoliittymää,  jotka sijoittuvat  arseenipitoisuudeltaan  korkeamman 

 kallioperäalueen  tuntumaan. 

Louhittava  kiviaines  on  pääasiassa  kokoluokaltaan louhetta  sekä vähem-
mässä määrin  mursketta.  Kalliosta louhittava  louhe  ja  murske  käytetään pai-
kan päällä  tienrakentamisen  tarpeisiin lähinnä  tienpenkereisiin.  Koska louhit-
tava materiaali  on  kokoluokaltaan  pääasiassa  lohkaretta,  ei ympäristön 
kanssa  reagoiva kiviaineksen  pinta-ala ole yhtä suuri kuin  hienojakoisem

-missa  materiaaleissa,  joiden osalta noudatetaan  ohjearvoja.  Näin  ollen  myös 
mandollinen  arseenin  vapautuminen  ja  liukeneminen kiviaineksesta  on  vä-
häisempää.  Sadeveteen liukeneva arseeni  kulkeutuu  tievesien kuivatusjär-
jestelyjen  kautta  tiealueen  ulkopuolelle  ja  laimenee  kohdevesistöissä  suu-
reen  vesimassaan. Kuivatusvesillä  ei  täten  käytännössä ole olennaista vai-
kutusta  vastaanottavien  vesistöjen  vedenlaatuun. 

Hankealueella  ei ole  vedenhankinnan  kannalta tärkeitä  pohjavesialueita,  jo-
ten  liukenevan arseenin  vaikutukset  talousvetenä  käytettävän pohjaveden 
laatuun ovat vähäisiä.  

Louheen kuormauksen  ja  murskauksen  yhteydessä voi levitä pölyä ilmaan  ja 
 ilman mukana ympäristöön. Pölyn leviäminen koskee  rakentamisaikaa,  eikä 

aiheuta pysyvää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Ympäristöön laskeu-
tuvan  kivipölyn  määrä  jää  pieneksi  ja sen  arseenipitoisuus  vastaa alueen 
maa-  ja  kallioperän  tasoa, minkä johdosta pölyn kautta tuleva kuormitus ei 
aiheuta merkittävää muutosta paikallisiin ekologisiin olosuhteisiin.  
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Arseenipitoisimpien kallioalueiden  lähistöllä ei ole asutusta, minkä vuoksi 
rakentamisesta ei muodostu terveydellistä riskiä alueen asukkaille.  Ar

-seenipitoisen kalliokiviaineksen  esiintyminen  ja sen  aiheuttama  terveydelli-
nen  riski louhinta-,  kuormaus-,  kuljetus-  ja  murskaustöiden työturvallisuuden 

 kannalta  on  tarpeen selvittää riittävällä tarkkuudella ennen rakentamiseen 
ryhtymistä. Pölyn leviämistä voidaan rajoittaa muun muassa käsiteltävän 

 louheen  ja  murskeen kastelulla  sekä  murskauslaitteiden koteloinnilla.  Pölyn 
mandollisia  terveyshaittoja  voidaan ehkäistä myös henkilökohtaisilla suo

-jaimilla.  

Valtatien  9  hankealueella kallioperän  ja  maaperän  arseenipitoisuudet  ylittä-
vät  PIMA-asetuksen  kynnysarvon  5  mg/kg.  Erityisesti  kallioperän  kohdalla 
myös alempi  ohjearvo  50  mg/kg  saattaa  ylittyä  paikoin.  

4.4.2 	Talousveden  käyttö  hankealueella 

Hankealueella  valtatien  9  ympäristössä  kiinteistöt  kuuluvat  vesijohtoverkos-
toon,  joten maa-  ja  kiviaineksen  muokkaamisella  ja  hyödyntämisellä tienra-
kentamisessa  ei ole vaikutusta alueen kiinteistöjen  talousveden  laatuun. 
Korkeamman  arseenipitoisuuden  alueella Oriveden  järviylängöllä  asutus ei 

 sijoitu  lähelle  parannettavaa tielinjaa.  

4.5  Luonnonvarojen kulutus  ja  rakennusjätteiden  käyttö tien- 
rakentamisessa  

Ympäristövaikutusten  arviointi sijoittuu  tiehankkeen suunnittelujärjestelmäs
-sä  yleissuunnitelmavaiheeseen,  jolloin  määrittyvät  maantien toiminnallinen 

 perusratkaisu  ja  laatu.  

Tien  rakentamisessa käytettävien materiaalien määrä  ja  laatu selviävät  tie- 
hankkeen  toteutusvaiheessa,  johon kuuluu  rakennussuunnitelman  laatimi-
nen  ja  rakentaminen.  

4.5.1 	Luonnonvarojen käyttö 

Valtatien  9  parantaminen  Tampereen ja  Oriveden välillä tapahtuu nykyistä 
tietä leventämällä. Nykyinen valtatie  on  rakennettu  1970-luvulla pääosin 
maaston muotoja noudattaen. Isojen  kallioleikkausten  tai  penkereiden  määrä 

 on  kokonaisuutena  varsin  vähäinen. Uuden  ajoradan  rakentaminen noudat-
taa pääosin nykyisen valtatien  tasauksen  periaatteita. Ainoastaan  Orituvan 

 ja  Oriveden  eritasoliittymien  välillä  on  notkelma (pI  31 200-31 800),  jonka 
kohdalla valtatietä siirretään kokonaisuudessaan nykyisen tien vierelle. Uusi 

 tiepenger  on  nykyistä korkeampi  ja  leveämpi. Käytöstä Pois jäävä  tiepenger 
 voidaan purkaa  ja  käyttää rakentamiseen toisaalla.  

Tien  rakentamiseen käytetään mandollisuuksien mukaan  tielinjalta  kallio-  ja 
 maaleikkauksista  saatavia materiaaleja.  Eritasoliittymien ramppien  määrä 

suhteessa tien  kokonaispituuteen  on  pieni eikä niillä ole olennaista merkitys-
tä luonnonvarojen kulutuksen kannalta. Tämän hankkeen  YVA-vaiheessa ei 

 suunnitelmatarkkuuden  vuoksi voida arvioida käyttäviä  kiviainesmääriä 
 muun muassa puuttuvien  kallionpintatietojen  vuoksi. Tarvittavat  kiviainekset 
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voidaan kuitenkin olettaa saatavan pääosin  tiealueelta  ja  viereisiltä  olemassa 
olevilta  kallionottoalueilta. 

Tienrakentamisen  kannalta  heikkolaatuisia  maa-aineksia voidaan käyttää 
esimerkiksi  meluvalleihin  ja  maisemointiin.  

Tien  päällysrakenteessa  käytetään  kiviaineksen  lisäksi  sideaineksena fossii-
liperäistä bitumia. Bitumipitoisen  kerroksen paksuus uudella valtatiellä  on 

 noin  20 cm.  Päällystettä päätiehen, ramppeihin  sekä  Tarastenjärven  ja  Sui-
nulan  väliseen  rinnakkaistiehen  tarvitaan noin  100 000 m 3  /  250 000 t.  Bitu

-min  osuus  päällysteestä  on  noin  3,5-5%,  millä  perusteella  koko  tiehen tarvit-
tavan  bitumin  määrä  on  noin  10 000  tja  kehittämistoimenpiteisiin  noin  5 000 
t.  

Valtatien  ennusteliikennemäärä  vaihtelee noin  14 000-50 000  ajoneuvoon 
 vuorokaudessa, mikä merkitsee  (71/100 km  keskikulutuksella)  noin  1 000-

3 500  litraa polttoaineen kulutusta  tiekilometrillä  vuorokaudessa..  

4.6  Raken nusjätteiden  käyttö tien rakentamisessa 

 4.6.1 	Betonimurske 

Betonimurskeen  mandolliset  hyötykäyttökohteet  riippuvat  betonimurskeen 
laatuluokasta  ja  alkuperästä.  Betonimurske  soveltuu käytettäväksi  tieraken-
teissa  muun muassa  päällystettävillä  teillä  kantavaan  ja  jakavaan  kerrok-
seen  tai  pengermateriaalina.  

Tie-  ja  katurakentamisessa betonimursketta  voidaan käyttää lukuisiin tarkoi-
tuksiin aina  kevyenliikenteen väylistä moottoriteihin. Betonimursketta  voi-
daan lisäksi käyttää melu-  ja  maavallirakenteiden  pohja-  ja  alusrakenteissa, 
täytöissä  ja  pintakerroksissa  sekä  maisemointitäyttöjen  täyte-  ja  kuivatusker-
roksissa.  

Ennen rakennusten  purkua,  on  rakennuttajan selvitettävä,  sisältääkö  puret-
tava rakennus haitallisia aineita, kuten elementtien  saumauksessa  käytettyä 

 PCB:tä, asbestia,  öljyä  tai  raskasmetalleja.  Betonijätteen vastaanottoalueille 
 ei ote vastaan haitallisia aineita sisältävää jätettä  pieniäkään  määriä  ja  beto-

nijätteen  tuojan  on  pyydettäessä osoitettava jälleen  haitattomuus. Murskeen 
ympäristökelpoisuus  tutkitaan vielä  betonin murskausvaiheessa,  jolloin 

 murskeen  tulee täyttää  VTT:n  laatiman  hyötykäytön laadunvalvontajärjes-
telmän  mukaiset arvot.  Murskeen  testaus  on  suoritettava aina, kun kyseessä 

 on  purkutyömailta  tullut  materiaali.  Betoniteollisuudesta  tuleva  jätebetoni  
ei vaadi tutkimuksia  murskausvaiheessa.  

Valtioneuvoston asetuksella  on  kevennetty betonin uusiokäytön luvanvarai
-suulla  ja  hyödyntämistä  maarakentamisessa.  Käyttö vaatii  ympäristönsuoje-

lulain  mukaisen ilmoituksen  ympäristöluvan  sijaan. Tällaisessa tapauksessa 
materiaalin  ja  käyttökohteen  on  täytettävä tietyt ehdot. Asetuksen mukainen 
ilmoitus tehdään aina alueelliselle  ympäristökeskukselle.  Mikäli kaikki ehdot 
eivät  täyty,  on  uusiokäytölle  haettava  ympäristölupa. Ympäristölupa  on  myös 
aina haettava, mikäli betonia aiotaan  uusiokäyttää pohjavesialueella. 
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4.6.2 	Tiilimurske 

Tiilimursketta  on  käytetty hyödyksi Suomessa vasta vähän. Tiilimurskeen 
huono puoli  on se,  että  se  voi rapautua jäätyessään kosteana  ja  se on  liian 
heikkoa ainakin teiden ylärakenteissa käytettäväksi. Saatavat tiilimurske-
määrät ovat myös pieniä  ja  tiiliä voidaan kierrättää myös uudelleen raken-
nusmateriaaliksi. 

Suomessa tiilimursketta  on  käytetty muun muassa kevyen liikenteen väyliin 
sekä jakaviin kerroksiin, lisäksi  on  kokeiltu  sen  toimimista routaeristeenä. 
Tiilimurske soveltuu melu-  ja  maavallien pintakerroksiin, täyttöihin  sekä poh-
ja-  ja  alusrakenteisiin.  

Tulen uusiokäyttö maarakentamisessa vaatii ympäristöluvan hakemisen.  

4.7  Yhteenveto 

Hankealueella  Tampereen ja  Oriveden välillä kallioperän, maaperän  ja  poh-
javeden arseenipitoisuudet ovat luontaisesti korkeampia kuin muualla Suo-
messa. Kallioainesta käytetään tierakenteisiin irrottamiskohteiden lähellä ei-
kä sitä kuljeteta etäälle vähemmän arseenipitoisille seuduille. Maaperän hai-
tallisten epäorgaanisten aineiden kynnys-  ja  ohjearvoja  verrataan  alle  2 mm 

 raekoosta mitattuun  tulokseen. Louheen  ja  murskeen  osalta ohjearvojen yht-
täminen ei käytännössä aiheuta ympäristö-  ja  terveysriskejä aiheuttavaa 
ympäristökuormitusta. Louheesta  ei irtoa merkittäviä määriä arseenia.  Tie- 
alueelta saatavaa kallio-  ja  maa-ainesta voidaan käyttää tienrakentamiseen 
eikä siitä aiheudu merkittävää riskiä ympäristölle. 

Valtatien  9  parantamisessa suunnittelu-  ja  rakennusvaiheessa otetaan huo-
mioon kallioperän korkeat arseenipitoisuudet erityisesti hankealueen keski- 
ja  eteläosissa. Jatkosuunnittelun aikana voidaan selvittää tarkemmin kallio- 
kohteiden laatua. 

Murskauslaitosten  sijoittamisessa sekä työsuojelussa  on  tarpeen mukaan 
otettava huomioon altistuminen arseenipitoiselle kiviainekselle sekä pölylle. 

Valtatien parantamisessa hyödynnetään olemassa olevaa tierakennetta, mi-
kä vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttötarvetta.  U  usiutumat

-tornia kiviainesvaroja voidaan jossain määrin säästää käyttämällä rakennus- 
jätteitä, joiden saatavuutta ei kuitenkaan voida arvioida ennakkoon. Kyseis-
ten materiaalien käyttö  on  turvallista niiden käyttöä koskevien määräysten  ja 

 ohjeiden vuoksi. Hankkeessa ei synny merkittäviä määriä rakennusjätettä 
tierakenteiden alta purettavista rakennuksista.  

5 POHJAVEDET 

Pohjavesien  osalta ei ole tehty täydentäviä selvityksiä. 
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6  PINTAVEDET  

6.1 	Lähtökohta  ja  aineisto  

Yhteysviranomainen  edellytti arviointiohjelmaa koskevassa lausunnossa  01-
kahistenlanden pengertien pohjalietteen koostumuksen  selvittämistä. Selvi-
tys ei sisältynyt ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, minkä johdosta 
lisäselvitysten yhteydessä tutkittiin näytteenotolla  ja  analyyseillä Olkahisten

-landen pohjan laatua. Vaikutusarvioinnin lähtökohtana  on  käytetty Kokemä-
enjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen  (2009)  tekemän selvityksen tulok-
sia. 

Muut lisäselvitykset  on  kohdennettu  vesistökohtaisten vaikutusarvioiden 
kohdekohtaiseen tarkentamiseen. Lisäselvityksessä  on  keskitytty lähinnä 
maantiehulevesiin  ja  niiden mandollisiin vaikutuksiin tien lähialueen vesis-
töissä sekä haittojen lieventämistarpeisiin  ja  mandollisuuksiin. Lähteenä  on 

 käytetty  mm.  vuoden  2008  syksyllä Tiehallinnon sisäisenä julkaisuna  
(81/2008)  ilmestynyttä kirjallisuusselvitystä  Maanteiden hulevesien laatu 
(Jokela  2008)  ja  eräitä muita Tiehallinnon tievesiin liittyviä selvityksiä  ja  seu-
rantatuloksia.  

6.2 Olkahistenlanden sedimentin  laatu  ja  hankkeen vaikutuk-
set  

6.2.1 	Sedimenttitutkimuksen  suorittaminen  

Sedimenttinäytteet  otettiin neljästä eri kohdasta. Tutkittavaksi otettiin  ko
-koomanäyte pintasedimentistä  (0-20 cm).  Näytepisteet  valittiin siten, että ne 

edustavat tiepenkereen viereisen alueen olosuhteita kullakin pengertiejak-
solla  ja  lisäksi yhdestä silta-aukosta. Tulokset  on  esitetty taulukossa.  Tau - 
lukkoon  on  laskettu myös normalisoidut pitoisuudet.  

Kuva  6-1  Olkahistenlanden sedimenttinäytepisteet. 
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6.2.2 	Haitta-ainepitoisuudet 

Sedimenttien ruoppaus-  ja  läjitysohjeessa  mereen  on  annettu taulukossa 
esitetyt ohje-  ja  raja-arvot läjitettäville sedimenteille. Toisaalta saastuneelle 
maaperälle  on  annettu omat ohje-  ja  raja-arvonsa (valtioneuvoston asetus 

 214/2007).  Maaperää koskevat arvot ovat hieman korkeampia kuin mereen 
läjitettäessä paitsi sinkin osalta. Tätä asetusta ei sovelleta kuitenkaan vesis-
tön pohjakerrostumien pilaantuneisuuden  ja  puhdistustarpeen  arviointiin. 

Mereen läjitettäessä tarkoitetaan haitta-aineiden normalisoituja pitoisuuksia, 
missä otetaan huomioon muun muassa lietteen orgaanisen aineen  ja  saven 

 osuudet. 

Taulukko  6-1.  Sedimenttejä  ja  maa-ainesta koskevia ohje -ja  raja-arvoja.  

Lãjüys  mereen 	Saastunut n:aaperö('214/2OO7 

alempi ylempi 
taso  1  taso  2  kymivsarvo ohjeaxvo ohjearvo  

Sinkki  170 500 200 250 400  

Krotni  65 270 100 200 300 
Lyjy  40 200 60 200 750  

Nikkeli  45 60 50 100 150  

Kupari  50 90 100 150 200  
Kadmium  0.5 2,5 1,0 10 20  
Elohopea 	0.1 	LO 	0,5 	2.0 	5,0  

Ohjearvo  (taso  1)  ilmaisee pitoisuutta, jonka auttavat arvot ovat haitattomia. 
 Jos raja-arvo (taso  2)  ylittyy,  mereen läjittäminen ei ole sallittua, vaan läjitys 

vaatii erityistoimenpiteitä. Ohjearvon  ja  raja-arvon välisellä alueella tilanne 
 on  arvioitava tapauskohtaisesti  mm.  läjitettävän  määrän mukaan. 

Seuraavassa sedimentin pitoisuuksia  on  tarkasteltu saastuneen maaperän 
 raja-arvojen mukaan, koska tietyön yhteydessä ei ole tarkoitus suorittaa läji-

tyksiä vesialueelle. Tulosten mukaan metallipitoisuudet olivat ohjearvojen 
tuntumassa, joten merkittävää pilaantumista ei ollut todettavissa. Minkään 

 metallin  pitoisuus ei ylittänyt saastuneen maaperän aIempaa ohjearvoa, jo-
ten sedimentin käsittely ei vaadi erityistoimia. 

Alueelliset vaihtelut haitta-aineiden määrissä olivat hyvin vähäisiä. Korkeim-
mat pitoisuudet saatiin pisteeltä  B,  joka oli  syvin  (4,3 m)  ja  jossa sedimen-
taatio-olot ovat siten edullisimmat. 





Valtatien  9  parantaminen välillä  Tampere—Orivesi, 	 29  
Ympäristövaikutusten  arvioinnin  täydentäminen 
PINTAVEDET  

alueelle tarkoitettua  ruoppaus-  ja  läjitysohjetta  ei sovelleta kuitenkaan sellai-
senaan  sisävesiin.  

Tien  rakentamisessa ei ole tarkoitus kaivaa  lietettä  ja  läjittää  sitä muualle. 
 Tiepenkereen  rakentaminen tapahtuu todennäköisimmin täyttämällä  vesis-

töä päätypengermenetelmällä,  jossa vesistöön  kaadettava kiviaines  syrjäyt-
tää pehmeää  pohjaliejua. Penkereen  rakentamisen yhteydessä  pohjalieju 

 osittain siirtyy  penkereen  sivulle.  Sedimentin liettyminen  veteen  on  vähäistä 
 ja  rajoittuu kussakin kohdassa tehtävään työhön.  Sedimentti  leviää todennä-

köisesti pohjan läheisyydessä  ja  laskeutuu  työalueen  lähistölle. Haitallista 
likaantumista  tai  rehevöitymistä  ei siten ole odotettavissa. Lietteen vähäinen 
liikkuminen alueella ei muuta oleellisesti nykyisin alueella vallitsevaa tilan-
netta.  Maksimipitoisu udet  olivat  syvimmillä näytekohdilla,  jossa  pohjalietteen 
liikkumin  jää  vähäisemmäksi.  Sedimenttien  suhteen ei tarvita mitään  erityis

-toimenpiteitä  tielinjaa levennettäessä.  

Hankkeen  jatkosuunnittelun  yhteydessä tehtävien  geoteknisten pohjatutki
-musten  yhteydessä voidaan tarkemmin arvioida pohjan laatu. Mikäli  jat

-koselvityksissä  ja  suunnittelussa ilmenee tarve poistaa pehmeää  sediment-
timateriaalia penkereen  tai  siltaperustusten  alta,  on  tarpeen selvittää tar-
kemmin kyseisten massojen laatua  ja  suunnitella niiden  läjitys  mandollisten 
haitta-ainespitoisuuksien  perusteella.  

6.3  Maantiehulevedet  ja  hankealueen  vesistöt  

6.3.1 	Maantiehulevesien  laatu  ja  mandolliset haittavaikutukset 

Hulevesiä  on  pidetty yleisesti  haitattomana,  eikä niiden  sisältämille  haitta
-ainepitoisuuksille  ole  määritetty  raja-arvoja. Suomen lainsäädännössä ei 

vaadita niiden puhdistamista. 

Maantieltä joutuu sadevettä ympäristöön sekä autojen  roiskeina  että  tienpin-
taa  pitkin  kulkeutuvana valuntana.  Maantieltä  valuvien hulevesien  laatuun 
vaikuttavia tekijöitä ovat  vuodenaika, päästölaskeumat, vedenjohtamismene-
telmät,  tien sijainti ympäristöön nähden sekä  liikennemäärä.  Hetkellisesti  hu

-leveden  haitta-ainepitoisuuteen  vaikuttaa  sateen  kesto sekä voimakkuus. 
Tutkimusten mukaan  maantiehulevesien  laatu  on  huonoin  sadetapahtuman 

 alussa, jolloin haitta-ainepitoisuudet  voivat olla korkeita.  

Maantiehulevedet  voivat sisältää  mm.  partikkeleita,  raskasmetalleja  (Cd,  Cu,  
Pb,  Ni,  Cr, Zn),  orgaanisia yhdisteitä  (PAH,  PCB)  ja  ravinteitä  sekä talvisin 

 liukkaudentorjunta-aineita, kuten  NaCI.  Haitta-aineiden  on  todettu olevan 
usein  kiintoaineeseen  sitoutuneita. Sitoutumiseen  tai  toisaalta  liukoisuuteen 

 vaikuttaa  veden  pH.  

Vesiekosysteemissä metallit  aiheuttavat liian suurina  pitoisuuksina  vastus-
tus-  ja  lisääntymiskyvyn  heikkenemistä sekä  käytöshäiriöitä.  Metallien myr

-kyllisyys eliöille  on  metallikohtaista  ja  riippuu esimerkiksi  vedessä  tai  maape-
rässä  valitsevasta  pH-arvosta. Orgaaniset yhdisteet kuluttavat  hajotessaan 

 happea  vesiekosysteemissä  ja  voivat rikastua  ravintoketjussa.  Runsas  kim
-toaineen  määrä  hulevesissä  voi aiheuttaa samentumista  vastaanottavassa 
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vesistössä. Liukkaudentorjuntaan  käytettävä kioridi taas saattaa lisätä hap-
pamuutta pienissä vesistöissä. Tämä voi parantaa  metallien  liukenemista 

 veteen. 

Liikennemäärä  on  useiden tutkimusten mukaan suurin vaikuttaja maantiehu-
levesien haitta-ainepitoisuuksiin. Maantiehulevesien haitta-ainepitoisuuksien 

 on  todettu kasvavan keskimääräisen vuorokausiliikenteen kasvaessa. Nor-
maalin liikenteestä aiheutuvan haitta-ainekuorman lisäksi ympäristöön voi 
joutua onnettomuustilanteessa haitta-aineita, kuten öljyä. 

Maantiehulevesien haitallisuus,  vaikutuksen laatu  ja  suuruus riippuvat paitsi 
hulevesien koostumuksesta vastaanottavan vesistön ominaisuuksista  ja 

 herkkyydestä. Vaikutus  on  suurempi pienissä lammissa  ja  järvissä, joissa 
virtaama  on  pieni  ja veden  vaihtuvuus  on  hidasta.  

6.3.2 	Kokemuksia tievesien tarkkailusta 

Hämeen tiepiiri 

Hämeen tiepiirin alueella tarkkailtiin tien kuivatusvesien vaikutuksia vuosina 
 2001-2006 Helsinki-Tampere  moottoritien läheisyydessä Terisjärvellä  ja 
 valtatien  3  läheisyydessä Iso-Työläjärvellä. Seurantatulokset osoittavat kui-

vatusvesien aiheuttaneen kloridipitoisuuden nousua luonnontilaa selvästi 
korkeammalle tasolle (sähkönjohtavuus vaihdellut tarkkailujaksolla noin  10-
30  mS/I, luonnontaso  noin  5  mS/I). Suolapitoisuuden  nousu ei ole rajoittanut 
vesistöjen käyttöä. Kuivatusvedet eivät  sen  sijaan ole aiheuttaneet rehevöi-
tymistä. (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry  2006a  ja  2006b)  

Tiehallinnon  Hämeen tiepiiri  on  pyytänyt  5.1.2007  Pirkanmaan ympäristö-
keskukselta lausuntoa koskien vesistötarkkailujen jatkamista. Pirkanmaan 
ympäristökeskus  on  lausunnossaan todennut suolapitoisuuden kohoamisen 

 ja sen  vakiintumisen luonnontilaista korkeammalle tasolle. Kloridipitoisuudet 
alittavat kuitenkin juomaveden kloridipitoisuuden  raja-arvon, eikä suolapitoi-
suudesta johtuvia eliöstömuutoksia ole havaittu tarkkailujärvillä. Ympäristö- 
keskuksen mukaan tarkkailujen avulla  on  selvitetty riittävästi kuivatusvesien 
vaikutuksia nykyisessä tienpidon tilanteessa,  ja  se  katsoi, että tarkkailut voi-
daan lopettaa. (Pirkanmaan ympäristökeskus  2007)  

Uudenmaan tiepiiri 

Uudenmaan tiepiirin alueella  on  tarkkailtu kuivatusvesien vesistövaikutusta 
vastaanottavaan vesistöön Hanko-Mäntsälä valtatiellä  25  vuodesta  2002 

 lähtien. Tutkimuskohteena  on  ollut pieni lampi Vihdissä, johon kuivatusvedet 
 on  johdettu valtatien  2  ja  maantien  1215  väliseltä pohjavesisuojatulta  tie- 

osuudelta. Seurannan aikana  on  tarkkailtu sekä kuivatusvesien että  lammen 
veden  laatua. 

Seurantatulosten  mukaan tien kuivatusvesille ominaista  on  kloridin  ja natri-
umin  kohonneet pitoisuudet. Lisäksi kuivatusvesissä havaittiin luonnonvesiin 
verrattuna kohonneita metallipitoisuuksia  (Ag,  Al,  Cd,  Cu,  Pb,  Ni,  Cr, Zn). 

 Erityisesti lyijyn,  kadmiumin,  nikkelin  ja  kuparin pitoisuuksissa oli nouseva 
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suuntaus. Myös  kuivatusvesien arseenipitoisuuden  havaittiin nousseen.  Mi-
neraaliöljyjä kuivatusvesissä  ei havaittu  (Rambol  I 2002-2008).  

Lammen  vedenlaadussa  havaittiin hiukan  taustapitoisuutta  (10  mg/I)  korke-
ampia  kloridipitoisuuksia suojauksen  rakentamista seuraavana vuonna. Tä-
män jälkeen  kloridipitoisuudet  ovat pysyneet tasaisina, mutta hiukan  korke-
ampina (<  17  mg/I)  kuin  taustapitoisuus  ennen  suojauksen  rakentamista. 
Kupari-,  kromi-  ja  alumiinipitoisuuksien  on  myös havaittu kohonneen  2-3  ker-
taisiksi luonnonvesissä tavattaviin pitoisuuksiin  verrattuna.  Mineraaliöljyjä 

 lammen vedessä  ei juuri ole havaittu ennen  tai  jälkeen  suojauksen  rakenta-
misen. Samassa yhteydessä  on  analysoitu myös muita metalleja, joiden pi-
toisuudet ovat  tarkastelujaksolla  pysyneet lähellä  luonnonvesissä tavattavia 

 pitoisuuksia  (Ramboll  2002-2008).  

Ruotsi 

Ruotsissa  maantiehulevesien  laatua  on  tutkittu muita Pohjoismaita enem-
män  ja  hulevesien  mukana vesistöihin valuville haitta -aineille  on  määritetty 

 raja-arvoja. Myös  liikennemäärän  vaikutusta  maantiehulevesien  laatuun  on 
 selvitetty  mm.  Tukholman alueella valtatiellä  E41E20  Essingeleden  (Jokela 

 2008).  

Ruotsalaistutkimusten  mukaan keskimääräisen  vuorokausiliikenteen (KyL) 
 ollessa yli  15 000  ajon./vrk,  voidaan  kuivatusvesien puhdistusta  täydentää 

esimerkiksi  laskeutusaltaalla. Liikennemäärän  noustessa yli  30 000  ajon./vrk 
 ovat  lisätoimenpiteet  vesien puhdistamiseksi perusteltuja kohonneiden hait-

ta-ainepitoisuuksien  vuoksi.  

6.3.3 	Vaikutusten lieventämiskeinot 

Hyväkuntoiset tien  sivuojat  ja  loivat  tienluiskat (jyrkkyys ̂   1:3)  ovat tärkeä 
tekijä  maantiehulevesien  puhdistamisessa. Ennen  laskuojiin päätymistä kui-
vatusvedet puhdistuvat valuessaan  normaalin  ojanluiskan  yli tien  sivuojiin. 
Luiskien  kasvillisuus hidastaa  virtausta  ja  sitoo  kiintoainesta,  johon haitta- 
aineet myös useimmiten ovat sitoutuneena (Jokela  2008).  

Maanteillä, joiden  KVL  on  korkeintaan  10 000-15 000  ajon./vrk, ruohokas-
vuiset tienluiskat  ja  sivuojat  riittävät  hulevesien  puhdistamiseen.  Vilkkaam-
milla maantieosuuksilla lisätoimenpiteet  saattavat olla tarpeellisia (Jokela 

 2008).  

Hulevesiä  voidaan puhdistaa  altailla,  joissa  hidastuva virtaus laskeuttaa  kun
-toaineshiukkaset  ja  niihin sitoutuneet haitta-aineet altaan pohjalle.  Attaat  ei-

vät vähennä  hulevesien natriumkloridipitoisuuksia. Altaisiin  voidaan teknisillä 
rakenteilla yhdistää myös öljyn-  ja  muiden vettä  kevyempien  kemikaalien pi-
dätys. 

Altaan  puhdistustehoa  arvioitaessa tulee ottaa huomioon altaan riittävä  mi-
toitus  ja  muoto. Ruotsin  tielaitoksen, Vägverketin  julkaisujen mukaan altaan 
tulisi olla  pinta-alaltaan  2-3  %  valuma-alueen  pinta-alasta  ja paras  pituus- 
leveys -suhde  on 3:1  ja  4:1.  Jotta altaan  puhdistusteho  säilyisi  optimaalisena 
laskeutusaltaita  tulee huoltaa säännöllisesti.  Huoltotoimenpiteet  edellyttävät, 
että  altaalle  on  kohtuulliset  kulkuyhteydet. 
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Tievesialtaassa  veden  virtaus  hidastuu  ja osa  tievesien  mukana tulevista 
sedimenttipitoisista aineksista laskeutuu altaan pohjalle. Tievesiallas myös 
hidastaa  veden  kulkeutumista tiealueelta  vesistöön. Runsaiden sateiden ai-
kana altaan tulisi olla hyvin suuri, jotta merkittävää hiukkasten laskeutumista 
tapahtuisi. Normaalitilanteessa  allas  kuitenkin tehostaa kiintoaineen pidätys-
tä.  
Jos  altaan yhteyteen sijoitetaan öljynerotuskaivo, voidaan estää mandollis-
ten öljypäästöjen kulkeutumista vesistöön. Erityisesti onnettomuustilantees

-sa  voidaan estää haitallisten aineiden pääsy järveen.  

6.3.4 	Vesistökohtaiset tarkastel  ut  

Järvien perustietojen lähteenä  on  käytetty  Tampereen  seudun järvien  veden- 
laatu -palvelua sekä Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. 

Hankkeen lähialueella  on  useita pieniä lähellä vedenjakajaa sijaitsevia järviä. 
Ohessa yhteenveto vaikutusten kannalta keskeisimmistä vesistöistä  (katta

-vampi  tarkastelu  on  esitetty liitteessä  3):  

Alasjärvi,  Tampere:  

Järvi sijaitsee valtateiden  9  ja  12  liittymän  luoteispuolella. Valtatieltä  9  virtaa 
hulevesiä Atalan  ja  valtatien  12  suunnasta tulevan Kivisillanojan  ja  edelleen 
pienen Toritunjärven kautta Alasjärveen. Valu  ma-alueella sijaitsee monia 
järven tilaan vaikuttavia toimintoja, kuten asutusta katualueineen sekä  golf-
kenttä. Järven pääasiallisena kuormittajana  on  hajakuormitus. 

Alasjärvi  on  ruskeavetinen,  lievästi rehevä järvi. Vesi  on  sameaa  ja  järvessä 
 on  havaittu sini-  ja  limaleväesiintymiä.  Kesäisin  on  ollut happiongelmia.  Ve-

den  sähkönjohtavuus  on  noussut vuodesta  1980-lähtien  ja  on  ollut vuonna 
 2005 21,1  (päällysvesi)  ja  23,8  (alusvesi) mS/rn. Tiealueiden  lisäksi suolapi-

toisuuden kohoamiseen voivat vaikuttaa myös katualueet. Kokonaisuudes-
saan  veden  laatu  on  tyydyttävä. 

Järven virkistysarvoa heikentävät tekijät eivät aiheudu valtatieltä tulevasta 
kuormituksesta. Suolaantumisesta ei ole tiedossa olevia raportoituja haittoja. 
Mikäli järven suolaantumista halutaan vähentää, tulisi laatia tarkempi valu-
ma-aluetta koskevat selvitys. 

Olkahistenlahti,  Tampere:  

Olkahistenlahti  sijaitsee Näsijärven Aitolanden kaakkoisosan perukassa  ja 
 landen rannalla sijaitsevat Tasanteen  ja  Olkahisten kaupunginosataajamat. 

 Valtatie  9  sijoittuu Olkahistenlanden  ja  Niiharnanselän  väliselle saarijaksolle. 
Saarijaksoa ympäröivät vesialueet ovat matalia  (alle  2,5  rn)  ja  muodostavat 
luonnollisen kynnyksen Olkahistenlanden syvänteen  (17 m)  ja  Näsijärven 
ulapan välille. 
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Kuva  6-2  Va/tat/en  9 pen  ger,  saaret  ja  mata/ikkokynnys erotta  vat  Olkahistenlanden 
 Näsijärven  u/a  pasta.  

Olkahistenlahteen  laskee neljä puroa, joista osaan laskee  Tampereen Ve
-deltä  saatujen tietojen mUkaan sadevesiviemäreitä. Läheisen Ojalankylän 

kiinteistöt eivät kuulu kunnalliseen viemäriverkostoon. Alueelta vedet laske-
vat Olkahistenlanden suuntaan aiheuttaen siellä kuormitusta. 

Olkahistenlanden  veden  laatua seurataan vuosittain Näsijärven  veden  laa-
dun velvoitetarkkailun yhteydessä. Olkahistenlanden vedenlaatu luokitellaan 
yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan tyydyttäväksi. 

Olkahistenlanden vedenlaadun  on  havaittu parantuneen merkittävästi  1980- 
luvulta lähtien Lielanden tehtaiden jätevesien käsittelyn parannuttua  ja  Olka-
histen  taajama-alueen liityttyä kaupungin viemäriverkostoon. Vedenlaadun 
viimeaikainen kehitys viittaa myös Olkahistenlanden  veden  laadun parantu-
miseen. 

Päällysveden ravinnearvojen  perusteella Olkahistenlahti  on  nykyään lievästi 
rehevöitynyt  ja  kesällä kesäkerrostuneisuuden aikana alusvedessä esiintyy 
hyvin alhaisia happipitoisuuksia. Talvikerrostuneisuuden aikana alusveden 
happiongelmia ei esiinny. 

Veteen liuenneiden suolojen määrää kuvaavat sähkönjohtavuusarvot ovat 
alentuneet Olkahistenlandella selkeästi viimeisten  40  vuoden aikana, mikä 
johtuu jätevesikuormituksen vähentymisestä. Kesällä sähkönjohtavuus  on 

 noin  5  mS/rn  ja  talvella noin  6  rnS/m.  Sisävesien sähkönjohtavuus  on  Suo-
messa erittäin pieni  (3,5-10  mS/rn),  minkä perusteella tien talvikunnossapi-
dossa käytettävän suolan aiheuttaman kuormituksen vaikutus  on  vähäinen. 
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Kuva  6-3  Olkahistenlanden  sähkönjohtavuus  (mS/rn)  vuosina  1973-2009. 
 Kesän aivot kuvaavat elokuun  ja talven  arvot maaliskuun tilannetta. Näyt

-teenottosyvyys  1,0 m.  

Valtatien  kuivatusvedet Olkahistenlanden kohdalla  ja sen  molemmin puolin 
johdetaan Näsijärveen. Olkahistenlanden kohdalla  tie  kulkee penkereellä, 
joten maantien hulevedet kulkeutuvat vesistöön lähes suoraan. Näsijärven 
vesimäärä  on  kuitenkin suuri, joten mandolliset haitta-aineet laimenevat suu-
reen vesimäärään. 

Olkahistenlanden  nykyiset vedenlaatuongelmat johtuvat alueelle kohdistu-
neesta jätevesikuormituksesta, mikä yhdessä pohjan muodon kanssa  on  ai-
heuttanut haittoja  jo  ennen  1970-luvulla tapahtunutta valtatiepenkereen ra-
kentamista. 

Tiepenkereen  rakentaminen  on  muodostanut esteen, joka vähentää kesäai-
kana päällysvedessä tuulien aiheuttamaa virtausta. Luonnollisesta kynnyk-
sestä johtuen voidaan kuitenkin arvioida, että penkereellä eikä  sen  levittämi

-sellä  ei ole olennaista vaikutusta Olkahistenlanden kesäaikaiseen kerrostu-
neisuuteen  ja  alusveden happiongelmiin.  Tällä voi olla merkitystä Olkahis-
tenlanden yleisen rehevyystason kannalta, mutta tiepenkereen levittäminen 
ei muuta tilannetta nykyisestä.  

Han  gaslahti,  Tampere:  

Hangaslandesta  ei ole saatavilla vedenlaatutietoja. Tievedet laskevat  Han
-gaslahteen  päin. Hangaslahti  on  suurivesimääräisen  Näsijärven lahti, eikä 

hankkeen toimenpiteillä rajoiteta vesien pääsyä lahteen. Tiealueelta tulevat 
vedet pääsevät sekoittumaan suureen vesimäärään. 

Tarasjärvi,  Kangasala: 

Järven luoteispuolella sijaitsee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven 
kaatopaikka. Tarasjärveen laskee vesiä sekä kaatopaikan että valtatien 
suunnasta. Valuma-alueella  on  myös tehty voimakkaita hakkuita  ja  ojitusta. 

 Veden  sähkönjohtavuus oli selvästi luonnontasosta kohonnut  ja  kloridipitoi-
suus  on  korkea, mutta käytettävissä ei ole tietoa missä määrin syynä  on  val-
tatien  tai  kaatopaikan suunnasta tuleva kuormitus. Järven vesi vaihtuu kui-
tenkin nopeasti, laskennallisesti noin kerran viikossa. Tarasjärvi soveltuu vir- 
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kistyskäyttöön  huonosti happamoitumisesta  ja  kaatopaikan läheisyydestä 
johtuen. 

Järvi  on  kaatopaikka-alueen lähivaikutusalueella eikä  sillä  ole merkittävää 
virkistyskäyttöarvoa. Valtatieltä tulevan kuormituksen ei arvioida vaikuttavan 
merkittävästi järven tilaan. 

Matkajärvi  Kangasala:  

Matkajärven  vesi  on  runsashumuksista  ja  hapanta. Tievesiä  ei valu järveen 
suoraan, vaan vedet kulkeutuvat Matkajärven  ja  Ruutanajärven  välisen  suon 
kautta. 

Onkijärvi,  Kangasala:  

Lähimmillään  muutaman kymmenen metrin etäisyydellä valtatiestä sijaitse-
van Onkijärven valuma-alue  on  pieni. Järven rannalla  on  asutusta sekä lä-
hellä tievesien purkautumispaikkaa sijaitseva uimaranta. 

Onkijärven  vesi  on  kirkasta, väritöntä  ja  vähähumuksista. Vedenlaatua  hei-
kentää lievä rehevyys.  Veden  sähkönjohtavuus  on  ollut suurimmillaan lähes 
kaksinkertainen luonnontasoon nähden, mikä voi olla seurausta  Tampere

-Orivesi-tien suolauksesta. Onkijärvi kestää kuormituspainetta heikosti pienen 
vesitilavuuden  ja  melko hitaan  veden  vaihtuvuuden vuoksi. Onkijärvi sovel-
tuu virkistyskäyttöön hyvin. 

Kunnossapidettävä  alue kasvaa kun suunniteltu eritasoliittymä rakennetaan. 
Järven pienen valuma-alueen  ja  melko hitaan  veden  vaihtumisen vuoksi hai-
talliset aineet voivat pitkän ajanjakson aikana sedimentoitua järven pohjaan. 
Jatkosuunnittelun aikana voidaan selvittää hulevesien käsittelyyn sopivan 
laskeutusaltaan todellinen tarve  ja  sijoittamismandollisuus  ranta-alueen käy-
tön kannalta. Mandollisen altaan yläpuolelle jäävä valuma-alue olisi noin  10 
000-15 000 m 2 ,  jolloin riittävä laskeutusaltaan  koko  (2-3  %  valuma-alueesta) 
olisi  250-375 m 2 .  Alustavan teknisen tarkastelun perusteella riittävän kokoi-
selle altaalle, joka keräisi kuivatusvedet päätieltä  ja  suunnitellun eritasoliit-
tymän Onkijärven puoleiselta itäiseltä rampilta  (R3)  olisi tilaa  ja  huoltotieyh-
teyskin  pystyttäisiin järjestämään. Tarkempi suunnittelu  ja  mm.  maanomis-
tusolosuhteiden  selvittäminen tehdään tarpeen mukaan jatkosuunnittelun 
yhteydessä.  

Tie-  ja  liikenne eivät kuitenkaan muodosta merkittävää haittaa  tai  riskiä ran-
nan  tai  järven käytölle. Valtatien hulevedet eivät muodosta vesistöä rehevöit-
tävää kuormituslähdettä eikä todennäköisesti heikennä vesistön hygieenistä 
tilaa. 

Mustyärvi,  Kangasala:  

Mustijärven  valuma-alue  on  pieni  ja  osin suo-ojitusten vaikutusalutta. Järven 
 veden  laadusta eikä virkistyskäytöstä ole saatavilla tietoja. Karttatarkastelun 

perusteella järven rannoilla ei ole uimarantoja. Järven eteläpuolella  on  muu-
tama rakennus. Vedet laskevat tieltä järvelle päin. Valtatiestä ei arvioida ai-
heutuvat olennaista vaikutusta järven  veden  laadulle. 
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Havisevanjärvi,  Kangasala: 
Pitkä  ja  kapea,  jyrkkärantainen  ilmeisesti suhteellisen syvä järvi sijaitsee val-
tatien länsipuolella.  Tievesiä  virtaa suo-ojaa pitkin järven  itäosaan  lähelle jär-
ven  laskuojan  lähtöpaikkaa, josta ne purkautuvat edelleen  Myllyojaa  pitkin 

 Havisevanlahteen,  joka  on  osa  suurehkoa Vesijärveä. Havisevanjärvi  on  va-
luma-alueen luonteen vuoksi  ruskeavetinen  ja  runsashumuksinen.  

Järven  itäpäässä  on  loma-asutusta, mutta  veden  laadun  ja  virtaamaolosuh
-teiden vuoksi voidaan arvioida, että valtatie ei aiheuta vesistöön eikä virkis-

tyskäytölle haittoja  tai  merkittäviä riskejä.  

Alinen Salmijärvi,  Kangasala: 

Järvi sijaitsee yli kilometrin päässä tiestä.  

Joutsenenpesä, Kangasala: 

Tievedet  eivät laske järvelle päin.  

Haukijärvi,  Kangasala: 

Haukijärven  kohdalla  tievedet  eivät laske järvelle päin.  Tievesiä  johtuu järven 
 eteläpäähän  tieltä noin  800  metrin päästä suo-ojia pitkin.  

Valkijänii,  Kangasala 

Tievedet  eivät laske järvelle päin.  

Härkijärvi Orivesi: 

Härkijärvi  on  ojitus-  ja  hakkuualueiden  ympäröimä  pienialainen  järvi valtatien 
 kaakkoispuolella.  Valtatien vedet laskevat tieltä järvelle päin  ja  edelleen suo- 

ojia pitkin kohti  Vesijärveä.  Järven vesi  on  erittäin ruskeaa  ja  hapanta. Härki
-järven  virkistyskelpoisuus  ja  arvo  kalavetenä  on  välttävä. Voidaan arvioida, 

että tiestä ei aiheudu haittaa  tai  riskiä järvelle.  

Kutemajäi'vi,  Orivesi: 

Tievedet  eivät laske suoraan järvelle päin.  Tievesiä  virtaa järveen  laimen-
neena  Iso-  ja  Pieni-Ahvenjärvien  kautta.  

Ylinen Jokijätvi,  Orivesi: 

Peruskartan  ja  ilmakuvien  mukaan suo-  ja  turvemaarantainen  pieni järvi  on  
Kutemajärven laskureitillä.  Rannoilla ei ole  virkistyskäyttöä. Tievesiä  virtaa 
järvelle  Kutemajärven  lasku-uomaa pitkin  ja  sekoittuvat siinä suuremman 
valuma-alueen  vesimäärään.  Voidaan arvioida, että  tievesistä  ei aiheudu 
merkittävää haittaa  tai  riskiä  vesistölle. 

Valkjärvi,  Orivesi: 

Valtatien länsipuolella sijaitsevan järven valuma-alue  on  pieni. Järvestä 
 (141,2  mpy)  johtaa lasku-uoma tien itäpuolelle  Katiskajärveen  (140,2  mpy - 

virtaussuunta  varmistettu maastossa).  Karttatarkastelun  perusteella  tievedet 
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eivät virtaa suoraan  Valkjärveen.  Järvi  on  hyvin  kirkasvetinen.  Veden  luon-
nontila  ja  virkistyskelpoisuus  on  erinomainen.  Suolapitoisuus  on  kuitenkin 
muihin  järviin  verrattuna hieman korkeampi. Siihen  on  voinut vaikuttaa tei-
den läheisyys  ja  niiden  suolaus,  joskin  karttatarkastelun  perusteella  tievesien 
johtumisreitti  järveen  on  epäselvä. 

Tarkastelun perusteella valtatie ei aiheuta mandollista  suolaantumista  lu-
kuun ottamatta haittoja  tai  riskejä  Valkjärvelle. 

Katiskajärvi,  Orivesi: 

Järvi sijaitsee  Yliskylän  entisen kaatopaikan alapuolella. Järven  happitalous 
 on  heikohko  -  muun muassa  alusvesi  on  hapetonta lopputalvella  ja  loppu-

kesällä. Järven heikohko  yleistila  ei ole kohentunut, vaikka  kaatopaikkavedet 
 johdetaan järven alapuolelle  pumppaamalla.  Järven huono tila  johtuukin 

 pääosin järven luontaisista ominaisuuksista:  humuksen  määrä  on  suuri  ja 
 lämpötilakerrostuneisuus  muodostuu  jyrkäksi. Virkistyskelpoisuudeltaan  järvi 

 on vain  välttävä. 

Järveen tulee  tievesiä Valkjärven  lasku-uoman kautta. Voidaan arvioida, että 
valtatie ei aiheuta erityistä haittaa  tai  riskiä järvelle.  

Kallajärvi,  Orivesi:  

Kailajärvi  sijaitsee valtatien itäpuolella. Järven valuma-alueella sijaitsee  osa 
 entisestä  Yliskylän  kaatopaikasta. Järven  ravinnepitoisuus  on  edelleen rehe-

vän  veden  luokkaa  ja  happitilanne  huono.  Kailajärven virkistyskelpoisuus 
 voidaan arvioida tyydyttäväksi. Pieniä määriä  tievesiä  virtaa järvelle päin 

suo-ojien kautta.  

Tievedet  eivät aiheuta erityistä haittaa  tai  riskiä järvelle vaan  vedenlaatuon-
gelmat  johtuvat entisen kaatopaikan  suotovesistä  ja  ympäristön ominaisuuk-
sista. 

Iso-Ah  venjärvi,  Orivesi: 

Ison  Ahvenjärvi  on  pienialainen  järvi, jonka valuma-alue sijaitsee  ojitusalueil
-la  valtatien molemmin puolin. Järven vesi  on  erittäin ruskeaa  ja  runsashu-

muksista.  Iso  Ahvenjärvi  soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi.  Vedenlaa-
tua  heikentävät lievästi  luonnontasosta  kohonnut  rehevyystaso, runsashu-
muksisuus  sekä  veden  hapahko  luonne.  

Tievesiä  virtaa järveen suo-ojien kautta. Talvella  1995  pohjan läheinen säh-
könjohtavuus oli kohonnut voimakkaasti, mikä viittasi  Tampere-Jyväskylä-
tien  suolauksen  vaikutuksiin. Myös  kloridipitoisuus  oli kohonnut tuolloin poh-
jan lähellä selvästi. 

Valuma-alueen pienuuden takia  tievesien  vaikutus järven  vedenlaatuun  voi 
olla suurempi kuin alueen muissa järvissä. Vaikutus koskee erityisesti  veden 

 suolapitoisuutta. Vedenlaatutietojen  perusteella  on  mandollista, että  omi-
naispainoltaan  raskaampi  suolapitoinen  vesi sijoittuu järvessä  talvikerrostu-
neisuuden  aikana  aliveteen  tai  muuten pohjan lähelle. Voidaan kuitenkin ar -
vioida, että  tievedet  eivät aiheuta merkittäviä haittoja  tai  riskejä järvelle.  
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Koskuenjärvi  Orivesi: 
Järven valuma-alueen iso  osa  sijaitsee valtatien länsipuolella. Itse  Koskuen

-järvi sijaitsee valtatien itäpuolella. Valuma-alue  on  melko karua, pienten soi-
den  pirstomaa metsämaata.  Järvi laskee vetensä  suoalueiden  ja  Säynäjär-
yen  kautta  Längelmäveden Pappilanselkään. Koskuenjärven  rannalla sijait-
see  peruskartan  mukaan muutama vapaa-ajan asunto. 

Valuma-alueen  karuus  ja  valuma-alueella sijaitsevien soiden vaikutus näkyy 
selvästi  vedenlaadussa.  Ulkoinen kuormitus  on  johtanut myös ajoittain huo-
mattavaan sisäiseen  kuormitukseen  ja  muun muassa pohjan läheisen  veden 

 huonoon  happipitoisuuteen.  Veden  sähkönjohtavuus  on  ollut  luonnontilaisille 
järvivesille  ominainen, eikä esimerkiksi  Tampere-Jyväskylä-tien  suolauksen 

 mandollisia vaikutuksia ole todettavissa.  Koskuenjärven vedenlaatu  soveltuu 
käytettävissä olevien tulosten perusteella virkistyskäyttöön  välttävästi. 

Tievesiä  virtaa järvelle päin, mutta valuma-alueen suhteellinen laajuus ilmei-
sesti laimentaa  tievesiä  huomattavasti. Voidaan arvioida, että  tievesistä  ei 
aiheudu merkittävää haittaa  tai  riskiä järvelle. 

Vähä-  Teerijäivi,  Orivesi: 

Vähä-Teerijärvi  on  osin  suorantainen  järvi  virkistysalueella.  Vedet virtaavat 
 järveltä  tielle päin.  

Aihtianjärvi,  Orivesi:  

Aihtianjärvei  sijaitsee valtatien länsipuolella  Orituvan  pohjoispuolella. Järven 
valuma-alue  on  melko pieni  ja  siten myös  veden  vaihtuvuus hidasta. Järves-
tä johtaa lasku-uoma pohjoiseen. Järven valuma-alue koostuu pääasiassa 
metsästä  ja  pienistä soista.  Orituvan  matka-aseman jätevedet  on  nykyään 
johdettu yleiseen  viemäriin.  Järven  happitaloudessa  on  ollut havaittavissa 
jonkinasteisia häiriöitä. Järven rannalla sijaitsee muutamia  loma-asuntoja. 
Järvi soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti.  

Tievesiä  virtaa järveen Vähä-Teerijärven lasku-uoman kautta, mutta valuma- 
alueen suhteellinen laajuus ilmeisesti laimentaa  tievesiä  huomattavasti.  

6.3.5 	Järvien suolaantuminen  

Alla  olevassa taulukossa  on  esitetty valtatien  9  suolauksen  laskennallinen 
vaikutus  valumavesien  suola-  ja  kloridipitoisuuteen (mg/I)  tien vaikutuspiiris-
sä  sijaitsevilla  valuma-alueilla.  

Kloridipitoisuudet  ovat normaalien  purovesien  pitoisuuksia korkeampia, mut-
ta jäävät  alle  sosiaali-  ja  terveysministeriön asetuksen  401/2001  liitteenä esi-
tettyjen  talousveden laatusuositusten (enimmäispitoisuus  100  mg/I)  ja  huo-
mattavasti  alle  murtoveden kloridipitoisuuden  (0,5-4  g/l). 
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Taulukko  6-3. Va/tatien 9 laskenna/linen  vaikutus  va/urna  vesien suola-  (NaCI)  ja 
 kioridi  (Cl)  pitoisuuteen  (mg/I)  tien vaikutuspiirin  va/uma-a/uei/Ia. 

valtina-alue Tielinja Tienpidon atheuttama 
NaCI-pitotsuus  1  Cl-pit (mg'»  

Pltuue 	&,olaualai've 	Sz,ojaustarve  
Nimi 	Numero  Ala  (km 2 ) a'Ha  (km) 	va Ja  2006  (tJa) 	varaa  2030  (tJa)  ye 0(2006) 	ye 1(2030)  

Othj8ivert  va (Sofllaroen va)  35.319 0,90 0.7 7,4 14,8 32.2119.6 64,4/ 39,3  
L8ngalm8mden 	bia1ue  35721 3,62 3,2 33,8 67,6 36,51 22,3 73,1  /  44,6  
Ha1senjäiven-MyIIyoanva  35.732 14,31 1,6 16,2 32,3 4,4/2,7 8,8/5,4  
Kutemaärvenva  35734 9,58 5,9 61,1 122,2 25,0/15,2 49,9/30,5  
A1asãrvenva(Viinikaiqanva  35.214 5,40 1,1 11,2 22,3 8,114,9 16,219,9  

Talvitienpidosta  aiheutuva  järvivesien  laskennallinen  suolaantuminen tarkis-
tettiin  ja  tulokset ilmaistaan suola-  ja  kloridipitoisuuksina milligrammoina  lit-
rassa. 

Tarkasteltujen vesistöalueiden  laskennalliset  kloridipitoisuudet  vaihtoehdos-
sa  1  ovat normaalien  purovesien  pitoisuuksia korkeampia, mutta jäävät  alle 

 sosiaali-  ja  terveysministeriön asetuksen  401/2001  liitteenä esitettyjen talo
-usveden laatusuositusten (enimmäispitoisuus  100  mg/I)  ja  huomattavasti  alle 

 murtoveden kloridipitoisuuden  (0,5-4  gIl).  

Alueen yksittäisten järvien suola-  ja  kloridipitoisuuksien  arviointia ei kyetä 
tekemään tarkkojen valuma-aluerajausten  puuttuessa. Valtatien lisäksi pie-
nempien järvien muuhun  vedenlaatuun  vaikuttavat osaltaan rantojen suot, 
metsä-  ja  suo-ojitukset  sekä vanha kaatopaikka. 

Valtatien parantaminen ei muuta vesistöjen laatua merkittävästi siten, että 
 pintavesien käyttömandollisuus talousvetenä  nykyisestä merkittävästi pysy-

västi  heikkenisi. Pintavesiä  mandollisesti  talousvetenä  (muuten kuin uima - 
tai  pesuvetenä)  käyttävien  kesäasuntojen  tai  muiden kiinteistöjen osalta 
mandollisen  haitan  arviointi edellyttäisi  kiinteistökohtaisia vedenlaatututki-
muksia,  missä yhteydessä selvitettäisiin myös muiden vesistöön kohdistuvi-
en  kuormittajien  vaikutus. Mikäli sellainen  on  tarpeen,  sen  tekeminen sopisi 
parhaiten yleensä  tiesuunnitelmavaiheessa  tehtävien  vesilupahakemusten 

 edellyttämien selvitysten yhteydessä tehtäväksi.  

6.3.6 	Rakentamisen aikaiset vaikutukset vesistöön  ja  lisäsel- 
vitystarpeet  

Tien  rakentamisvaiheessa  maaperää paljastuu, jolloin maa-aines  on  alttiina 
 sade- ja  sulamisvesien aiheuttamalle eroosiolla. Virtaava  vesi kuljettaa eten-

kin  liettynyttä saviaineista alapuoliseen  vesistöön. Hiekka  ja  silttiaines  las-
keutuvat liikkeelle lähdettyään nopeammin usein  jo  laskuojien tasaisempiin 

 paikkoihin  tai  heti  laskuojien suille. 

Suunnittelualueelta  ei ole käytössä tarkkoja  maaperätietoja.  Maaperän laa-
dun lisäksi myös muun muassa maaston muodot sekä  työtekniikat  ja  työn 
kesto vaikuttavat työmaa-alueelta tulevien vesien  kiintoainespitoisuuteen.  

Arvioita yksittäisten rakentamisen aikaisista vaikutuksista yksittäisiin vesis-
töihin ei voida siten tehdä.  Suunnittelualueen  maaperä  on  pääosin  moreenia 

 ja  suoalueilla  turvetta.  
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Mandolliset liettymisen aiheuttamat samentumat ovat sateisiin liittyviä  ja  si-
ten useimmiten lyhytkestoisia. Mandolliset haitat jäävät siten todennäköisesti 
vähäisiksi  ja  tilapäisiksi. Toiminta kussakin rakentamiskohteessa kestää  ar-
vioilta  1-2  vuotta, minkä jälkeen tieympäristö  ja  paljaasta  maaperästä johtu-
va kuormitus palautuu valmiin tien tavanomaiselle tasolle. 

Jatkosuunnittelun  aikana tiesuunnitelmavaiheessa  on  tarpeen pyrkiä tunnis-
tamaan mandolliset riskikohteet. Tällöin  on  syytä ottaa huomioon, työmaa-  ja 

 valuma-alueen laajuus, alueen jyrkkyys  ja  maaperä sekä tiealueelta johtavan 
laskuojan lähialueen  ranta-asutus, virkistyskäyttö  ja  luonnonarvot.  Mandolli-
set haittojen lieventämistoimet voidaan suunnitella  ja  pyrkiä sijoittamaan  jo 

 mandollisimman lähelle tiealuetta. 

Käytössä olevien tietojen perusteella voidaan arvioida, että tien rakentami-
sesta ei aiheudu merkittäviä rakentamisen aikaisia vaikutuksia vesistöön. 
Maaperä  on  pääosin vähän liettyvää, minkä lisäksi tienrakennusmaat ovat 
pääosin karkearakenteisia. Rakentamista turveperäisellä maa-alueella ta-
pahtuu vähän  ja  sitä kautta happea kuluttava kuormitus vesistöön  jää  vähäi-
seksi verrattuna metsätalouden ojituksiin. 

Valtatieltä  3  saatujen seurantatulosten perusteella ei valtatien  9  parantami-
sen yhteydessä tehtävälle seurannalle ole tässä vaiheessa tarvetta. 

Olkahistenlanden penger-  ja  siltatyön  vaikutuksia vesistöön  ja veden  laatuun 
seurataan rakentamisen aikana ympäristölupaviraston  ja  ympäristökeskuk

-sen  edellyttämällä tavalla. 
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7  ELIÖSTÖ  JA  ELINYMPÄRISTÖT  

7.1 	Lähtökohta 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa  käsiteltiin suunnittelualueen lä-
heisyydessä sijaitsevia arvokkaita luontokohteita, suunnittelualueella sijait-
sevaa uhanalaista lajistoa sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkei-
tä aluekokonaisuuksia, viheryhteystarpeita  ja  riistaeläimiä.  

Arvioinnin täydentämiseksi  on  selvitetty yksityiskohtaisemmin viheryhteys-
tarpeita  ja  niiden toteuttamismandollisuuksia sekä yhteyksien merkitystä laji- 
suojelun kannalta. Lisäksi  on  tarkasteltu hankkeen vaikutuksia lietetataren 
kannalta. 

Virkistysyhteydet  on  käsitelty kohdassa  9 (yhdyskuntarakenne). 

7.2  Arviointimenetelmä  ja  —aineisto 

Arvioinnin aineistona  on  käytetty arviointiselostuksen laatimisen yhteydessä 
kootun aineiston lisäksi tarkennettuja tietoja liito-oravan esiintymisestä. 
Suomen Luontotieto  Oy  teki maastoinventoinnin  7.4-8.4.2009. Inventoinnin 

 yhteydessä selvitettiin liito-oravien käyttämät ylityskohdat valtie 9:llä  ja  liito-
oravaesiintymien elinpiirien nykytila Tasanteen  ja  Olkahisten  kohdalla. En-
nen inventointia saatiin maaliskuussa  2009  käyttöön  Tampereen  kaupungin 
Ojala-Lamminrahkan ympäristö-  ja  maisemaselvityksen  liito-orava-
havaintotiedot. 

Täydennyksen yhteydessä  on  koottu lisää ekologisia yhteyksiä koskevaa 
kirjallisuusaineistoa. Tasanteen kohdalle  on  osana yleissuunnitelman laati-
mista laadittu ekologisen yhteyden vaihtoperiaateratkaisuja. 

Arviointi  on  tehty asiantuntija-arvioina, jossa  on  kiinnitetty huomiota ekologis-
ten yhteyksien populaatioekologisiin  ja  suunnittelualuetta  koskeviin käytän-
nöllisiin lähtökohtiin. Täydennyksen yhteydessä  on  selvitetty valtatietä  ris

-teävien  ekologisten yhteyksien merkitykseen ekologisten verkostojen kan-
nalta.  

7.3  Ekologisten yhteyksien merkitys 

 7.3.1 	Yleistä 

Tiehallinto  on  vuonna  2003  laatinut selvityksen  (Vare,  Seija &  al. 2003)  
"Eläinten  kulkujärjestelyt tiealueen poikki", mitä käytettiin tausta-aineistona 
arviointiselostuksen laatimisessa sekä myös yleissuunnitelmavaiheessa. 
Selvityksessä  on  esitetty väylien  ja  liikenteen aiheuttamia vaikutuksia. Suurin 

 osa  vaikutuksista liittyy tien eläinten elinympäristöihin  ja  kulkureitteihin  aihe-
uttamaan alueiden pirstoutumiseen  ja  estevaikutukseen.  

Arvioinnissa  on  pyritty tunnistamaan  ja  arvioitu mandollisia vaikutuksia edel-
lä mainitussa julkaisussa esitetyn vaikutuslistan avulla: 
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Väylät  ja  liikenne aiheuttavat eläinlajeille suoria vaikutuksia 

Populaatiovaikutukset: 
•  Yhteys sopivien  elinalueiden  välillä katkeaa  
• Populaatiot eristyvät  toisistaan, mikä johtaa lajin geneettisen moni-

muotoisuuden vähenemiseen  
•  Eläinten laajat  lajityypilliset dispersaali-  ja  vuodenaikaisvaellukset  es-

tyvät 
•  Paikallisen  populaation elinalueet pirstoutuvat,  pienenevät  ja  eristy-

vät  
Lajikohtaiset  vaikutukset  

• Tiealueen  rakenteet lisäävät  estevaikutusta  ja  vaikeuttavat eläinten 
liikkumista  

•  Liikenteen aiheuttama  ajoviima  karkottaa eläimiä tien läheisyydestä 
 •  Eläinten liikennekuolemat lisääntyvät  

•  Liikenne aiheuttaa melua, tärinää,  häikäisyä  ja  hajua  
• Tienrakentamisen  yhteydessä  toteutettavat metsänhakkuut  aiheutta-

vat maisemassa visuaalisen muutoksen, mikä vaikuttaa  elinympäris-
töjen saavutettavuuteen  ja  houkuttelevuuteen. 

Väylätja  liikenne aiheuttavat seuraavia välillisiä vaikutuksia eläinlajeil-
le 

• Tieväylät  tuovat mukanaan ihmisen toimintoja, vaikutusta  ja  läsnä- 
oloa  luonnonalueilla;  turismi,  virkistyskäyttö,  metsästys, metsätalous 

 • Maankäyttö  muuttuu  tiealueen  lähellä,  esim.  uudet rakentamisen  
kasvukohteet moottoriteiden risteysalueilla 

• Hajarakentaminen  lisääntyy tieverkon paranemisen myötä 

Eläinten liikkumisen estyminen aiheuttaa välillisiä vaikutuksia ihmisille 
 ja  yhteiskunnalle. 

.  Vaikutukset luonnon monimuotoisuutta  vähentävästi 
•  Suojelualueen  eläimistön  yhteydet  rajoittuvatja  alue saattaa  lajistol-

taan köyhtyä 
•  Maa-  ja  metsätaloudelle aiheutuu paikallisesti haittaa  tihentyneestä 

eläi nkan nasta 
• Liikenneturvallisuus  heikkenee  eläinonnettomuuksien  lisääntyessä 

 •  Eläimet ohjautuvat taajamiin  
•  Luonnon  aikaansaamat  ekologiset palvelut  heikkenevät. 
• Eläinkantojen  geneettinen aines köyhtyy, sairaudet lisääntyvät  ja  

metsästettävien  kantojen tuotto heikkenee  
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Kuva  7-1. Tien  vaikutus elinympäristöönja eläinlajeihin. Lähde: Väre  2003.  

Ekologisten yhteyksien huomioon ottaminen  on  lisääntynyt muun muassa 
valtion metsätalouden (alue-ekologiset suunnitelmat) sekä  maakuntakaavoi-
tuksen  ja  kaupunkien  yleiskaavoituksen  yhteydessä. Tavoitteena  on  ekolo-
ginen kestävyys  ja  luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.  

7.3.2 	Populaatioekologinen  lähtökohta 

Valtatien  9 Tampere-Orivesi ekologisten yhteyksien tarpeen  ja  vaikutuksen 
arvioinnin yhteydessä voidaan soveltaa  populaatioekologisia  lähtökohtia, joi-
ta  on  käytetty muun muassa Metsähallituksen toimesta alue-ekologisessa 
suunnittelussa (Karvonen  ym.  2001).  Lähtökohta soveltuu sekä kaupunki- 
seudun että Kangasalan-Oriveden  rajaseudulla  sijaitsevan luonnon  ydinalu-
een  tarkasteluun. 

Alue-ekologinen suunnittelu perustuu  populaatioekologisiin  malleihin, erityi-
sesti  eliömaantieteelliseen saariteoriaan  sekä  metapopulaatiomalleihin.  Mal-
lit lähtevät ajatuksesta, että  elinympäristöjen  määrä sekä  eristäytyneisyys  eri 
kokoisiin  elinympäristölaikkuihin  ovat  eliölajiston  säilymisen kannalta ratkai-
sevia tekijöitä. Lajien säilyminen riippuisi tällöin siitä, miten hyvin kukin 
elinympäristö pystyy ylläpitämään  populaatiota  sekä siitä, miten hyvin lajit 
pystyvät leviämään elinympäristöstä toiseen.  

Eliömaantieteellisen saariteorian  mukaan elinympäristön  pinta-alalla  ja  esiin-
tyvällä lajimäärällä  on  selvä riippuvuus. Lisäksi mitä  eristyneempi  elinympä-
ristö  on,  sitä vähemmän lajeja siellä esiintyy.  

Metapopulaatioteorian  mukaan  pirstoutuneiden elinympäristöjen  lajit muo- 
dostavat useissa  elinympäristölaikuissa  elävän  metapopulaation,  jossa  erilli- 
sissä elinympäristölaikuissa  tapahtuvat muutokset vaikuttavat  koko  populaa- 
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tion säilymiseen.  Lähde-nielumallin  mukaan  elinympäristöt  voidaan jakaa 
lähteisiin, joissa elinympäristön ominaisuudet ovat sellaiset, että lajit pystyvät 
siellä lisääntymään  ja  levittäytymään heikommille elinympäristöille. 

Metapopulaatio  on  useiden paikallisten saman lajin  populaatioiden  muodos-
tama kokonaisuus.  Metapopulaatioita  esiintyy sekä luonnollisesti että ihmi-
sen toiminnan seurauksena  pirstoutuneissa elinympäristöissä.  Nykyään  me-
tapopulaation  käsitettä käytetään myös tarkasteltaessa lajin  populaatiora-
kennetta  laajemmalla alueella, jolla  paikallispopulaatiot  ovat erillisiä, vaikka 
lajin elinympäristö ei  muodostuisikaan  selkeästi  laikuista. Metapopulaatiossa 
paikallispopulaatiot  ovat yhteydessä toisiinsa  migraation  kautta.  Migraation 

 lisäksi keskeisimpiä  metapopulaatiossa  toimivia prosesseja ovat  paikallispo-
pulaatioiden  häviäminen eli paikallinen  sukupuutto  ja  tyhjien elinympäristö

-laikkujen  asuttaminen eli  kolonisaatio.  

Malleja  on  sovellettu muun muassa luonnonsuojelun  (esim. populaation mi-
nimikoko)  ja  metsätalouden  (metsämaiseman  monimuotoisuus) suunnitte-
lussa. Malleihin  ja  niiden soveltamiseen liittyy heikkouksia  ja  niiden käyttöä 
kohtaan  on  esitetty kritiikkiä. Käytännön sovellutuksissa käytettyjä tällä het-
kellä yleisesti hyväksyttäviä lähtökohtina käytettäviä käsitteitä ovat muun 
muassa luonnon  ydinalueet  ja  ekologiset yhteydet.  

Luonnonsuojelulliselta  kannalta  on  tarpeen säilyttää  laajahkoja  alueita, jonne 
 suojelualueet  keskitetään. Nämä  ydinalueet  toimisivat teoreettisten  mallien 
 mukaisina  malleina  tai  lähteinä. Lisäksi suojeltavia kohteita ovat  kasvupaik-

kasidorinaiset luontokohteet (esim.  lehdot, lähteet), koska niiden  pienialaisil
-lakin  elinympäristölaikuilla  on  suuri merkitys. 

Alue-ekologisessa suunnittelussa  on  lajien  leviämismandollisuuksia  ja 
 elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä  parantamaan  määritetty  ekologisia yhte-

yksiä suojelualueiden  ja  luontokohdekeskittymien  välille. Ekologisten yhteyk-
sien tieteellinen tausta ei ole täysin yksiselitteinen. Ekologiset käytävät voi-
vat olla eräiden, mutta ei välttämättä kaikkien lajien  elinympäristöjä  ja  le-
viämisteitä.  Metsähallituksen suunnittelussa ekologisilla  yhteyksillä  pyritään 
nimenomaan tukemaan  lajiston  leviämistä  luontokohteesta  toiseen. Yhteydet 
voivat olla suhteellisen yhtenäisiä käytäviä  tai  erilaisia  askelkiviä.  Ne  on  py-
ritty suunnittelemaan  luontokohteiden  ympäristöön, kuten purojen varsille  ja 

 useimmiten ne edustavat  mm. lahopuusta  riippuvaisten lajien  elinympäristöjä 
 jo  sinänsä. 

Suunnittelun ongelma-asetteluun  voidaan lukea  riistalajien elinympäristöt, 
 joihin metsien käyttö  on  vaikuttanut epäsuotuisasti. Toisaalta metsätalouden 

 aiheuttamalla puulaji-  ja  ikäluokkamuutoksella  voi  riistalajeille  olla jopa hyö-
tyä. 

Metsähallituksen käytännössä voidaan puhua ekologisen verkoston muo-
dostamisessa  ydinalue-yhteys-mallista,  jota  tuetaan puuston säätelyllä. 

Ekologisia yhteyksiä ovat käytävät (joet,  pellonrajapensaikot, metsäkäytävät, 
 tiet,  harjumuodostumat, puronvarsimetsä, voimalinjat)  ja  askelkivet  (vanhan 

metsän saareke, lampi,  haka/niitty/pelto, suolaikku).  Ekologinen käytävä  on 
(luonnontilainen)  vyöhyke,  jota  pitkin heikosti  leviämiskykyiset  lajit pääsevät 
siirtymään  lisääntymisalueelta  toiselle.  
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7.3.3 	Ekologiset yhteydet  alueidenkäytön  suunnittelussa  

Maankäyttö  sekä  luonnonalueiden pirstoutuminen  ja  ekologinen ver-
kosto  

Luonnonalueiden pirstoutuminen  on  prosessi, jossa yhtenäiset elinalueet 
pilkkoutuvat yhä pienemmiksi  ja  pienemmiksi palasiksi  ja  luonnon optimaali-
nen toiminta häiriintyy. Luonnon pirstoutuminen aiheuttaa elinalueiden hä-
viämistä, niiden koon pienenemistä  ja  elinalueiden eristymistä  toisistaan. 

 Ensin  vaikutus kohdistuu elinalueiden lukumäärän  ja  monipuolisuuden vä-
henemiseen, myöhemmin alkaa alueiden eristymiskehitys. (Väre  ja  Krisp 

 2005)  

Ekologinen verkosto muodostuu luonnon ydinalueista  ja  ekologisista yhteyk-
sistä. Luonnon ydinalueet ovat rauhallisia yhtenäisiä laajoja metsäalueita, 
joilla ihmisen vaikutus  on  vähäinen. Kaupunkiympäristössä luonnon ydinalu-
eet ovat metsäalueita  ja  puistoja, jotka pystyvät tarjoamaan eläimille pysyviä 
elinalueita. Ekologiset yhteydet  haja-asutusalueella ovat metsäkäytäviä  ja 

 metsäketjuja,  joiden kautta eläimet voivat siirtyä alueelta toiselle. (Väre  ja 
 Krisp  2005).  

Ekologinen verkosto jakautuu useisiin tasoihin: valtakunnallinen, maakunnal-
linen, paikallinen. Maakunnallinen ekologinen verkosto korostaa maakunnan 
luonnon erityispiirteitä.  Se  huolehtii ylimaakunnallisten yhteyksien kautta 
toimivista ekologisista yhteyksistä näiden välillä. Maakunnallinen verkosto 
toimii myös seudullisesti yhdistäen rannikon sisämaan arvokkaisiin alueisiin 

 ja Natura  2000-kohteet toisiinsa. Paikallinen ekologinen verkosto turvaa yk-
sittäisten eläinten  ja  eläinryhmien  päivittäisen toimeentulon  ja  liikkumistar-
peet.  Se  ylläpitää luonnon tervettä toimintaa ruohonjuuritasolla  ja  mandollis-
taa muiden verkostotasojen toiminnan. Kaupunkien ekologinen verkosto  on 

 pääsääntöisesti juuri paikallista ekologista verkostoa. (Väre  ja  Krisp  2005)  

Valtakunnalliset  alueidenkäyttötavoitteet  ja  muu alueiden käytön ohja-
us 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteisiin  (VAT)  sisältyy: 

Yleistavoite: Alueidenkäytöllä edistetään elollisen  ja  elottoman luonnon 
kannalta arvokkaiden  ja  herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. 
Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan 
niiden  ja  muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. 
Erityistavoite: Maakuntaavoituksessa  on  luotava alueidenkäytölliset edel-
lytykset ylikunnallisesti merkittävien virkistyskäytön reitistöjen  ja  verkos-
tojen  muodostamiselle. 

Maakuntakaavassa  voidaan tarkastella esim. erilaisten metsäalueiden sijain-
tia  ja  käytön tavoitteita sekä kokonaisuutena maakunnallisen ekologisen 
verkoston tilaa  ja  turvaamistarpeita.  Asia  koskee usein pääosin tavanomai-
sessa metsätalouskäytössä olevia yhtenäisiä metsäalueita, joilla  on  yhä suu-
rempi merkitys erityisesti voimakkaiden käyttöpaineiden kohteena olevassa 
eteläisessä Suomessa. Ongelmana  on  muun muassa yksityisten alueiden 
suunnittelu  ja  esimerkiksi käytön rajoittaminen  on  tarkoin säädeltyä. 
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VAT:ien  tarkistuksessa kiinnitettiin paljon huomiota yhdyskunta-  ja  palvelu- 
rakenteen tiivistämiseen, mikä osaltaan voi säästää ainakin taajama- 
alueiden ulkopuolisia yhtenäisiä luonnonalueita  ja  ekologisia yhteyksiä. Oma 
haasteensa  on  yhdyskuntarakenteen sisällä olevien viheralueiden säilyttä-
minen  ja  toiminnan turvaaminen kun rakennetta tiivistetään. 

Maankäyttö-  ja rakennuslain  mukaiset tavoitteet 

Maakuntakaavan  keskeiset sisällölliset tavoitteet  on  johdettavissa maankäyt
-to-  ja  rakennuslaista. Rakennuslain  5 §:n  mukaan alueidenkäytön suunnitte-

lun tavoitteena  on  vuorovaikutteiseen  suunnitteluun  ja  riittävään vaikutusten 
arviointiin perustuen edistää  mm.  luonnon monimuotoisuuden  ja  muiden 
luonnonarvojen säilymistä. 

Maakuntakaavan sisältövaatimuksista  säädetään myös maankäyttö-  ja ra
-kennuslain  28  §:ssä.  Kaavaa laadittaessa  on  kiinnitettävä erityistä huomiota 

 mm:  alueidenkäytön  ekologiseen kestävyyteen; maiseman, luonnonarvojen 
 ja  kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden  rut

-tävyyteen.  

Pirkanmaan maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntakaavassa esitettyjä ekologisia yhteyksiä koskevia ta-
voitteita ovat: 

Edistetään elollisen  ja  elottoman luonnon kannalta arvokkaiden  ja  herk-
kien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säi-
lymistä suojelualueiden välillä edistetään mandollisuuksien mukaan 
Alueidenkäytön suunnittelussa  on  otettava huomioon ekologisesti  tai  vir-
kistyskäytön  kannalta merkittävät  ja  yhtenäiset luonnonalueet. Alueiden- 
käyttöä  on  ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti 
pirstota 

Maakuntakaavaan  merkittyjä luonnonsuojelua  ja  ekologisia verkostoja kos-
kevia  tai  niitä tukevia varauksia ovat: 

Suojelualueet,  S:  Luonnonsuojelualue,  SL: 090, 091  valtatien eri 
puolilla 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet, 
LUO:  Pukalan  ja  Harjuvuori-Viitapohjan  kokonaisuus, LUO1. Luon-
non monikäyttöpaineita maa-  ja  metsätalouden lisäksi erityisesti vir-
kistykseen  ja  ulkoiluun. Maakunnallisesti  merkittävä yhtenäinen luon-
tokokonaisuus, jossa esiintyy useita erityyppisiä luonnonarvoja (ar-
vokkaita geologisia muodostumia, pienvesiä, lintualueita sekä uhan-
alaisia kasvi-  ja  eläinlajeja).  Merkintä ei rajoita alueen käyttöä esim. 
maa-  ja  metsätalouteen  tai  loma-asumiseen. Suunnittelusuositus: 
Alueen maankäyttö  ja  siellä suoritettavat toimenpiteet tulee suunnitel-
la  ja  toteuttaa niin, että edistetään alueen luonnon monimuotoisuu-
den säilymistä. Viranomaisten tulee aluetta koskevissa suunnitelmis-
sa  ja  päätöksissä huomioida alueen luontoarvojen monimuotoisuus.  
Natura  2000  —alue, nat:  Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston  pää

-töksien  mukaiset  Natura  2000  —ohjelman alueet täydennysalueineen. 
Suunnittelumääräys: Alueelle  tai  sen  läheisyyteen ei tule suunnitella 
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toimenpiteitä, jotka  merkityksellisesti  heikentävät niitä lintu-  tai  luon-
todirektiivin  mukaisia  luonnonarvoja,  joiden perusteella alue  on  otettu 
ohjelmaan. Alueen  suojeluarvojen  huomioon ottamisesta  on  säädetty 

 LSL  65  ja  66  §:ssä.  
Retkeily-  ja ulkollualue,  VR: Merkinnällä osoitetaan pääasiallisesti 

 seudullisesti  merkittäviä  ja  alueeltaan  laajoja  taajamarakenteen  ulko-
puolella olevia retkeilyn  ja  ulkoilun  alueita.  Suunnittelumääräys:  Alue 
varataan yleiseen ulkoilu-  ja  retkeilykäyttöön.  Alueen suunnittelussa 
tulee kiinnittää huomiota retkeily-  ja  ulkoilukäyttöedellytysten  ja  virkis-
tysalueverkoston  turvaamiseen  ja  kehittämiseen sekä ympäristön 
laadun  säilymiseen.  Eri virkistys-  ja  retkeilyalueet pyritään yhdistä-
mään toisiinsa  ulkoilureiteillä  tai  laajemmilla  ulkoiluun soveltuvilla 

 maa-  ja  metsätalousalueilla(MU). 
Virkistysalue,  V:  Merkinnällä osoitetaan  seudullisesti  merkittäviä  tai 

 alueeltaan  laajoja taajamiin liittyviä  virkistysalueita  tai  taajamaraken
-teen  viherverkon  kannalta erityisen tärkeitä alueita.  Suunnittelumää-

räys:  Alue varataan yleiseen virkistykseen  ja  ulkoiluun.  Alueen suun-
nittelussa tulee kiinnittää huomiota  virkistyskäyttöedellytysten  ja  vir-
kistysalueverkoston  turvaamiseen  ja  kehittämiseen sekä ympäristön 
laadun  säilymiseen. Maakuntakaavassa  esitettyjen  aluevarausten 

 laajuutta  ja  sijaintia voidaan muuttaa  yksityiskohtaisemman  suunnit-
telun yhteydessä edellyttäen, etteivät  maakuntakaavan  tavoitteet  ja 

 suunnitteluperiaatteet vaarannu.  Taajamissa keskeiset virkistys-  ja 
 suojelualueiden väliset yhteydet  on  pyritty turvaamaan  viheryhteys-

tarvemerkinnällä.  Alueiden tarkempi  mitoitus  riippuu paikallisista olo-
suhteista  ja  se  määritetään yksityiskohtaisemman  suunnittelun yh-
teydessä. Sijoittamisen tärkeimpiä perusteita ovat hyvä  saavutetta-
vuus,  alueen sopivuus virkistykseen  ja  liittyminen laajempaan  ulkoi-
lualueverkostoon.  Virkistysalueina  on  osoitettu myös sellaisia  pinta - 
alaltaan pienehköjä alueita, joilla  on  erityistä merkitystä  taajamara-
kenteen viherverkon  kannalta  ja  jotka  esim.  yhdessä niihin  rajautuvi

-en  suojelualueiden kanssa muodostavat laajemman yhtenäisen  ko
-konaisu uden. 

Viheryhteystarve:  Merkinnällä osoitetaan taajamiin liittyviä olemas-
sa olevia  tai  tavoitteellisia viheryhteyksiä,  joilla  on  erityistä merkitystä 
alueellisen  virkistysalueverkoston ja/tai  ekologisten yhteyksien kan-
nalta.  Suunnittelumääräys:  Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee 
määrittää  viheryhteyden  tarkempi sijainti sekä varmistaa  maastokäy-
tävän  riittävä leveys, jotta alueellinen viheralueiden muodostama ver- 
kosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena. 
Maa-  ja metsätalousvaltainen  alue, jolla  on  erityistä ulkoilunoh-
jaamistarvetta,  MU:  Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden  pääkäyt-
tömuoto  on  metsätalous  ja  joille suuntautuu  tai on  odotettavissa  uI-
koilukäyttöä. Suunnittelusuositus:  Alueelle tulisi kunnan, kuntien  tai 

 valtion toimesta laatia  ulkoilukäytön yleissuunnitelma,  jossa osoite-
taan  mm.  ulkoilureititja  niihin liittyvät  palvelurakenteet. Aluevaraukset 

 on  suunniteltu siten, että niiden  ja  retkeily-  ja  ulkoilualueiden  avulla 
turvataan taajamien virkistys alueita laajemmat yhtenäiset  ulkoiluun 

 tarkoitetut  aluekokonaisuudet  samoin kuin laajemmat ekologiset yh-
teydet kasvavien taajamien liepeillä.  Aluevaraus  ei myöskään ole es-
teenä  haja-asutuksen muodostumiselle.  
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7.4 	Liito -oravien  esiintyminen  - lisäselvitys  

7.4.1 	Tutkimusalue  ja  menetelmä 

Tutkimusalue käsitti valtatie  9:n  reuna-alueet Tasanteen  ja  Olkahisen  sekä 
Tarastejärven alueelta Tutkimusalue  on  esitetty kuvassa  7-2.  Alueelta tutkit-
tiin kaikki metsäkuviot sekä myös asuintalojen pihapiirejä, mikäli pihoilla 
kasvoi suuria kuusia  tai  lehtipuita  tai  mikäli pihoilla oli liito-oravan pesimäpai-
koiksi soveltuvia linnunpönttöjä.  

Kuva  7-2  Liito-oravaselvityksen tutkimusalue. 

Alueen liito-oravaselvitys tehtiin jätöshavaintomenetelmällä. Inventoinnissa 
liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mandollisten oleskelu-  ja  ruokailu- 
puiden tyviltä  ja  oksien alta. Samalla haettiin mandollisia pesä-  ja  päivälepo

-koloja. Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisimpien lehtipuiden, samoin kuin 
suurten kuusten tyvet liito-oravan jätösten löytämiseksi. Lisäksi alueilta haet

-tim  liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät puiden epifyyttisam-
maleet keltaisiksi  ja  tuoksuvat voimakkaasti läheltä nuuhkaistaessa. Lisäksi 
alueilta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä  ja  muita ruokailujälkiä. Lajin 
suosimien lehtipuiden alta löytyy silmuja  ja  oksankärkiä  ja  kesäaikana myös 
pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden  alle.  
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Kuva  7-3.  Liito-oravahavainnot  ja  esiintyminen  vv. 2006-2008.  Lähde: Ojala-
Lamminrahka osayleiskaavan ympäristö-  ja maisemaselvitys, Tampereen 

 kaupunki.  

7.4.2 	Tutkimusalueella  havaitut asutut liito-oravan elinpiirit 
keväällä  2009  

Aitovuoren liittymän itäpuolen  liito-oravan elinpiiri 

Aitovuoren liittymän  itäpuolella  on  vuonna  2008  todettu asuttu liito-oravan 
elinpiiri  (kuva  7-3).  Nyt tehdyssä inventoinnissa elinpiiri todettiin edelleen 
asutetuksi  ja  alueelta löytyi tuoreita liito-oravan jätöksiä melko laajalta  sä-
teeltä. Elinpiirin ydinalue  sijoittuu pienen kallioalueen eteläpuoleiseen kuusi- 
valtaiseen sekametsään, mutta jätösten perusteella alueen liito-oravat liikku-
vat melko laajalla alueella. Alueen halki laskevan puron varrella kasvaa 
harmaaleppää (Alnus incana) valtapuuna  ja  näillä kohdin jätöksiä havaittiin 
runsaasti. Alue täyttää luonnonsuojelulain määritelmän liito-oravan lisäänty-
misalueesta. Valtatien reuna-alue  on  näillä kohdin hoidettua nuorehkoa 
mäntytaimikkoa eikä elinpiiri ulotu valtatien reuna-alueelle.  (Kuva  7-4) 
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Karttaliite  2.  Lüto-oravan elinpüri 
OIkahien pohjoipuo1ella  

Kuva  7-4  Liito-ora  van  elinpiiri Aitovuoren liittymän  itäpuolella. 

Hangaslanden  liito-oravan  elinpiiri 

Hangaslanden  ja  valtatien väliin  jää varttunut sekametsälohko.  Alueella ole-
van Hangaslanden  saunan  ympäristöstä löytyi runsaasti liito-oravan jätöksiä. 
Kohteella havaittiin sekä tuoreita että vanhempia jätöksiä. Alueen länsireu

-nalla  kasvaa suurikokoisia haapoja (Populus  tremula)  joiden tyveltä löytyi 
runsaasti liito-oravan jätöksiä. Alueella  on  myös  7 kolopuuhaapaa,  jotka so-
veltuvat liito-oravan pesä  ja  lepokoloiksi. Metsätyypiltään  alue  on lehtomais

-ta  kangasta  ja  aluskasvillisuuden lajistossa esiintyy  mm. sinivuokkoa (Hepa-
tica nobilis)  ja  näsiää  (Daphne mezereum).  Kohde  on  tyypillistä liito-oravan 
elinympäristöä, mutta  v. 2007 elinpiiri  ei ollut asuttu. 

Alueella  on  hyvin todennäköisesti lisääntyvän liitto-oravanaaraan elinpiiri. 
Elinpiiri  on  käytännössä saareke,  jota  valtatie  ja  vesistö rajaavat  (kuva  7-5). 
Jätösten  perusteella laji kuitenkin pystyy ylittämään tien useasta kohdasta 
idästä länteen. Olkahisen puolelta ei liito-oravan jätöshavaintoja kuitenkaan 
tehty, joten tarkkaa ylityspaikkaa  on  mandotonta jätöshavaintojen perusteel-
la päätellä. Olkahisen puolella  on  tehty metsänharvennustöitä  ja  alueelta  on 

 poistettu runsaasti lehtipuuta. Täällä lajille soveliasta elinympäristöä  on ruo-
kailupuiden  niukkuuden vuoksi vähän. 
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Kuva  7-5 Han  gaslanden  liito-oravaelinpllrin ydinalue. 

Muilta alueilta ei liito-oravan  jätöksiä  löytynyt lukuun ottamatta  Tasanteen 
ylityspaikkaa. Tasanteen  vanha  elinpiiri  todettiin  asumattomaksi  samoin kuin 
myös muut alueen  metsäkuviot.  Alueen itäpuolella sijaitsevia tunnettuja elin- 
piirejä ei  inventoitu. Hangaslanden  ja  Nurmin  kylän sekä teiden  rajoittamalta 

 alueelta  on  aiemmin tehty havaintoja liito-oravan  jätöksistä,  mutta asuttua 
 elinpiiriä  ei alueella ote havaittu. Alueella kasvaa järeää kuusta  (Picea 

abies),  mutta hyvin vähän  lehtipuuta.  Ainoastaan  maanläjitysalueen  reunalla 
 on  hieman laajempi  lehtipuuvaltainen  alue. Alue tutkittiin tarkoin mutta liito- 

oravan  jätöksiä  tai  muita merkkejä lajin esiintymisestä ei alueelta nähty.  

7.4.3 	Mandollisten valtatie  9:n  liito-oravan  ylityspaikkojen  sel- 
vitys  

Tasanteen (Atala) ylityspaikka 

Atalan  kaupunginosan  ja  valtatien väliin  jää  leveimmillään  noin  250  metrin 
levyinen  metsäinen kaistale,  josta  on  aiempina vuosina tehty liito

-oravahavaintoja.  Keväällä  2007  tutkittiin valtatien varsi tarkkaan, mutta täl-
löin  jätöksiä  ei löytynyt. Keväällä  2009  löytyi aivan valtatien varrelta yhdek-
sän puun alta liito-oravan  jätöksiä.  Muualta alueelta ei  jätöksiä  kuitenkaan 
löytynyt.  Jätökset  sijoittuvat ilmeisen valtatien  ylityspaikan  kohdalle  ja  alueel-
la  on  useita korkeita  hyppypuita,  joista liito-orava kykenee ylittämään valta-
tien  liitämällä. Ylityskohdan  pituus valtatien suunnassa  on  noin  100 m  eikä 
muualta alueelta löytynyt merkkejä  ylityksistä.  Valtatien  länsipuolelta  eli  Nu

-haman  puolelta  jätöksiä  löytyi kanden puun alta.  Liitomatka  valtatien yli  on 
 noin  30  metriä, joten liito-orava kykenee  sen  ylittämään  normaaliolosuhteis

-sa  melko helposti.  Atalan  alueella ei  jätösten  perusteella ollut keväällä  2009  
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asuttua liito-oravan elinpiiriä, mutta länsi-itäsuunnassa alue toimii liito-
oravien läpikulkualueena. 

Hangaslanden  oletettu ylityspaikka  

Tampereen  kaupungin ympäristötoimen mukaan Hangaslanden pohjukassa 
olisi merkittävä liito-oravan käyttämä valtatie  9:n  ylityspaikka.  Nyt tehdyssä 
maastoselvityksessä alueelta ei löytynyt mitään merkkejä liito-oravan esiin-
tymisestä  ja  tieto merkittävästä ylityspaikasta myös ympäristön puolesta tun-
tuu perusteettomalta. Hangaslanden  ja  valtatien väliin  jää  epäyhtenäinen, 
matalapuustoinen  reunus  ja  puuston korkeus tien länsipuolella  on  huomatta-
vasti pienempi kuin Olkahisen puolella. Liito-oravalle liitämällä suoritettu tien 
ylitys onnistuu itäpuolelta länsipuolelle mutta toisinpäin ei liito pinnanmuoto-
jen  ja  puuston korkeuden perusteella onnistu mitenkään. Alueen puiden alta 
ei löytynyt mitään merkkejä liito-oravan oleskelusta eikä kohde missään ni-
messä ole liito-oravan käyttämä merkittävä kulkuväylä. Lajille sopivia ylitys- 
paikkoja ei esiinny myöskään valtatien varrella ainakaan Tarastenjärven jät-
teenkäsittelykeskuksen eteläpuolen  ja  Hangaslanden  välillä. 

Valtatien, Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen  ja  Nurmin  kylän välinen 
metsäalue  on  tällä hetkellä käytännössä saareke,  sillä  Tarastejärven  kaato-
paikan  ja  valtatien välillä ei ole puustoista käytävää  ja  lähes ainoa liito-
oravalle sovelias puustoinen yhteys  on  Näätäsuon  pellon luoteispuolinen 
metsäkäytävä, joka  on  hakattu  ja  kasvaa nuorta taimikkoa.  Koko  alueella  on 

 tehty laajoja hakkuita  ja  alue  on  teiden  ja  voimalinjojen pirstoma.  Luontaista, 
selvää liito-oravalle soveliasta kulkureittiä ei alueella ole eikä alueelta löy-
tynytkään merkkejä liito-oravan esiintymisestä.  

7.4.4 	Yhteenveto  Ii  ito-oravan esii ntymisestä  ja  kulkureiteistä  

Nyt inventoidulta alueelta  (kuva  7-1)  löytyi kaksi asuttua liito-oravan elinpii
-nä,  jotka kummatkin täyttävät luonnonsuojelulain määritelmän liito-oravan 

lisääntymis-  ja  levähdyspaikasta. Olkahisen pohjoispuolinen esiintymä  sijait-
see suunnittelualueen ulkopuolella  ja  tämän elinpiirin liito-oravat kykenevät 
liikkumaan kaikkiin ilmansuuntiin länttä lukuun ottamatta vapaasti. Hangas-
landen havaittu elinpiiri  sen  sijaan sijaitsee saarekkeessa,  jota  vesistöt  ja 

 valtatie rajaavat. Nykyisin laji kykenee ylittämään valtatien liitämällä useista 
kohdin  ja  mandollisesti laji kykenee siirtymään myös Hangaslanden  ja  valta-
tien reunapuustoa pitkin. Tämä yhteys ei kuitenkaan ole yhtenäinen  ja  edel-
lyttänee  myös maata pitkin siirtymistä. 

Nykyisen valtatien ylityspaikkojen osalta Hangaslanden ylityspaikka  on  arvi-
oitu liito-oravalle sopimattomaksi  ja  vaaralliseksi pinnanmuotojen  ja  puuston 
korkeuserojen vuoksi. Liito-orava kykenee todennäköisesti näillä kohdin ylit-
tämään valtatien idänpuolelta, mutta toisinpäin ylitys liitämällä lienee mando-
tonta. Alueelta ei löytynyt mitään merkkejä liito-oravasta  tai  mandollisesta 
ylityspaikasta. 

Tasanteen  kohdilla sijaitsee selkeä liito-oravien käyttämä ylityspaikka,  jota 
 liito-oravat ovat käyttäneet ainakin talvella  2008-2009.  



Valtatien  9  parantaminen välillä  Tampere—Orivesi, 	 53 
Ympäristövaikutusten  arvioinnin  täydentäminen 
ELIÖSTÖ  JA ELINYMPÄRISTÖT 

7.5  Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin  ja  eliöstöön 

 7.5.1 	Tasanteen eritasoliittymän  kohta  

Nykyti lanne  

Pirkanmaan maakuntakaavassa Tasanteen kohdalle  on  uuden eritasoliitty
-män  lisäksi osoitettu seudullinen virkistysalueita yhdistävä ulkoilureitti-  ja  vi-

heryhteystarve.  

Nykyisen valtatien länsipuolella  on metsävaltainen  Kauppi—Niihaman alueen 
virkistysalue. Valtatien varrella kasvaa pääosin kuusivaltaista sekametsää, 
mutta alueella  on  tehty valtatien suuntaisina kaistaleina voimakkaita metsän 
hakkuita, minkä lisäksi avohakkuualue ulottuu liittymäkohdan pohjoispuolella 
valtatiehen saakka. 

Valtatien itäpuolella pientaloasutuksen kohdalla  on  vaihtelevan levyinen 
(yleensä  <50 m)  asutuksen valtatiestä erottava metsävyöhyke. Metsävyöhy-
ke jatkuu valtatien varrelta Aitolandentien itäpuolelle. Valtatien suuntainen 
Tasanteenkatu läpäisee myös itään päin johtavan metsävyöhykkeen. 

Nykyinen valtatie muodostaa eläimistön liikkumista haittaavan esteen.  Tie 
 muodostaa maata pitkin kulkeville eläimille suojattoman vyöhykkeen, minkä 

ylittämisessä  on  myös merkittävä vaara menehtyä onnettomuudessa. Valta-
tien poikki  on  muutamia pienten  ja  keskisuurien  eläinten mandollisia kulku- 
paikkoja. Alasjärven liittymän sekä Olkahistenlanden välillä sijaitsevat valta-
tien  9  poikki Toritunkadun  ja  Takahuhdin rantapolun alikulkukäytävät  sekä 
Atalan puolelta Hepovuoren suuntaan jatkuva kevyenliikenteen alikulkukäy-
tävä. 

Keväällä  2009  tehdyn tarkastuksen mukaan (vrt.  7.4.3) Tasanteen  eri-
tasoliittymän kohta muodostaa liito-oravalle itä-länsi -suuntaisen ylityspaikan 
valtatien yli. 

Toukokuussa  2009  pidetyssä yleisötilaisuudessa saadun tiedon mukaan 
Hepovuori  on  hirvien talvehtimisaluetta. Hirvet liikkuvat alueelle Niihamanse

-län  yli sekä mandollisesti ylittävät tien lähempää Olkahistenlahtea. 
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Kuva  7-6.  Pirkanmaan  maakuntakaava  1.  -Ote.  

Tasanteen ekosiltavaihtoehdot 

Tasanteen  kohdalle laadittiin vaihtoehtoja  eritasoliittymän  sekä ekologisen  ja 
 virkistysyhteyden sovittamiseksi Tasanteen  kohdalle. Ekologisen yhteyden 

suunnittelussa painotettiin erityisesti liito-oravan luontaista liikkumista. 

Vaihtoehdot poikkeavat  ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa  esite-
tystä  virkistysreitin  osalta. Kaikissa  vaihtoehdoissa  sillalle sijoitettu virkistys- 
reitti korvaa nykyisen valtatien auttavan  kevytliikenneyhteyden,  jonka  leven-
nettynä  ajateltiin toimivan myös pienten  ja  keskikokoisten  nisäkkäiden  kulku- 
yhteytenä.  



Valtatien  9  parantaminen välillä  Tampere-Orivesi, 	 55  
Ympäristövaikutusten  arvioinnin  täydentäminen 
ELIÖSTO  JA ELINYMPÄRISTÖT 

Vaihtoehto  0+,  ei  eritasoliittymää 

Kuva  7-7.  VE  O+.Leveä hiihtosilta,  ei eritasoliittymää. 

Vaihtoehdossa  Tasanteen  kohdalle ei toteuteta  eritasoliittymää.  Sillalla si-
jaitsevat  viherkaista  sekä leveä, myös  hiihdolle  riittävä  ulkoilureittiväylä.  Liito

-oravien  itä-länsisuuntainen kulkuyhteys  toteutuu sillalla olevan puuston kaut-
ta. Maalla liikkuvat pienet  ja  keskikokoiset  nisäkkäät  ja  muut eläimet voivat 
kulkea luontaisen kaltaisen kenttä-  ja  pensaskerroksen  suojassa. 

Vaihtoehto  la  

- 

- 	11  
Kuva  7-8.  Ve-la.  Kapea viherkaistaja kapea hiihtosilta. 
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Kuva  7-9.  VE  la.  Kapean  viherkaistan  periaate.  Poikkileikkaus.  

Vaihtoehdossa  Tasanteen eritasoliittymän  sillalle rakennetaan  ajoradan  toi-
selle puolelle  viherkaista  ja  toiselle reunalle  rampin  bussipysäkille  johtava 

 kevytliikenteen  yhteys. Liito -oravien  itä-länsisuuntainen  liikkuminen toteutuu 
 viherkaistalle  tehtävää keinotekoista hyppy-  ja  liitoreittiä  myöten. Aidalla ajo

-radasta  erotettu  viherkaista  on  tarkoitettu myös pienille  ja  keskisuurille  ni -
säkkäille,  joiden  kulkureitti  kuitenkin  risteää  sillan  molemmilla puolilla  vilkas -
liikenteisten ramppien  kanssa.  Virkistysyhteys  toteutetaan  liittymän  pohjois-
puolelle rakennettavalle sillalle, joka mandollistaa sekä kesä- että  talviaikai

-sen  liikunnan. 

Vaihtoehto  lb  

\ 	.  J  

Kuva  7-10.  VE  lb. Eritasoliittymässä  leveä  viherkaista  ja  kapea  hllhtosilta. 
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Vaihtoehdossa  Tasanteen eritasoliittymän  sillalle rakennetaan  ajoradan  toi-
selle puolelle leveä  metsäkasvillisuuden  muodostama  maisemaviherkaista  ja 

 toiselle reunalle  rampin  bussipysäkille  johtava  kevytliikenteen  yhteys. Liito
-oravien  itä-länsisuuntainen  liikkuminen toteutuu  viherkaistalle istutettavia  riit-

tävän isoja puita myöten. Aidalla  ajoradasta  erotettu  viherkaista  on  tarkoitet-
tu myös pienille  ja  keskisuurille nisäkkäille,  joiden  kulkureitti  kuitenkin  risteää 

 sillan  molemmilla puolilla  vilkasliikenteisten ramppien  kanssa.  Virkistysyhte-
ys  toteutetaan  liittymän  pohjoispuolelle rakennettavalle sillalle, joka mandol-
listaa sekä kesä- että  talviaikaisen  liikunnan  

Kuva  7-Il. VE  lb.  Leveän viherkaistan periaate. Poikkileikkaus. 

Vaihtoehto  2 

I,. 

M 	 i 

Kuva  7-12.  VE-2.Eritasoliittymä ja  leveä hllhto-ekosilta. 
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Vaihtoehdossa Tasanteen eritasoliittymän sillalle rakennetaan ajoradan toi-
selle  rampin  bussipysäkille  johtava kevytliikenteen yhteys. Viher-  ja  virkis-
tysyhteys  toteutetaan liittymän pohjoispuolelle rakennettavalle leveälle mai-
semasillalle. Liito-oravien itä-länsisuuntainen liikkuminen toteutuu Aitolah-
dentien ylityksen jälkeen valtatien  ja  asutuksen välistä vihervyöhykkeen 
puustoa pitkin sekä  sillan  viherkaistalle istutettavia  riittävän isoja puita myö-
ten. Pienet  ja  keskikokoiset nisäkkäät käyttävät myös maisemasillan leveää 
viherkäytävää.  Sillan  leveys määritellään jatkosuunnittelun aikana ottaen 
huomioon eläinten tarvitsema suoja  ja  luontainen elinympäristö. Virkistysyh-
teys toteutetaan  sillan  toiselle reunalla siten, että  se  mandollistaa sekä kesä- 
että  talviaikaisen liikunnan.  

Kuva  7-13.  VE  2.  Leveän maisemasillan periaate. Poikkileikkaus. Mitoitus päätetään 
jatkosuunnittelun aikana.  Sillan  molemmille reunoille voi tehdä meluseinät. 

Vaihtoehto  3  

-  

Kuva  7-14.  VE  3.  Eritasoliittymä  ja  keskileveä hllhto-/ekosilta  ja  "keinopuut" 
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Vaihtoehdossa  Tasanteen eritasoliittymän  sillalle rakennetaan  ajoradan  toi-
selle  rampin  bussipysäkille  johtava  kevytliikenteen  yhteys.  Viher-  ja  virkis-
tysyhteys  toteutetaan  liittymän  pohjoispuolelle rakennettavalle  keskileveälle  
hiihto-/ekosillalle.  Liito-oravien  itä-länsisuuntainen  liikkuminen toteutuu Aito -
landentien ylityksen  jälkeen  eritasoliittymän  kohdalle tehtävän keinotekoisen  
liikkumisyhteyden  kautta. Yhteys voidaan toteuttaa esimerkiksi riittävän kor-
kein pylväiden  ja  niihin  sijoitettavien  verkkojen avulla. Pienet  ja  keskikokoi-
set  nisäkkäät  käyttävät  maisemasillan viherkäytävää.  Sillan  suunnittelussa 
otetaan huomioon eläinten tarvitsema suoja.  Virkistysyhteys  toteutetaan  sil-
lan  toiselle reunalla siten, että  se  mandollistaa sekä kesä- että  talviaikaisen  
liikunnan  

Tasanteen  kohdan vaihtoehtojen vertailu  

Muodostettuja  vaihtoehtoja arvioitiin seuraavien tavoitteiden suhteen:  
•  Ympärivuotinen  virkistysyhteys:  turvallinen  ja  viihtyisä reitti, ei  ris

-teämisiä  autoliikenteen kanssa.  
•  Ekologinen yhteys: lajeille luontainen  liikkumisympäristö.  Ei konflikte-

ja autoliikenteen kanssa.  
•  Maisema  ja  kaupunkikuva:  virkistysmaiseman  ja  lähiympäristön laa-

dun säilyminen.  
•  Vaikutukset  liikennejärjestelyihin: Tasanteen eritasoliittymän  toteut-

taminen mandollista  Aitolandentien eteläosan  ja  Koilliskeskuksen lii-
kennekuormituksen  vähentämiseksi.  Liittymäjärjestelyt  pystytään to-
teuttamaan  turvallisina.  

Taulukko  7-1.  Tasanteen  kohdan ekologisen yhteyden vaihtoehtojen vertailu. Mer-
kinnät:  ++  toteuttaa hyvin tavoitteita,  +  toteuttaa melko hyvin tavoitteita,  0 

 ei merkittävää vaikutusta,  -  tavoitteiden suhteen haitalliset vaikutukset,  - - 
 tavoitteiden suhteen erittäin haitalliset vaikutukset. 

VAIHTOEHDOT 
TAVOITTEET  VE  0+  VE  lA  VE  lB  VE  2  VE  3  
Ympärivuotinen  virkistysyhteys ++ ++ ++ ++ ++  

Ekologinen yhteys  ++ + +(+) ++ + 

-  liito-oravat ++ + ++ ++ + 

- 	muut 	pienet  ja 	keskikokoiset  
nisäkkäät _____________ 

++  0 
 _____________ 

+ 
_____________ 

++ 
_____________ 

+ 
_____________  

Maisema  ja  kaupunkikuva  ++ - - - -  

Vaikutukset  liikennejärjestelyihin -- ++ ++ + ++  

Ekologian  ja  virkistysyhteyden  kannalta parhaita ovat vaihtoehdot  VE  0+  ja 
VE  2,  mutta vaihtoehto  lB  on  lähes yhtä hyvä. Vaihtoehdossa  0+  nykyinen 
valtatien  ja  Aitolandentien  metsäalue säilyy parhaiten, mutta  eritasoliittymäs

-tä  saatavat muut  ympäristöhyödyt  (melu,  ilmanlaatu)  sekä  liikenteelliset hyö-
dyt  jäävät saavuttamatta. Vaihtoehto  2  pienentää  ja  rikkoo asukkaiden käyt-
tämää valtatien  ja  Aitolandentien  välistä  suojaviheralueena  toimivaa metsä- 
aluetta. Kaikki vaihtoehdot parantavat ihmisten  kulkuyhteyttä Atalan  ja Ta

-santeen  puolelta Kauppi—Niihaman virkistysalueelle. 
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Liito-oravien  kannalta parhaita ovat leveät puuston muodostamat  viher
-käytävät, joissa muun liikkumisen  ja  valojen häiriö muodostaa pienimmän 

 haitan.  Vaihtoehdon  3  käytännön toteutukseen ei ole olemassa olevia ratkai-
suja valmiina, joten niiden toteutukseen  ja  toimivuuteen sisältyy epävarmuut-
ta. 

Yhteenveto  

Tasanteen  kohdalla  ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa  esitetty 
 (kevyenliikenteen alikulun leventäminen  ja  eritasoliittymäsillan viherkaista)  ja 

 nyt tarkastellut ekologisen yhteyden vaihtoehdot muodostavat  nykytilantee
-seen  verrattuna parannuksen ekologisiin yhteyksiin. 

Kangasalan suunnasta Kauppi -Niihaman  alueelle johtava  viheryhteys  muo-
dostaa ekologisen yhteyden  metsäekosysteemin  pienille  ja  keskikokoisille 
selkärankaisille.  Pienimmät eläimet käyttävät  liikkumiseensa  myös pientalo- 
alueen  suojaisia  paikkoja. Liito -oravalle  sopivaa  liikkumishabitaattia  on  mo-
lemmin puolin valtatietä siten, että  esitetyillä  keinoilla  kulkuyhteys  idän  laa-
jemmilta metsäalueilta  Kauppi-Niihaman  alueelle voidaan valtatien kohdan 

 viheryhteyden  osalta liito-oravan  ja  maata pitkin kulkevan metsän  lajiston 
 osalta turvata.  

Meluesteiden  rakentaminen tulee lisäämään valtatien aiheuttamaa  estevai-
kutusta.  Esteet rajoittavat etenkin hirvien liikkumista.  Viheryhteyden  suunnit-
telussa ei tarkoituksena ole ollut mandollistaa hirvien liikkumista Kauppi-
Niihaman  alueelle  ja  edelleen  vilkkaalle kaupunkialueelle.  

7.5.2 	Hangaslanden  liito-oravien kulkuyhteydet  

Kohdissa  7.4.2-7.4.3 on  esitetty liito-oravien  esiintyminen  ja  mandolliset  kul
-kuyhteydet Hangaslanden/Olkahistenlanden  alueella. 

Moottoritien  päättämisvaihtoehdoissa (päättämisvaihtoehdot  A  ja  C)  toinen 
 ajorata  leventää valtatietä  Hangaslanden  liito-oravan  esiintymispaikan  koh-

dalla. Valtatien  levennys  on  suunniteltu toteutettavaksi  Hangaslanden  puo-
lelle  ja  levennys  hävittää osan liito-oravan käyttämästä alueesta. Alue  on 

 kuitenkin niin pieni, ettei  se  uhkaa lajin  elinpiirin ydinaluetta.  Liito-oravien 
kulkureitin  turvaamiseksi  Hangaslanden pohjukkaan  on  mandollista istuttaa 

 puukujanne,  jota  pitkin laji kykenee liikkumaan. Moottoritien  päättämisvaih-
toehdot  eivät käytännössä eroa vaikutuksiltaan toisistaan. Kevyen liikenteen 
väylän rakentaminen  kaksiajorataisen  valtatien viereen ei käytännössä lisää 
liito-oravaan  kohdistuvaa  estevaikutusta.  

Molemmissa  vaihtoehdoissa  kohteen liito-oravien  kannalta merkittävämpää 
 on  kulkuyhteyksien  turvaaminen  Hangaslanden perukasta Nurmin koillispuo-

leisiin  metsiin.  
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7.5.3 	Tarastenjärven  länsipuolen viheryhteys 

Nykytilanne 

Pirkanmaan maakuntakaavassa Nurmi-Sorilan kohdalle Tarastenjärven  län
-sipuolelle  on  osoitettu seudullinen ulkoilureitti  ja  viheryhteystarve  (kuva  7.6). 

 Alue sisältyy Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueeseen. Osayleiskaavan luon-
noksissa  on  otettu huomioon viheryhteystarve. Suunnitelmissa yhteys  on  si-
joitettu  MU-  ja  suojelualuevyöhykkeeksi  nykyisen Lintukalliontien molemmin 
puolin. Vyöhyke  on  valtatien vierellä noin puolen kilometrin levyinen, mutta 
kapenee pohjoiseen päin. Lintukalliontien varrella  on lehtomaista  ja  tuoretta 
kangasta edustavaa metsäistä kallioperäistä mäkimaastoa  ja  tien tuntumas-
sa  on  tehty hakkuita. Valtatien pohjoispuolella vihervyöhykkeellä itäosassa 
virtaa luoteeseen Nurmin suuntaa pieni puro. Puron varrella  on luontodirek-
tiivin lV-liitteen suojeleman  erittäin uhanalaisen tummaverkkoperhosen elin- 
alueita, joista valtatien pohjoisreunaan rajoittuva  on  alustavassa osayleis-
kaavaehdotuksessa merkitty tummaverkkoperhosniittynä suojeltavaksi. Val-
tatien pohjoispuolella sijaitsee  Tampereen  kaupungin tiedon mukainen liito- 
oravan todennäköinen pesintäalue,  jota  keväällä  2009  tehdyssä selvitykses-
sä ei pystytty todentamaan eikä alueelta myöskään havaittu liito-oravan yli-
tyspaikkoja valtatien yli (kts. luku  7.4.2).  

Kesäkuussa  2008  julkaistussa Nurmi-Sorilan  ja  Tarastenjärven osayleis
-kaavan luonto-  ja  maisemaselvityksessä  on  määritelty luonnon kannalta ar-

vokkaat kokonaisuudet. Lintukalliontie sekä valtatien alittava puro  on  mo-
lemmat arvioitu mandollisiksi ekologisiksi yhteyksiksi.  

Kuva  7-15.  Nurmi-Sorila -osayleiskaavan arvokkaat luontoaluekokonaisuudet.  Viii
-reä:  arvokas osakokonaisuus. Keltainen: mandollisia ekologisia yhteyksiä. 

Lähde. Nurmi-Sorilan  ja  Tarastenjä,ven osayleiskaavat,  ympäristö  ja  mai-
semaselvitys  (2008).  
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Kuva  7-16.  Nurmi—Sorilan  liito-orava-alueena  ja  tummaverkkoperhosnhittynä suojel -

lut  alueet  (s-2)  valtatien läheisyydessä. Alustava  osayleiskaavaehdotus. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa  todettiin, että puronvarsi  ja  yh-
teydet muille viheralueille mandollistavat myös muun muassa hirvien, peuro-
jen, jänisten, kettujen, piennisäkkäiden, matelijoiden  ja  sammakkoeläinten 

 esiintymisen alueella. 

Tummaverkkoperhosen  esiintymisestä alueella 

Alueen tummaverkkoperhosista  on  Tampereen  kaupunki teettänyt osayleis-
kaavoitusta varten selvityksiä, joista kartoitus tummaverkkoperhosen esiin-
tymisalueista (joko tavattu alueella  tai  alue  on  sellainen, jossa lajilla  on  edel-
lytykset selviytyä)  on  ollut lähtökohtana ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksen laatimisessa  (Tampereen  hyönteistutkijoiden  seura ry,  2005).  Hel-
singin yliopisto  on  tehnyt  Tampereen  kaupungin  ja  Pirkanmaan ympäristö- 
keskuksen kanssa vuonna  2006 julkaisemattoman metapopulaatiomallin-
nuksen,  joka ei ole ollut ympäristövaikutusten arvioinnin käytettävissä. Hyön-
teistutkijain seuralla  on tummaverkkoperhosesta  havaintoja myös vuodelta 

 2007. 

Tummaverkkoperhonen  on luonnonsuojelulain 47 §:n  tarkoittama erityisesti 
suojeltu laji, jonka säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen  ja  hei-
kentäminen  on  kielletty. Tummaverkkoperhosen tärkeimmät suomalaiset 
esiintymisalueet ovat  Tampereen  Aitolanden  ja  Teiskon  sekä Oriveden alu-
eella.  Tampereen ja  Oriveden lisäksi lajilta tunnetaan  vain  yksittäisiä esiin-
tymiä Kristiinankaupungin alueelta. Tummaverkkoperhonen  on  riippuvainen 
alueen pelto-  ja  niittykokonaisuuksista.  

Pirkanmaan ympäristökeskukselta  on  saatu yhteenveto (julkaisematon, 
 2009)  Tampereen  Tarastenjärven  (vt  9  pohjoispuolella)  ja  Haapakorven  (Vt  9 

eteläpuoli)  välisestä tummaverkkoperhosen siirtymäreitistä, joka perustuu 
vuonna  2008  tehtyyn selvitykseen. Selvityksessä  on  kartoitettu nykyiset 
elinympäristöt, siirtymäreitit  ja  soveltuvat elinympäristöt. Valtatien eteläpuo-
lella  ja  valtatien tuntumassa pohjoispuolella sijaitsevat alueet ( kartta  7-17):  
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Tarastenjärven  puoli: Aluetta  sivuavan voimalinjan  alla  sijaitsee kaksi elin-
voimaista  tummaverkkoperhosesiintymää (esiintymät  1  &  3).  Esiintymän  1 

 itäpuolella sijaitsee  perhosesiintymä  numero  2.  iso  voimalinja  on  käytännös-
sä ainoa  siirtymäreitti Tarastenjärven  ja  Haapakorven  alueiden välillä.  Sur-
tymäreitin  arvoa nostaa  9-tien pohjoispuolella sijaitsevat hyvät  perhosesiin-
tymät.  9-tien eteläpuolella  Haapakorven  alueella ei ole  montaa  laadullisesti 

 ja  määrällisesti hyvää  esiintymisaluetta. 

Haapakorven  puoli:  Selvitysalue  on  isoilta  osin  kuivapohjaista kangasmet
-sää,  jossa ei ole edellytyksiä  ravintokasvin esiintymiselle.  Alueita erottavan 

 9-tien  piennaralueet kuivapohjaista joutomaata.  Alueella  on  kaksi  tumma-
verkkoperhoselle  soveltuvaa aluetta: kostea  notko,  jossa kasvaa  ravintokas

-via  vähäisesti.  

7 A  

-.  

I.  

/  
-I  

Kuva  7-17. Tummaverkkoperhosen  kannalta merkittävät alueet.  
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Kuvassa  7-17  esitetyt kohteet:  

•  Kohde  4:  Tummaverkkoperhoselle  soveltuva elinympäristö. Pieni  
tummaverkkoperhosesiintymistä eristynyt  nutty.  Ei  havaittuja  yksilöitä 

 2008  
•  Kohde  5:  Tummaverkkoperhoselle  soveltuva elinympäristö.  Tumma

-verkkoperhosesiintymistä eristynyt hevoslaitumen  itä-kaakkoisreuna.  
Ei  havaittuja  yksilöitä  2008  

•  Kohde  8:  Tummaverkkoperhosen  esiintymisen kannalta merkittävä  
yhdyskäytävä. Voimalinja  alus, joka  on  suurelta osin  kuivapohjaista  
alaa, jolla ei kasva  ravintokasvia.  Toimii ainoana lentoa ohjaavana  
maastollisena  elementtinä  selvitysalueiden  välillä. Etäisyys alueiden 

 1  ja  4  välillä noin  1 ,8  kilometriä  
•  Kohde  9:  Tummaverkkoperhosen  esiintymisen kannalta merkittävä  

yhdyskäytävä. Ojanvarsi,  joka johtaa  9-tien pohjoispuolella oleville  
perhosesiintymille.  Toimii lentoa ohjaavana  maastollisena  elementti-
nä  
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Kuva  7-19.  Suunnittelualueen tummaverkkoperhosesiintymien sUainti  suhteessa 
seudun muihin  esiintymiin. 

Ekoyhteydet  pieneläinten  ja  riistan kannalta 

Moottoritien  jatkamisvaihtoehto  C  risteää Tarastenjärven  länsipuolella maa
-kuntakaavan viheryhteyden  kanssa. Suunnitelman mukaan uusi  ajorata  ra-

kennetaan nykyisen valtatien pohjoispuolelle, jolloin  tiealue levenee  nykyi-
sestä noin  15  metriä. Moottoritien  jatkamisvaihtoehdossa  A  valtatie  on  tällä 
kohdalla  keskikaidetie  ja  siten muutaman metrin kapeampi.  Lintukalliontien 

 nykyinen silta puretaan  ja  tilalle rakennetaan joko uusi ylittävä silta. Uusi ajo- 
rata  noudattaa nykyisen  ajoradan tasausta,  joka  on  maan pintaa lähellä  ja 

 tiepenger  siksi matala.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa  on  todettu, että valtatien alittava 
 ojarumpu  voidaan korvata matalalla sillalla. Alikulku toimisi lähinnä pien-

eläinten  alikulkureittinä. 

Lintukalliontien  ja  Tarastenjäven eritasoliittymän  välillä kulkee nykyisin valta-
tien poikki hirviä  ja  peuroja. Liikenneturvallisuuden vuoksi rakennetaan hirvi- 
aita tien molemmille puolille valtatien  nelikaistaistamisen  yhteydessä, mikä 
estää hirvien kulkemisen valtatien poikki molemmissa  (A  ja  C)  moottoritien 

 päättämisvaihtoehdoissa.  Hirvien  ja  peurojen liikkuminen alueella tullee li-
sääntyvän maankäytön vuoksi kuitenkin  vähentymään. Lintukalliontien  silta 
voi vähäisen liikenteen aikana mandollistaa peurojen liikkumisen siten, että 
kannoilla  on  mandollisuus  tasoittua  ja  vaihtua valtatien eri puolien  väillä.  Val-
tatien lähialueen  peurakantojen  kannalta tärkeämpi  on  kuitenkin yhteys mo-
lemmilta puolilta  laajemmille metsäalueille. Lintukalliontien  silta sopii sekä 

 sijainniltaan  että rakenteeltaan huonosti hirvien liikkumiselle  ja sen  merkitys 
 on  vähäinen etenkin  vuodenaikaisliikkumisen  kannalta.  
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Valtatien vaikutukset  tummaverkkoperhoseen  

Valtatien  leventäminen moottoritieksi  koskee  tummaverkkoperhosen  kahta 
leviämisen  yhdyskäytävää.  Yhteys valtatien eteläpuolelta pohjoispuolelle  on 

 esitetty kulkevan  voimalinjaa  sekä puron vartta pitkin. 

Valtatie  risteää  jo  nyt  tummaverkkoperhosen yhdyskäytävien  kanssa. Valta-
tien eteläpuolella sijaitsee kaksi  eristynyttä perhosille  sopivaa niittyä, joilta 
vuonna  2008  tummaverkkoperhosia  ei kuitenkaan ole tavattu. Havainnon 
puuttuminen voi johtua  havainnointihetken säätilasta  tai  laji  on  voinut kadota 

 kyseisiltä niityiltä.  Mandollisen katoamisen syytä ei tiedetä.  Tummaverkko-
perhospopulaation  kannalta kyseisten  niittyjen  ongelmana  on  niiden  pieniko-
koisuus  ja  eristynyt  sijainti  populaation  reuna-alueella. 

Toinen  ajorata  leventää valtatietä  puronvarren yhdyskäytävän  kohdalla  ja 
 Tarastenjärven eritasoliittymän  uuden  ramppijärjestelyt leventävät tiealuetta 
 mandollisella  voimalinjan yhdyskäytävällä.  Käytössä olevien tietojen perus-

tella vaikuttaa, että valtatien  eteläpuoleinen tummaverkkoperhospopulaation 
 osa  on  eristyksissä  tai  jopa hävinnyt valtatien lähialueen  niityiltä. Populaation 

eristykseen  vaikuttavat läheisten  askelkiviniittyjen  vähäinen määrä. 

Vuoden  2008  siirtymäreittiselvityksen  perusteella ei tiedetä tarkemmin missä 
määrin perhoset mitäkin reittiä käyttävät.  Voimalinjan  reitillä ei ole  tumma

-verkkoperhosen ravintokasvia  ja  matka sopivien  niittyjen  välillä  on  lähes 
kaksi kilometriä.  Puronvarren yhdyskäytävän  varrella valtatien eteläpuolella 
maasto  on  metsäistä eikä niittyä, mikä voi vähentää  puronvarren  merkitystä 
perhosen leviämisen kannalta.  

Metapopulaatioteorian  mukaan  elinympäristöjen asutettavuus  on  sitä pa-
rempi mitä suurempi  laikku  on  ja  mitä enemmän muita  laikkuja  lähiympäris-
tössä  on.  Valtatien  eteläpuolisten elinympäristölaikkujen  säilymisen kannalta 
voidaan pitää tärkeänä, että valtatien pohjoispuolella olisi lähellä runsaasti 

 tummaverkkoperhosesiintymiä.  Käytössä olevien tietojen perusteella voi-
daan arvioida, että valtatien  eteläpuoleiset populaatiolaikut  tarvitsevat täy-
dennystä  pohjoispuolen  laajemmasta  populaatiokannasta.  Lisäksi valtatien 
eteläpuolella tulisi olla useampia  elinympäristölaikkuja,  jotta mikä vähentäisi 
eristyneisyyden aiheuttamaa riskiä  populaation häviämiselle.  

Käytössä olevien tietojen perusteella voi arvioida, että puron vartta noudat-
tava reitti muodostaisi  tummaverkkoperhoselle tärkeämmän  reitin etelään 
päin kuin  voimalinjan  reitti. Valtatien ylittävä perhonen  altistuu törmäysvaa-
raan  auton kanssa. Liikenteen lisääntyminen tulee siten lisäämään  perhos

-kuolleisuutta sikäli kuin  tummaverkkoperhoset  valtatien ylittävät. Moottoritien 
eri  levyisillä päättämisvaihtoehdoilla  A  ja  C  ei käytännössä ole eroa  tumma

-verkkoperhosen  kannalta vaan keskeistä  on  liikennemäärä  ja  missä määrin 
perhoset ylittävät tien. Tiedossa ei ole, että missä määrin  tummaverkkoper-
honen  ylittää nykyisen valtatien, minkä vuoksi liikenteen lisääntymisen  ja  tien 

 levenemisen  aiheuttaman vaikutuksen merkittävyyttä ei voida arvioida.  
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Kuva  7-20.  Ta ra  stenjärven länsipuoli.  Sininen nuoli  =  suunniteltu  eläinalikulku. 
 Oranssi  katkoviiva =  mandollinen  tummaverkkoperhoseri yhdyskäytävä. 

Voimalinja  (oikean puoleinen)  on  merkitty valtatien kohdalta  yhdyskäytä-
väksi  vuoden  2008  aineistossa, mutta ei vuonna  2005.  

Yhteenveto valtatien parantamisen vaikutuksista  Tarastenjärven  länsi-
puolella. 

Valtatien leventäminen moottoritieksi vaihtoehdon  C  mukaan sekä liikenteen 
lisääntyminen lisäävät eläimistölle tiestä aiheutuvaa estevaikutusta.  Pien-
eläimistön  osalta estevaikutusta vähennetään korvaamalla nykyinen puron 
rumpu matalalla sillalla, jossa  on  ns. jätkänpolku. Lintukalliontien  silta toimii 
peurojen kulkureittinä. Nurmi—Sorilan voimakkaasti lisääntyvä maankäyttö  ja 

 kaava-alueen uudet liikenneväylät tulevat eniten vaikuttamaan hirvien  ja 
 peurojen liikkumiseen  ja  elinmandollisuuksiin  alueella. 

Tummaverkkoperhonen  ei todennäköisesti  mene  valtatietä alittavaan  put-
keen  eikä myöskään ole tiedossa käyttökelpoista keinoa, jolla tummaverk-
koperhoselle voitaisiin saada turvallinen yhteys tien yli. Lajin  kannan  lisää-
miseksi tehokkain keino olisi  ensin  lisätä tummaverkkoperhoselle sopivia 
elinympäristöjä valtatien etelä-  ja  pohjoispuolelle, mikä edistäisi populaation 
vahvistumista  ja  levittäytymistä  uusille alueille. Elinympäristölaikkujen lisää-
minen  ja  populaatiokoon  kasvattaminen etenkin valtatien eteläpuolella vä-
hentäisi valtatien liikenteen reuna-alueen populaatiolle muodostamaa  hä

-viämisriskiä,  mikä tällä hetkellä heikon populaation reunalla voi olla merkittä-
vänä yksilömäärään kohdistuvana uhkana.  

7.5.4 	Suinula—Orivesi välinen valtatiejakso 

Nykytilanne 

Pirkanmaan maakuntakaavassa  on  Kangasalan  ja  Oriveden alueille osoitet-
tu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jonka sisällä 

 on  myös luonnonsuojelu-  ja Natura-alueita. Nykyinen valtatie läpäisee alue- 
kokonaisuuden kaakkoisosan. Maakuntakaavaan ei ole merkitty viheryhteys- 
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tarpeita, mutta tarkasteltavalla jaksolla seudullinen virkistysreitti risteää val-
tatietä kandessa paikassa.  
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Kuva  7-21  Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue (luo-  1)  Kangasalan  ja 

 Oriveden välisellä alueella  (raja:  vihreä aaltoviivoitus).  MU 016=  Pukalan 
ulkollualue.  Pirkanmaan maakuntakaava - Ote. 

Pukalan  ja  Harjuvuori-Viitapohjan  kokonaisuuden keskeisiä piirteitä ovat: 

•  alue yhdistää  Tampereen,  Oriveden  ja  Kangasalan alueella valtion 
omistaman Pukalan retkeilyalueen sekä monipuolisen Viitapohjan 
rotkolaakson, joka kuuluu  Natura  2000  —ohjelmaan 

• luontotyypeiltään  ja  lajistoltaan  erittäin arvokas; runsaasti uhanalaisia 
lajeja. 

• kaupunkiseudun  laidalla sijaitseva laaja metsä-  ja  järvialue — virkis-
tyskäytön  merkitys  on  kasvamassa. 

•  parhaat kulttuurimaisemat Viitapohjassa  ja  Slitamassa 
•  järvien rannoilla  on  loma-asutusta 
•  eri puolilla sijaitsee geologisesti arvokkaita kohteita 
•  länsi-itä liuskevyöhyke mandollistaa vaateliaidenkin kasvien esiinty-

misen etenkin Viitapohjan alueella 
• Pukalan  seuduilla hyvät mandollisuudet yhdistää metsäluonnon suo-

jelu  ja  yleinen virkistyskäyttö. 
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•  monet aluevarauksen  suojeluarvot  keskittyvät  Viitapohjaan,  mutta 
muuallakin  on  merkittäviä kohteita  

•  vanhat metsät  Siitamassa 
• soidensuojelualueet Koukkusuo-Piilisuo  ja  Soimasuo 
•  runsaasti  niittyalueita,  joilla elää erittäin uhanalainen  tummaverkko

-perhonen  
•  suojelun arvoisiksi  luokiteltuja kallioalueita 
•  uhanalaisia  putkilokasvi-,  sammal-  ja  jäkälälajeja 
• perinnebiotooppeja,  joissa kasvaa  mm.  kirkiruohoa, hirvenkelloa, 

noidanlukkoja  ja  ketokatkeroa 
• pesimälinnustoon  kuuluu  mm.  kaakkuri  ja  haukkalajeja 
• Harjunvuori-Viitapohja  on  arvokas  kallioalue,  jolla  on  biologista, geo-

logista  ja  maisemallista arvoa  ja  jossa  on  erikoiset olosuhteet  kasvis-
tolle.  Alueella  on  myös Etelä-Suomessa harvinainen,  ravinteikas  let-
tosuo  sekä edustava  keidassuo, lehtoa  ja  vanhaa metsää. Alueelta 
löytyy seitsemää erilaista  luontotyyppiä  ja  kahta  luontodirektiivin  mu-
kaista lajia: Alue  on  tärkeä virkistys-  ja  retkeilykokonaisuus.  

Alueella  on  tehty runsaasti  avohakkuita  ja  suo-ojituksia.  Alueen järvien ran-
noilla  on  jonkin verran vapaa -ajanasutusta,  mutta vakituista asutusta ei juu-
rikaan ole. 

Valtatien parantamisen vaikutukset 

Valtatien parantaminen toteutetaan rakentamalla  keskikaiteen erottama  toi-
nen  ajorata  ja  eritasoliittymiä.  Uusi  ajorata  rakennetaan pääosin nykyisen 
valtatien länsi-/pohjoispuolelle. Suurimmalle osalle Kangasalan  ja  Oriveden 

 metsäjaksoa  rakennetaan valtatien  suuntainen rinnakkaistie. Säynäjärven  ja 
 Siitaman eritasoliittymien  välille valtatien  suuntainen rinnakkaistie  rakenne-

taan valtatien molemmille puolille. Valtatien  ja  rinnakkaistien  väliin  jää  vaih-
televan levyinen  metsäkaistale  muun muassa  häikäisysuojan  vuoksi. Valta-
tien molemmin puolin  on  jo  tällä hetkellä  koko  matkalla  hirviaidat. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa  esitettiin valtatien  alittavien  oja- 
rumpujen korvaamista  vesistösillalla,  joka mandollistaa pienille  ja  keskiko-
koisille  eläimille sopivan  jätkänpolun  sijoittamisen. Alustavan tarkastelun pe-
rusteella  soveliaita  paikkoja, joissa  alikulkukorkeus  voidaan saada riittäväksi, 
voivat olla:  

Kutemajärven  lasku-uoma: Järvi  ja  lasku-uoma sijaitsevat  maakun
-takaavan luo-1  —alueella. Lasku-uoma  ja sen  varsi voivat muodostaa 

ekologisen käytävän  Siitaman  kylän kautta Vesijärven rantaan saak-
ka.  
Valkjärvi:  Järvi sijaitsee luo -1  alueen rajalla. Lasku-uoma suuntautuu 

 Siitaman  lähelle  Vesijärveen  asumattoman metsätalous-  ja  suoalu-
eiden  kautta.  

Eritasoliittymien risteyssillat  toimivat myös keskikokoisten  ja  pienten  nisäk-
käiden kulkureitteinä. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa  esitettiin Oriveden keskustaa - 
jaman  lähelle  Syrjänsuon  riista-alikulkusiltaa.  Syvän  laakson kohdalla  pa- 
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rannetaan  tien linjausta  ja  tasausta,  jolloin  alikulkusillan  rakentaminen  on 
 luontevaa.  Alikulkukohta  sijaitsee lähellä  taajamaa,  jolloin  alikulkua  voidaan 

käyttää myös  virkistystarkoituksiin. Alikulkupaikka  soveltuu erityisesti isoko-
koiselle hirvelle.  

Ympäristövaikutusten täydentämisen  ja  jatkosuunnittelun  aikana  on  Orituvan 
 eteläpuolelle sijoitettua  virkistysreitin alikulkua  laajennettu myös riista -

alikuluksi  sopivaksi. Alikulku yhdistää Iso-  ja  Vähä—Teerijärven sekä  Pukalan  
virkistys-  ja  ulkoilualuekokonaisuudet  toisiinsa, minkä lisäksi  maakuntakaa

-vassa  viheryhteystarve  ulottuu Iso—Teerijärveltä Längelmäveden  ranta - 
vyöhykkeelle.  Alikulkuyhteys  mandollistaa hirvien kulkemisen.  

Kuva  7-22.  Kutemajärven  mandollinen  puroekoyhteys.  

Kuva  7-23.  Valkjärven  mandollinen  puroekoyhteys. 
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- 

ci2  

Kuva  7-24.  Koskuenjärven  mandollinen puroekoyhteys sekä Vähä-Teerijärven yh-
distetty virkistysreitti  ja  riista-alikulku (vihreä nuoli). 

r,okk  

—.1  

Kuva  7-25.  Syrjänsuon  riista-alikulku  ja  mandollinen virkistysreitti. 

Yhteenveto valtatien parantamisen vaikutuksista Kangasalan  ja  Orive-
den välillä 

Valtatie  9  rakennettiin  Tampereen ja  Oriveden välille nykyiseen paikkaan 
 1970-luvulla. Valtatien toisen ajoradan rakentaminen ei vaikuta yksittäisiin 

luontokohteisiin. Valtatien nelikaistaistaminen  ja  rinnakkaistien  rakentaminen 
eivät merkittävästi lisää nykyisen valtatien  ja  hirviaidan  eläinten liikkumiselle 
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muodostamaa  estevaikutusta.  Valtatien parantamisen yhteydessä voidaan 
toteuttaa  estevaikutusta  lieventäviä toimenpiteitä joilla  edistetään ekoyhteyk-
siä  toimivuutta  ja  siten luonnon  ydinalueen  yhteyksiä muille alueille.  

Maakuntakaavan  luo-1  aluetta voidaan pitää ekologisen verkoston näkökul-
masta tarkasteltuna luonnon  ydinalueena. Tarkastelualuetta  koskeva koko-
naisuus muodostuu vaihtelevista  luontotyypeistä  ja  suojelluista  alueista, joita  
metsätalousalueet  ympäröivät.  Pukalan  ja  Harjuvuori—Viitapohjan  alue  on 

 vedenjakajaseutua,  josta  on  ainoastaan yksi alueen sisäinen yhteys isom-
paan vesistöön. Valtatien  alittavien  purojen rumpujen korvaaminen  silloilla  
mandollistaa ekologisten yhteyksien jatkumisen valtatien poikki.  Esitetyillä  
toimenpiteillä luodaan edellytykset luo -1  aluetta laajemman ekologisesti toi-
mivan alueen muodostamiseen  ja  ylläpitämiseen. Valtatien kanssa  risteävis

-tä  ekoyhteyksistä  saatava hyöty riippuu ekologisten käytävien verkostosta  ja 
 niihin liittyvien metsä-  ja  luonnonalueiden  monimuotoisuudesta. 

Valtatien kehittämiseen  liittyvillä  toimilla  tai  sen  yhteydessä  tehtävillä  ekolo-
gisia yhteyksiä  ylläpitävillä  ratkaisuilla ei vaikuteta  kasvupaikkasidonnaisiin  
suojelu-  ja  luontoarvoihin  kuten  Soimasuohon.  Suo sijaitsee etäällä muista  
suoalueista  eikä ympäröivän metsän käsittely tarjoa luontaisia  ekokäytävä -
mandollisuuksia muille  suojelualueille.  

Valtatien nykyinen  estevaikutus  on  merkittävin hirvien  ja  suurpetojen  kannal-
ta.  Hirviaidan  muodostamasta  esteestä  huolimatta nämä eläimet pystyvät 
liikkumaan valtatien  lähialueelta  laajemmalle  ympäröiville  alueilla eikä  es-
teen  voi ajatella aiheuttavan merkittävää ekologista  tai  geneettistä  haittaa. 
Riista-alikulkujen  sijoittaminen lähelle Oriveden  taajamaa  toimii vesistön  ja 

 valtatien välillä  oleskelevien riistaeläinten  mandollisena  kulkureittinä,  joka voi  
tasata eläinkantoja  ja  tuoda vaihtelua perimään.  

7.5.5 	Hangaslanden lietetataresiintymä  

Yleistä 

Valtatien  9  länsipuolelta, Hangaslanden pohjukasta  on  ilmoitettu rauhoitetun  
lietetattaren (Persicaria foliosa) esiintymä.  Yksivuotinen  lietetatar  kuuluu  
EU:n luontodirektiivin liitteen  II  lajeihin  ja  on  siten  erityissuojeltu  koko  Unio-
nm  alueella. Nimensä mukaisesti  lietetatar  on  rantalietteiden  laji, joka Suo-
messa tavataan erityisesti Pohjanmaan jokien  suistoalueilla.  Laji  on  esiinty-
misessään  oikukas  ja  laji  yksilömäärät tunnetuilla kasvupaikoilla  vaihtelevat 
vuosittain huomattavasti. Laji  on  Suomessa huonosti tunnettu ehkä  lajinmää-
ritysongelmien  vuoksi. Laji katoaa helposti muun kasvillisuuden sekaan  ja 
sen  voi sekoittaa sekä  katkeratattareen  että  mietotattareen. Hangaslanden 
esiintymä  on  tunnettu  ja  esiintymä  on  ilmoitettu  ympäristöhallinnon  Hertta- 
järjestelmään. Viime vuosilta lajista ei ole alueelta tietoja, mutta lajia ei vält-
tämättä ole  kohteelta etsittykään.  Kesällä  2007  lajia haettiin  kohteelta  pika

-käynnillä  tuloksella. Lajille soveliasta elinympäristöä  on  alueella etenkin  
Hangaslahteen  laskevan ojan suulla.  Kasvimuseon kasviatlaksen  mukaan 
lähes kaikki  Tampereen  seudun havainnot ovat lähes kandenkymmenen 
vuoden takaa, mutta uusiakin löytöjä  on  tehty muutamia.  



Kuva  7-26.  Aitolanden eritasoliittymävaihtoehto  1 C.  

Kuva  7-2 7.  Aitolanden eritasoliittymävaihtoehto lB 
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Valtatien parantamisen vaikutukset lietetattareen 

Hangaslanden itäpäätä  on  jo  aiemmin täytetty nykyisen valtatien  ja  eri-
tasoliittymän rakentamisen yhteydessä. 

Valtatien leventäminen kaksiajorataiseksi pääväyläksi ei ulotu Hangaslah
-teen.  Aitolanden eritasoliittymästä  tutkittiin kahta perusvaihtoehtoa, joissa 

molemmissa  Tampereen  suuntaan johtava ramppi muodostaa vesistöpen-
gertä Hangaslanden itäpäähän. Tutkituista perusvaihtoehdoista kiertoliitty-
mävaihtoehto peittää vähiten vesialuetta Hangaslandessa. 

Tiepenkereen  rakentaminen tapahtuu kiviainesmateriaalia (esimerkiksi louhe 
 tai  moreeni) pengertämällä. Penkereen  rakentaminen osin peittää landen 

pohjaa  ja  osin siirtää pohjan sedimenttiä penkereen viereen. Penger voi si-
ten muodostaa uutta liejupohjaa, joka sopii hyvin lietetattarelle, joka  on  pal-
jaiden savi-  ja  liejurantojen  heikko kilpailija.  
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7.6 	Rakentamisen aikaiset haitat  eliöstölle  ja  ekologialle  

Tien  rakentamisen alkuvaiheessa suoritetaan kasvillisuuden raivausta,  pin
-tamaan  (humus)  poistamista sekä maaston tasausta (leikkausten louhinta  ja 

 kaivu). Tierakenne  tehdään kivennäismaasta. Työmaa aiheuttaa ympäris-
töön melua, pölyä  ja  tärinää. 

Tasanteen eritasoliittymän  ympäristössä liito-oravan kulkuyhteys valtatien 
poikki katkeaa  tai  heikkenee merkittävästi. Tietyömaan kesto  on  todennäköi-
sesti enintään noin kaksi vuotta, mikä ei kulkuyhteyden palauduttua  ja  pa

-rannuttua  aiheuta merkittäviä haittoja seudun liito-oravakannalle. 

Liito-oravaesiintymän kulkuyhteys Hangaslanden  perukan  kautta heikkenee 
rakennustyön ajaksi enintään noin kandeksi vuodeksi. Kulkuyhteyden tur-
vaaminen voidaan tarpeen mukaan ottaa huomioon rakentamistoimenpitei

-den  ajoittamisessa. Ennen rakentamista voidaan myös selvittää pystyykö 
liito-orava ylittämään Hangaslanden kapeasta kohdasta. 

Hangaslanden lietetataresiintymä  on  tarpeen tarkistaa ennen rakentamista. 
Rakentaminen voi edistää lajin esiintymistä luomalla uutta elinympäristöä. 

Lintukalliontien  silta puretaan  ja  tilalle rakennetaan uusi silta. Sillalla ei ole 
suurta ekologista merkitystä eikä siten myöskään rakentamisesta aiheudu 
haittaa. 

Tarastenjärven länsipuoleinen viheryhteystarvekohta  ei tällä hetkellä muo-
dosta ekologista yhteyttä eikä rakentamisesta aiheudu siten merkittävää 
haittaa. Samoin Kangasalan  ja  Oriveden välille suunniteltujen ekologisten 
yhteyksien rakentaminen ei aiheuta merkittävää haittaa. 

Valtatien leventäminen ei aiheuta merkittäviä haittoja tien läheisyydessä  si
-jaitseville luonnonarvoille. Häiriintyvät  eläimet voivat siirtyä etäämmäksi työ- 

maasta.  

7.7  Yhteenveto 

Valtatien rakentaminen  ja  liikenne eivät aiheuta uusia nykyisestä valtatiestä 
merkittävästi poikkeavia haittavaikutuksia. Suunnitelmassa esitetyillä  ja 

 suunnitelman mandollistamilla toimilla voidaan vähentää erityisesti valtatien 
 ja  rinnakkaistiestön  eläimille aiheuttamaa estevaikutusta. Maakuntakaavas

-sa  esitetyt viheryhteystarpeet voidaan toteuttaa alueella esiintyvien  ja  liikku-
vien pienten  ja  keskikokoisten nisäkkäiden sekä muiden pienien selkäran-
kaisten osalta. Hirvien kulkuyhteyksiin vaikuttavat tien lisäksi lisääntyvä asu-
tus, jonka keskelle hirviä  tai  suurpetoja  ei tienpitäjän toimilla haluta johdat-
taa. Hirvien kulkuyhteydet keskittyvät luo -1  aluetta ympäröivälle metsätalo-
usvaltaiselle alueelle, jonka osalle  on  esitetty kahta riista-alikulkusiltaa. 
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8  KULTTUURIPERINTÖ, MAISEMA  JA TAAJAMAKUVA 

8.1 	Lähtökohta  

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa tarkasteltiin maisemaa, taajamakuvaa se-
kä kulttuuriperintöä  ja  suojelukohteita. Arvioinnin yhteydessä laadittiin mai-
sema-  ja  kulttuuriympäristöanalyysi.  Vaikutusten arvioinnissa  on  kuvattu  tie- 
jakson eri osien  ja  eritasoliittymien  vaikutusta sekä laajemman maisemaku-
van että lähimaiseman kannalta. 

Ympäristövaikutusten täydentämisen  yhteydessä tarkistettiin  ja  täydennettiin 
maisema-analyysikarttaa sekä vaikutusarviointia muutaman kohteen osalta.  

8.2  Inventoimattomat rakennuskohteet 

Analyysikarttaan  on  lisätty seuraavat inventoimattomat rakennuskohteet: 

• Atan  tehdasrakennus, Atala,  Tampere.  Tehdasrakennuksella  on  kult-
tuurihistoriallista merkitystä teollisuushistorian kohteena. Hammas- 
pyöriä valmistava Atan tehdas perustettiin  1937  ja  siirrettiin kaupun-
gin keskustasta Atalaan toisen maailmansodan aikana. 

• Heposaaren  Huvila,  Tampere:  Kohteella  on  maisemallista arvoa,  se 
 sijaitsee Heposaaren länsirannalla. Huvila  on  alueen ensimmäinen 

huvilarakennus, jonka rakennutti kauppias Kusto Ojanen  v. 1895. 
 Rakennus  on  säilyttänyt hyvin alkuperäisen asunsa. 

• Aholan tilakeskus:  Pieni tilakeskus  ja  pihapiiri,  joka sijaitsee Mellijär-
ventiellä pienen mäenkumpareen päällä valtatien varressa. Pihapiirin 

 ja  tien välissä  on  harva  koivikko. Kohteella  on  maisemallista merki-
tystä. 

• Paltanmäen ulkomuseo,  Orivesi: Vuonna  1932  perustetun Paltanmä
-en  museon rakennuskantaa  on  myöhemmin täydennetty. Pääraken-

nus  on  Enonkunnan Kahilanniemestä, mamsellityyppinen  tuulimylly 
Päilanden  Mattilasta, ja  Juurakon torpasta  on  rakennusryhmä, johon 
kuuluu tupa, pirtti, kolme aittaa sekä rakennus, jossa  on  talli, aitta  ja 

 kamari (teksti: Oriveden kulttuuriympäristöohjelma). 
•  Yhteiskoulu, Orivesi: Oriveden ensimmäinen,  v. 1931  valmistanut yh-

teiskoulu  on 1920-luvun kiassismia. Rakennusta  on  laajennettu  1955 
 ja  uusi lisärakennus tehtiin  1973.  Koulu  on  maisemassa kauas itään 

näkyvä maamerkki (teksti: Oriveden kulttuuriympäristöohjelma).  

8.3  Arkeologinen perintö  

Inventointikarttaan  on  merkitty Orivedellä sijaitsevat kiinteät muinaisjäännök
-set.  

Tampereella muinaisjäännöstiedot perustuvat pääosin  v. 1994  tehtyyn pe-
rusinventointiin, jonka yhteydessä ei ole tarkastettu kaikkia potentiaalisia 
muinaisjäännösalueita, joita ovat  mm.  Näsijärven  ranta-alueet  ja  saaret. Pir-
kanmaan maakuntamuseo katsookin, että muinaismuistolain suojaamien 
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kohteiden huomioonottaminen hankkeen vaikutusten arvioinnissa edellyttää 
arkeologisen inventoinnin suorittamista alueella. Samassa yhteydessä tulee 
selvittää onko maastossa yhä jälkiä Aitovuoren eritasoliittymän kohdalla  kul

-keneesta  historiallisesta tielinjasta, joka näkyy  mm. 1700-luvulla painetussa 
Kuninkaan kartastossa. 

LacIil 

__________ 	"" ' '.' 

- 	 - *._ 	. 
- 

;  j;;  :i  
L!!pe 

?'.  

Kuva  8-1. Aitolanden  kohta  1700-luvun Kuninkaan  kartastossa.  Ote.  

8.4 	Vaikutukset  ja  haittojen  lieventäminen 

Atan  tehtaan kohta säilyy nykyisellään, rinnakkainen ajorata sijoittuu nykyi-
sen valtatien vastakkaiselle puolelle. Tehtaan puolelle  on  esitetty rakennet-
tavaksi tsv+4m korkea meluseinä. Jatkosuunnittelun yhteydessä ratkaistavat 
meluesteen julkisivun jäsentely  ja  materiaalivalinnat  vaikuttavat alueen il-
meeseen  ja  arvon säilymiseen. 

Heposaaren  huvila ei sijaitse tien välittömässä läheisyydessä, joten tien ra-
kentamisella ei ole merkittävää vaikutusta huvilan maisemallisen arvon säi-
lymiseen. 

Aholan  tilan kohdalle  on  esitetty rakennettavaksi tsv+4m meluvalli.  Valli 
 muuttaa pihapiiristä avautuvaa näkymää, mutta ei heikennä merkittävästi 

kohteen maisemallista arvoa. 

Suunnitellulla tieratkaisulla ei ole vaikutusta Paltanmäen ulkomuseon  ja  Ori-
veden yhteiskoulun ympäristöön  tai  arvon säilymiseen. 
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9  YHDYSKUNTARAKENNE  JA  MAANKAYTTÖ 

 9.1 	Virkistysyhteydet  ja  seudulliset ulkoilureitit 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen  kohdassa  5.6.5  alaotsikon  "Vai-
kutukset  virkistyskäyttöalueisiin  ja  reitteihin" (sivu  37) on  esitetty maakunta- 
kaavaan sisältyvien  viher-  ja  ulkoitureittien  ali-  ja  ylikulkujärjestelyt  valtatien 
kanssa. Lisäksi  on  esitetty  Orivedetle Syrjäsuon  kohdalle riista-alikulku,  jota 

 voidaan käyttää virkistys-  ja  ulkoilutarkoituksiin. 

Ympäristövaikutusten täydentämisen  yhteydessä  tarkistettiin maakuntakaa -
vaan merkityt  yhteystarpeet  ja  niitä suunnitelmissa koskevat järjestelyt. Arvi -
ointiselostukseen  verrattuna virkistys-  ja  ulkoilureittijärjestetyiden  osalta voi-
daan todeta seuraavat muutokset  ja  tarkennukset: 

Tasanteen  kohdalla  on  tutkittu  virkistysreitin  sijoittamista valtatien ali -
tuskohdan  sijasta valtatien  ylittävälle sillalte. Ratkaisuvaihtoehdot  on 

 esitetty kohdassa  7.5.1.  Tarkastellut vaihtoehdot ovat  virkistysyhtey
-den  käyttökelpoisuuden  ja  viihtyisyyden kannalta parempia kuin val-

tatien alittava vaihtoehto.  
Tarastenjärven länsipuoleisen viheryhteyden ulkoilureitti  ohjataan  
Lintukalliontien ytikulkusillan  kautta.  
Maakuntakaavan  luo-1  alueella  ja sen  ympäristössä  on  yksityis-  ja 

 metsäteitä,  joita käytetään myös  ulkoituun  ja  virkistykseen.  Hirviaidan  
vuoksi valtatien poikki  siirtymien  on  rajoitettua  jo  tällä hetkellä yksi-
tyis-  ja  metsäteiden kohdille.  Kangasalan  ja  Oriveden  metsäatueella  
sijaitsevat  eritasoliittymät  ja  risteyssillat,  joita voi käyttää ohjaamat -
tomassa utkoilussa  valtatien  ylittämiseen/alittamiseen,  on  lueteltu 
kappaleen lopussa.  Tiejärjestelyt  parantavat virkistys-  ja  ulkoiluliik-
kumisen  turvallisuutta.  Eritasoliittymäsil!at: Säynäjärven  ett,  Siita

-man  ett,  Ytiskytän  ett,  Orituvan  ett  Risteyssil!at: Soimasuon  risteys- 
silta,  Virkistysreitin  ali-/ylikulut:  Pieni-Teerijärven  atikulkukäytävä, 
Syrjäsuon  alikulku.  Hangastenloilon alikutkukäytävä. 
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10  MELU  

10.1  Liittymien  ja  niiden  alavaihtoehtojen melualueiden  laajuus  

Ympäristövaikutusten  arvioinnin aikana tarkasteltiin liittymävaihtoehtoja peri-
aatetasolla eikä niistä laadittu melulaskennan edellyttämiä maastomalliin  si

-joitettavia  suunnitelmia. 

Valtatien melu  on  asutuksen  ja  virkistyskäytön  kannalta merkiifävintä  Alas- 
järven  ja  Suinulan  välillä. Hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä (tiesuunni-
telma) suunnitellaan meluntorjunnan ratkaisut, missä otetaan huomioon val-
tatien lisäksi ramppien liikenne sekä ramppien melun leviämistä ehkäisevä 
vaikutus. 

Arvioitavassa  hankkeessa eritasoliittymien kohdalla  on  valtatien melu pää-
asiallinen melulähde. Meluntorjunnan tavoitetaso päätien  ja  ramppien  yhtei-
sen melun osalta  on  asuinalueilla 55dBA.  Tavoitteen saavuttamiseksi voi-
daan päätien meluntorjuntatoimien lisäksi sijoittaa rampeille tarpeen mukaan 
melu kaidetta. 

Meluntorjuntatoimien  määrittely  ja  mitoitus  edellyttää ympäristövaikutusten 
arviointivaiheessa tehtyä tarkempaa suunnittelua  ja  yksityiskohtaisempaa 
melutarkastelua, minkä vuoksi liittymävaihtoehtojen melun leviämistä ei ole 
voitu laskea. Tarkastelluissa liittymävaihtoehdoissa ei ole asutuksen lähei-
syydessä merkittäviä eroja, minkä lisäksi toteuttavalla meluntorjunnalla voi-
daan ramppien vierellä saavuttaa tavoitteen mukainen melun enimmäistaso.  

10.2  Virkistys  ja  ulkoilu- sekä suojelualueiden melu  

Ympäristövaikutusten  arvioinnin aikana tehtiin Kauppi—Niihaman virkistys- 
alueelta Atalan kohdalta melun leviämisestä koelaskelma, jonka tuloksien 
mukaan taajamassa virkistysalueilla verrattavissa olevan  55 dB  ohjearvota -
son  saavuttaminen valtatien lähialueella edellyttäisi yleensä vähintään  4 

 metriä valtatien pinnasta kohoavaa meluestettä. Melueste virkistysalueella 
olisi todennäköisesti valli. 

Tasanteen  kohdalla  on  arvioinnin täydentämisen aikana päädytty esittämään 
virkistysyhteyden siirtäminen uuteen paikkaan, minkä vuoksi myös virkistys- 
reitille tulee suunnitella uusi linjaus valtatien läheisyydessä. Jatkosuunnitte-
lun aikana voidaan selvittää virkistysyhteyteen kohdistuva melu  ja  määritellä 
meluntorjuntatarve sekä tavoitteet osana Tasariteen kohdan kokonaissuun-
nittelua. 

Metsäosuuksille  ei ole suunniteltu valtatietä risteävien virkistysyhteyksien 
kohdalle meluntorjuntatoimenpiteitä. Melun tehokas vähentäminen virkistys- 
alueille verrattavissa olevan 45dB ohjearvotasolle edellyttäisi pitkiä meluval

-leja.  Näiden reittien käyttäjämäärät ovat vähäisiä, minkä lisäksi ulkoilu tapah-
tuu pääosin kauempana valtatiestä, joten meluhaitan merkitys  jää  vähäisek-
si. 

Kutemajärven  yksityinen luonnonsuojelualue, joka  on  osa  Harjunvuori- 
Viitapohjan  Natura-aluetta, sijaitsee lähimmillään noin  250  metrin etäisyydel- 
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lä  valtatiestä.  Nykytilanteessa alueelle kohdistuu yli  50 dB  päivämelu  (verrat-
tava  ohjearvo  45 dB).  Melun leviämislaskentakarttojen  perusteella  melun 

 kasvaa lisääntyvän liikenteen vuoksi noin  2-3 dB,  minkä jälkeen osalle suo
-jelualuetta  kohdistuu yli  55 dB  päivämelutaso. Suojelualue  on  vanhaa met-

sää. Etäältä kuuluva  liikennemelu  on  luonteeltaan tasaista.  Melun  vähentä-
minen vanhan metsän alueella edellyttäisi  maastollisista  syistä pitkän  ja  kor-
kean  meluvallin,  jonka vaikuttavuus etäällä  (45-50 dB  —alueella) jäisi vähäi-
seksi eikä merkittävää eroa ilman  meluntorjuntaa  olevaan tilanteeseen saa

-vutettaisi. Liikennemelun taajuus  poikkeaa  metsälintujen  laulun taajuudesta 
eikä  melulla  ole vaikutusta hyönteisiin. Vaikka  melutaso suojelualueella  ylit-
tää  ohjearvon  tason, ei  melun  arvioida aiheuttavan merkittävää häiriötä  tai 

 muuta haittaa vanhan metsän  eläinlajistolle  ja Natura-suojeluarvoille.  

11  TARINA 
Tärinää  on  käsitelty  luontoalueiden  rakentamisen  aikaisien vaikutuksien  yh-
teydessä.  
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12  PAASTÖT  ILMAAN  JA  VAIKUTUS ILMAN LAATUUN  

12.1  Lähtökohta  

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa  esitettiin  suunniteltavan tiejak
-son  liikenteen laskettu  kokonaispäästöjen  kehittyminen sekä arvioitiin  pää-. 

 kaupunkiseudun  mittaustulosten perusteella liikenteestä  aiheutuvien  ilman
-laatumuutosten  merkitystä tien varren asukkaiden terveyden kannalta.  

Vaikutusarviointia  on  täydennetty  tekemällä  leviämismallitarkasteluun  perus-
tuva  ilmanlaatutarkastelu (Enwin  Oy,  2009)  suunnittelualueen runsasliiken-
teisimmällä  ja  tiheimmin  asutulla Alasjärven  ja  Aitovuoren eritasoliittymien 

 välisellä jaksolla.  Täydennystyössä selvitettlin leviämismallin  avulla  tieliiken
-teestä peräisin olevien ilman epäpuhtauksien  (NOx, PM2 . 5  ja  PM 10  hiukkaset) 

leviämistä  ja  ilmanlaatua Mallinnukseen  sisältyi myös  viereinen Aitolanden
-tie.  Työn tarkoituksena oli selvittää  VT9  ja  Aitolandentien ilmanlaatuvaiku-

tukset asuinalueilla  nykytilanteessa  ja  tulevaisuudessa.  I  lmanlaadun  vertailu 
tehtiin  terveysperusteisiin ilmanlaadun  ohje-  ja  raja-arvoihin.  

12.2 Ilmanlaatua  ja  vaikutuksia koskevaa taustaa  

12.2.1 Ilmanlaadun raja -ja  ohjearvot 

Ulkoilman laadun arvioinnissa  on  käytössä  ilmanlaadun  raja-  ja  ohjearvoja.  

Raja-arvot määrittelevät suurimmat  hyväksyttävät  ilman epäpuhta-
uksien pitoisuudet, joita ei saa ylittää.  Raja-arvoja  on  annettu sekä 

 terveyshaittojen  ehkäisemiseksi alueilla, joissa asuu  tai  oleskelee ih-
misiä, että erikseen kasvillisuuden  ja  ekosysteemin  suojelemiseksi 
laajoilla maa-  ja  metsätalousalueilla  ja  luonnonsuojelualueilla.  
Ohlearvot  ilmaisevat  ilmansuojelutyön  päämääriä  ja  ilmanlaadun  ta-
voitteita  ja  ne  on  tarkoitettu ensi sijassa ohjeeksi viranomaisille. Oh-
jearvot eivät ole luonteeltaan sitovia, vaan niitä sovelletaan  mm. 

 alueidenkäytön,  kaavoituksen, rakentamisen  ja  liikenteen suun-
nittelussa  ja  ne tulee ottaa huomioon  ympäristölupaa  koskevassa 

 lupaharkinnassa.  

Valtioneuvoston  asetuksessa ilmanlaadusta  (711/2001) on  annettu  typpidi-
oksidin (NO2 )  ja  hengitettävien  hiukkasten  (PM 10 ,  alle  10  pm:n hiukkaskoko) 

 raja-arvot (taulukko  12-1).  

Valtioneuvosto  on  aiemmin antanut päätöksen  ilmanlaadun ohjearvoista 
(VNp  480/1996),  joiden tarkoituksena  on  ehkäistä ilman epäpuhtauksista ai-
heutuvat terveydelliset haitat  ja  luonnon  vaurloituminen  sekä vähentää  viih-
tyisyyshaittoja. Lyhytaikaispitoisuuksien  ohjearvot  on  annettu ensisijaisesti 

 terveydellisin  perustein. Niiden asettamisessa  on  pyritty ottamaan huomioon 
muun muassa ilman epäpuhtauksien vaikutukset  herkkiin  väestöryhmiin, ku-
ten lapsiin, vanhuksiin  ja  hengityselinsairaisiin. Pitkäaikaispitoisuuksien  ja 

 laskeuman  ohjearvojen  tavoitteena  on  ensisijaisesti kasvillisuuteen  ja  muu-
hun luontoon kohdistuvien haittojen ehkäiseminen.  Typpidioksidin  ja  hengi-
tettävien  hiukkasten  ilmanlaadun  ohjearvot  on  esitetty taulukossa  12-2.  
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Vuonna  2008  hyväksytyssä  EU:n ilmanlaatudirektiivissä (ns.  CAFE-direktiivi) 
on  annettu  pienhiukkasten  ehdoton  vuosiraja-arvo  ja  altistuksen vähentämis

-tavoitteet (taulukko  12-3).  

Maailman terveysjärjestö  WHO on  vuonna  2005 uusinut ilmanlaadun ohjear-
vojaan  ja  antanut  PM 2 . 5 ohjearvot pienhiukkasten  vuosi-  ja  vuorokausipitoi-
suudelle.  (Taulukko  12-4)  

Taulukko  12-1  Uudet  hengittävien  hiukkasten  ja  typpidioksidin (PMIO, NO2) 
ilmanlaadun  raja-arvot  teiveyshaittojen  ehkäisemiseksi. Lähde: 

 VNA  711/2001  

Aine Keskiarvon  Raja-arvo. Sallittujen  ylitysten  Ajankohta, jolloin  pitoi- 
laskenta-aika  pg/rn3  määrä kalenteri-  suuksien  viimeistään tulee  

(293 K. 101,3  vuodessa olla  raja-arvoa pienemmät  
_______ ______ kPa) _______ __________  
Hiukkaset  (PM10)  24  tuntia  50  pg/rn3 *  35 1.12005  
________________ kalenterivuosi  40  pg/rn3  -  1.1.2005  
Typpidioksidi  1  tunti  200  pg/rn3  18 1.1.2010  
(NO2) kalenterivuosi  40  pg/rn3  -  1.1.2010  
Typen  oksidit  . 	.  kalentenvuosi  3  30  pgm -  1.1.2010  (NOx) 

Tu1okset  ilmaistaan ulkoilman lampotilassa  ja  paineessa. 

Taulukko  12-2  llmanlaadun  ohjearvot  hen  gitettäville hiukkasille  (PM 10)  ja  
typpidioksidille (NO2).  Lähde:  VNp  480/1996  

Aine  
___________________________  

Ohjearvo  
(20 °C,  latin)  

Tilastollinen määrittely  
________________________________  

3  70  kuukauden toiseksi suurin  vuorokau- 
Hengitettävät  hiukkaset  (PM10)  pg  m  siarvo  

kuukauden  tuntiarvojen 
Typpidioksidi (NO2)  150  pg/rn3  99.  prosenttipiste  

kuukauden toiseksi suurin  
____________________________  70  pg/rn3  vuorokausiarvo  

Taulukko  12-3  Pienhiukkasten (PM2.5) EU:n  uuden  direktiivin tavoitearvo, 
 raja-arvot  ja  arviointikynnykset.  

Pitoisuus Ajankohta, jolloin pitoisuuksien  viinieis- 
_________________________ ___________ taän  tulee olla  raja-arvoa pienemmät  
PM2 vuositavoitearvo  25  pgm3  v. 2010 
1. vaihe 

 PM2  vuosiraja-arvo  25  pg/rn3  v. 2015 

2. vaihe  
20  pg/rn3  v. 2020  2  vuosiraja-arvo  

Ylempi  arviointikynnys  17  pgrn  70  %  1.  vaiheen  raja-arvosta  
Alempi  arviointikynnys  3 12  pg/rn 50  %  1.  vaiheen  raja-arvosta  
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Taulukko  12-4. Pienhiukkasten (PM2.5) WHO:n  ohjearvot. 

Pitoisuus  

WHO  / PM2 5  vuorokausi ohjearvo  25 pg/in3  

\VHO PM2 5 vuosiohjearvo  10 pg/rn3  

12.3  Arviointimenetelmä  ja  aineisto 

Leviämismalli  ja  tarkastellut tilanteet 

Liikennepäästöjen  leviämisen mallinnus tehtiin uusimmalla USEPAn  mate
-maattis-fysikaalisella AERMOD—mallilla. Malli soveltuu sekä hiukkasmaisten 

että kaasumaisten aineiden leviämisen tarkasteluun. Malli huomioi myös 
maaston muodon. 

Liikenteen suorat hiukkaspäästöt  on  käsitelty mallissa PM25-hiukkasina  ja 
 arvioitu asfalttipöly PM10-hiukkasina. Hiukkasten taustapitoisuudet  v. 2030 
 arvioitiin nykyisen kaltaiseksi. Laskennassa huomioitiin  typen  oksidien  muu-

tunta typpimonoksidista  (NO)  haitallisemmaksi typpidioksidiksi. 

Mallinnustyö  tehtiin seuraavien tarkastelutilanteiden liikennemäärillä: 

Nykyliikenne  (v 2006)  ja  nykytieverkko (VT9;  1+1)  
Vaihtoehto  VE  0  vuoden  2030  liikennemäärillä nykytieverkolla (VT9; 

 1+1)  
Vaihtoehto VEi vuoden  2030  liikennemäärillä (VT9;  2+2);  uusi ajora

-ta  nykyisen valtatien viereen länsipuolelle  ja  lisäksi Tasanteen uusi 
liittymä 

Laskentapisteet 

Liikennepäästöjen  leviämistä  ja  ulkoilmapitoisuuksien  muodostumista tarkas-
teltiin havaintopistejoukossa, jotka sijoitettiin alueelle  25-50-100  metrin  vä- 
lei n.  

Sääaineisto  ja  taustapitoisuudet 

Mallilaskelmien meteorologisena sääaineistona  käytettiin  tunnin  välein kerät-
tyä vuoden  2006  Tampereen  lentosääaineistoa.  Tuulen nopeus-  ja  lämpöti-
latiedot  saatiin Jokioisten observatorion luotauksista vuodelta  2006.  

Päästöjen pääasiallinen leviämissuunta vuoden  2006  tuulitietojen  mukaan oli 
koilliseen (lounaistuuli). 

Mallitarkastelun taustapitoisuuksina  käytettiin Ähtärin sekä Espoon Luukin 
ilmanlaadun mittausasemien tietoja. 
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12.4  Tieliikenteen  päästät  

12.4.1  Yleistä tieliikenteen  päästömääräysten  kehityksestä  ja 
 Suomen  päästöennusteista  

Kaikkien uusien rekisteröitävien ajoneuvojen  on  täytettävä EURO4 
päästömääräykset.  Jo  päätetyt EURO5  ja  valmisteilla olevat EURO6 
päästömääräykset tulevat edelleen vähentämään ajoneuvojen päästöjä. 

VTT:n LIISA2007-laskentäjärjestelmällä  on  laadittu ennuste Suomen tielil-
kenteen NOx-päästöjen  (tia)  kehittymisestä vuoteen  2027  asti. Typenoksidi

-en  tieliikenteen kokonaispäästöjen  on  arvioitu vähenevän vuodesta 
2007vuoteen  2027  mennessä noin  50-60  %.  Myös ajoneuvojen suorien hiuk-
kaspäästöjen arvioidaan vähenevän noin  50-60  % nykytasosta.  Ennusteissa 

 koko  Suomen keskimääräisen liikennesuoritteen  on  arvioitu kasvavan noin 
 1 ,34-kertaiseksi  vuoteen  2027  mennessä. 

Epäsuorien hiukkaspäästöjen  eli katu-  ja  asfalttipölyn  määrän kehitys riippuu 
tienpintamateriaaleista, liukkaudentorjuntamenetelmistä, puhtaanapidosta 
sekä autojen rengasmateriaalien kehityksestä. Autokannan kasvu lisää epa-
suorien hiukkaspäästöjen merkitystä entisestään liikenneväylien läheisyy-
dessä. Katupölyllä  on  ennen kaikkea vaikutusta teiden lähialueiden viihtyi-
syyteen. 

Autoliikenteellä  on  paikallisesti merkittävä vaikutus paitsi typpidioksidin  ja 
 hiukkasten pitoisuuksiin myös hiilimonoksidin  (CO)  ja  hiilivetyjen (VOC)  sekä 

kasvihuonekaasuihin lukeutuvan typpioksiduulin  (N20)  pitoisuuksiin.  Typpi-
oksiduulin tieliikenneperäisten päästöjen ennustetaan kasvavan seuraavan 

 20  vuoden aikana lähinnä henkilöautojen määrän kasvun myötä. Typpioksi-
duulin ekvivalenttinen osuus tielilkenteen kasvihuonekaasuista  on  noin  4  %, 

 joten suurikaan kasvu ei aiheuta merkittävää vaikutusta tässä suhteessa. 

Polttoainekehitys  (mm.  biodiesel ja  etanolipohjaiset  polttoaineet) vaikuttavat 
vähentävästi fossiilisen hiilidioksidin (CO 2) päästöihin. Mandollisia muutoksia 
suhteissa muihin päästökomponentteihin (NOx,  PM)  ei vielä tiedetä. 
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Kuva  12-1  Tieliikenteen NOx-päästöjen kehitysennuste  (tia)  v.  2027.(Lähde 
VTT,  LIISA  2007)  

Suomen  tiehikenteen hiukkaspäästöt  (PM) 

Kuva  12-2  Tie/like nteen hiukkaspäästöjen kehitysennuste  (tia,)  vuoteen 
 2027.  (Lähde VTT, Liisa  2007) 

12.42  Mallinnuksessa  käytetyt  Iiikennemäärätja  päästöjen las-
kenta  

Mallinnuksessa  on  käytetty hankkeen yleissuunnittelussa käytettyjä keski-
määräisiä tiekohtaisia vuorokausiliikennemääriä (KVL)  ja  raskasliikenteen 

 osuutta. Liikenteen ominaisuustiedot perustuvat valtatien  9 LAM-pisteen  (Ai-
tovuori 451) v. 2007 mittaustietoihin. Mallinnuksessa  otettiin huomioon myös 
vuorokauden tuntivaihtelut  (mm.  aamu-  ja  iltahuipputunnit,  hiljainen yöaika). 
Taulukossa  12-6 on tiekohtaiset vrk-liikennemäärät (KVL)  ja  raskaan liiken-
teen osuudet.  
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Taulukko  12-5  Liikennemäärät (KVL)  ja  raskaan lIIkenteen osuus VT9 ilman-
laatuselvitykseen. 

lie/Katu  2006  Raskas-%  2030 VeO  Raskas-%  

Liikenteen 
muutos-
kerroin  

/T9-Alasjarvi-Aitovuori(1+1)  18600 8% 50200 4% 27  
itoIandentie, Alasjarvi-Tasanne  10800 4% 10800 4% 10  

\itolandentie, Tasanne-Aitovuori  7700 4% 6600 2% 0.9 
/T9  Aitovuoresta  eteenpäin  13300 10% 23000 9% 1 7  
loottoritie  23800 7% 53900 5% 2.3  
andentie  Lahteen  17400 7% 36300 5% 21  
andentie  Tampereelle  23600 3% 34900 3% 1.5  

O30Ve1 _________ _________  2030 VeI  Raskas-%  
Liikenteen 

muutos -

kerroin  
/TO-  Alasjarvi-Tasanne  (2+2)  ________ ________  56800 4% 3.1 
/T9-  Tasanne-Aitovuon  (2+2)  _________ _________  48900 4% 2.6  
\itolandentie, Alasjärvi-Tasanne _________ _________  4200 1% 04  
itolandentie, Tasanne-Aitovuon _________ _________  7900 2% 1.0  

rasanne eritasoliittymä _________ _________  10600 3%  ___________  
/T9  Aitovuoresta  eteenpäin  _________ _________  23000 9% 1.7  
400ttoritie _________ _________  56200 5% 2.4  
andentie  Lahteen  _________ _________  36300 5% 2.1  
andentie  Tampereelle  _________ _________  34400 3% 1.5  

Liikenteen typenoksidien (NOx)  ja  pienhiukkasten (PM 2 . 5) yksikköpäästöjä 
 laskettaessa käytettiin VTT:n kehittämää LIISA-laskentajärjestelmää, joka 

arvioi autoliikenteen päästöt myös nykyhetkestä  20  vuotta eteenpäin. Las-
kennassa otetaan huomioon muun muassa eri autotyypit, autojen ikä, kata-
lysaattorien osuus, maantie/katuajo  ja  liikennenopeus.  Vuoden  2030  ty

-penoksidien  ja  ajoneuvojen suorien hiukkaspäästöjen päästökertoimia las-
kettaessa  on  huomioitu tekninen kehitys  ja  autojen vanhenemisesta johtuva 
päästön kasvu. 

Uudentyyppisten  polttoaineiden  ja  polttoainesekoitusten  vaikutuksia ei otettu 
mallissa huomioon, koska päästötietoja eikä tietoa uudentyyppisten ajoneu-
vojen osuudesta liikenteessä ei ole. 

Tieliikenteen aiheuttamista epäsuorista hiukkaspäästöistä mallinnettiin kar-
keasti arvioitu asfalttipölyn osuus  (PM1O). Asfaittipölyksi laskettiin renkaiden 
nostattama hienojakoinen pöly tienpinnasta (resuspensio). Tämä voi olla 
tienpintamateriaalista irtoavaa pölyä  tai  rengas- ja  jarrupölyä.  Laskelmissa ei 
ole mukana esim. hiekoituksen aiheuttamaa lisäosuutta katupölyn määrään. 

Kokonaishiukkaspitoisuus  kasvaa liikennetiheyden kasvaessa. Voidaan sa-
noa, että resuspensio eli epäsuorat ajoneuvojen nostattamat hiukkaspäästöt 
ovat moninkertaiset verrattuna pelkästään autojen pakokaasuista tuleviin 
hiukkasten massapäästöihin. Toisaalta ajoneuvojen suorat hiukkaspäästöt 
ovat nimenomaan pienhiukkasia (<PM25). Pienhiukkasten  on  arvioitu olevan 
terveysvaikutuksiltaan haitallisempia kuin isommat hiukkaset. 
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12.4.3  Tiekohtaiset  päästöt 

Yksittäisten ajoneuvojen päästöt vähenevät EURO-normien asteittaisen voi-
maantulon myötä.. Kuvassa  12-3 on  esitetty lasketut  ja  malleissa käytetyt 
tiekohtaiset typenoksidi-  ja  hiukkaspäästöt (kg/rn/a). 

NOx-paastöt VT9  ja  Molandentie 

•VeO  2030  

i  

fl  VeI 2030 

VT- 	Ato}identie AiIanden1e. 

	

Ajasjacvi- 	Tasanne- 	A&aajalvi 	IManne- 

	

Tasar.ne 	Aitouon 	Tasanne 	Aiuofl 

PMIO-paästöt VT9  ja  Aztolandentie 

•Nfty200 
•VeO  2030 

	

I 	 DVeI2030  

V19- 	Aitcandene AitoIidenbe. 

	

AIasare- 	Tasanne- 	AIasjan- 	asanne- 

	

Tasarne 	Aiojcn 	asanne 	A  ccn 

PM2.5-paastöt VT9  ja  Aitolandentie  

02 	 •Ve02030  :Ei EI  ii&  

	

V1V- 	 AioIaIenbe. AadenI. 

	

Aiaejars.- 	asanne- 	ALasa- 	Tasanne- 

	

Tasanne 	Aitosuo 	Tasine 	Atojor  

Kuva  12-3  Päästöt malleissa eri  tieosuuksilla.  

Liikenteen kasvu valtatiellä  9  välillä Alasjärvi-Aitovuori  on 2.6-3.1  -kertainen 
 vuoteen  2030  mennessä nykytilanteeseen verrattuna. Vaikka autokohtaiset 

suorat pakokaasupäästöt laskevat EURO-normien vaikutuksesta, eivät  ty-
penoksidi  ja  PM2.5 kokonaispäästöt  liikenteen voimakkaan kasvun vuoksi 
laske kovinkaan paljon  (-5-20%).  Aitolandentiellä liikennemäärä  pysyy joko 
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samansuuruisena  tai  laskee nykyisestä  v. 2030  mennessä, joten suorat ajo
-neuvopäästötkin  laskevat siellä selvästi  (>-70%).  Vastaavasti  tieosuuksilla, 

 joissa liikenne kasvaa  on  asfaltti-  ja  katupölyn hiukkaspäästöjen PM1O  arvi-
oitu myös kasvavan.  

12.4.4  Päästöjen leviäminen aluejakaumakuvina 

Leviämismallinnuksen  tulokset esitetään  aluejakaumakuvina,  jotka osoittavat 
pitoisuuden, joka voi  käyrän sisäpuolisilla  alueilla ajoittain  ylittyä.  Huomioita

-vaa  on,  että  aluejakaumakuvat  eivät kuitenkaan esitä ajallisesti yhtenäistä 
tilannetta, vaan pitoisuuksien suurimmat arvot esiintyvät todennäköisesti eri 

 laskentapisteissä  eri  ajankohtina  vuoden aikana  (mm.  tuulen suunnasta  ja 
 sekoitusolosuhteista  riippuen). 

Lyhytaikaisten pitoisuuksien  aluejakaumia  tulkittaessa  on  huomattava, että 
suurimman osan ajasta tunti-  ja  vuorokausipitoisuudet  ovat esitettyjä kor-
keimpia  vertailuarvoja  pienempiä (pahin tilanne  —mallinnus). Mallinnusku

-vissa  on  mukana nykytiedon mukainen alueellinen tausta. 

Kaikki  mallinnuskuvat  on  esitetty teknisessä  laskentaraportissa (Enwin 
 2009). 
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Kuva  12-4  Alueen vertallupiste taulukkovertallussa (ns. korkein pitoisuus- 
alue asuinalueella).  

12.5  Tulosten arviointi  ja  johtopäätökset 

Kuvassa  12-4. on pitoisuustulosten taulukkovertailussa  esitetyn  vertailupis
-teen  sijainti (valtatietä lähimmät kerrostalot, noin  45-50 m  tiestä). Vertailu- 

piste  kuvaa  selvitysalueen  eniten  altistuvia  kohteita.  
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12.5.1 	No2-pitoisuudet 

Taulukossa  12-7 on  esitetty typpidioksidin lyhytaikaisiin ohje -ja  raja-arvoihin 
verrannolliset korkeimmat mallinnetut  NO2-pitoisuudet mallinnusalueen vei-
tailupisteissä. Tuloksissa  on  huomioitu  v. 2006  Luukin  aseman NO2-
taustapitoisuus  (8  pgNO2Im3 ).  

Taulukko  12-6  Korkeimmat  mallinnetut lyhytaikaisiin  ohje-  ja  raja-arvoihin 
verrannolliset  NO2-pitoisuudet  v. 2006  ja  v. 2030  vertailupisteessä 
(vrt. LIIte  1).  Tausta pitoisuus huomioitu tuloksissa.  

Korkein NO2.pftolsuusalue _______________________  ______________  
Vertailu  NO2  ohje-ja  v. 2006  VeO  v. 2030  Vei  v. 2030  
arvoihin:  ____________________ __________________ __________________ 
Tuntiohjeaivo  (150  pgrn3 .  99 p.) 84.7  igm3  (56%) 68.6  ig ui3  (46%) 70.5  tgrn3  (47%)  
Vuorokausiohjearvo  (70  1g/m3 .  49.0  ig/m3  (70%) 41.0  ig/m3  (59%) 42.2  tgim3  (60%)  kk.n 2.korkein vrk) ________________ ______________ ______________ 
Tuntiraja-arvo  (200  pgm3)  120.5 	'm3  (60%) 98.7  ig/m3  (49%) 102.2  ig/m3  (51%)  (19.tunti,v.  2010)  __________________ ________________ ________________  
(suluissa korkein pitoisuus  prosentleina  ohje-  tai raja-arvosta) 

 'v. 2030  taustapitoisuus  pidetty samana kuin  v. 2006  

•  Valtatie  9:n  välillä Alasjärvi-Aitovuori  ja  Aitolandentien  liikenteen  ty
-penoksidipäästöjen ilmanlaatuvaikutukset  eivät yhtä typpidioksidin ilman- 

laadun terveysperusteisia lyhytaikaisia ohje-  ja  raja-arvopitoisuuksia  ny-
kytilanteessa eikä  v. 2030  liikenne-ennusteilla. 

•  Korkeimmat  NO2-pitoisuudet sijoittuvat valtatien  9 tie-  ja  liittymäalueille 
/Alasjärvi. 

•  Eniten typpidioksidille altistuvat rakennetut asuinkohteet sijaitsevat vt9:n 
reunassa  n. 40-50 m  etäisyydellä. Pitoisuudet jäävät kuitenkin  alle  typpi-
dioksidin ilmanlaadun ohje-  ja  raja-arvopitoisuuksien. 

•  Vuonna  2030  liikennepäästöistä  aiheutuvat NO2:  n  ulkoilmapitoisuudet 
 ovat nykyisiä alhaisempia huolimatta voimakkaasta liikennetiheyden 

kasvusta valtatie 9:llä. Tämä johtuu ajoneuvojen uusien tiukempien EU-
RO-päästönormien voimaantulosta  ja  autokannan uusiutumisesta. Aito-
landentien ympäristössä pitoisuudet alenevat selvemmin, koska liikenne 
ei alueella lisäänny vaan pysyy ennusteen mukaan samana  tai  vähenee.  

12.5.2 PM 2,5  -pitoisuudet 

Taulukossa  12.8 on  esitetty korkeimmat mallinnetut PM25-pitoisuudet  mallin
-nusalueen vertailupisteissä.  Tulokset ovat verrattavissa pienhiukkasten EU:n 

vuosiraja-arvoihin  ja  WHO:n pienhiukkasten ilmanlaadun ohjearvoihin.  Tu-
loksissa  on  nykytilan  mitattu taustapitoisuus  (8  pg/rn 3)  mukana (Luukki). 
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Taulukko  12-7  Korkeimmat mallinnetut PM2 , 5-pitoisuudet  v. 2006  ja  v.2030 
 vertallupisteessä.  Tausta pitoisuus huomioitu tuloksissa. 

Korkein PM25-pltolsu",idue _____________ 
Ve,yaitu  PM23  
ohje-Ja  r4J0-arvoThin: v. 2006 _________ VeO  'v. 2030  ________ Vei  v. 2030  _________ 
WHO:n pienhiukkastcn (PM25) 
vuorokausiohjearvo  (25  ig!m3)  10.5  tWm3  (42  %)  10.0  sWm3  (40%) 10.1  tWm3  (40%)  
WHO:n pienhiukkasten (PM25) 
vuosIohjearvo  (10  sg1m3)  8.54  sg/m3  (85%) 8.35  pg/rn3  (84%) 8.34  pg/rn3  (83%)  
EU:n pienhiukkasten (PM25)  I.  
vaiheen  vuosiraja.arvo  8.54  pg/rn3  (34%) 8.35  pg/in3  (33%) 8.34  pg/rn3  (33%) 
(25  jtg/m3)v.  2015  __________________ ________________ __________________ 
EU:n pienhiukkasten (PM25)  II.  
vaiheen  vuosiraja-arvo  8.54  pg/rn3  (43%) 8.35  jig/rn3  (42%) 8.34  pg/rn3  (42%) 
(20  pg/rn3  )v. 2020  ________________ _______________ ________________  
(suluissa  koitein  pitoisuus prosentteina  obje-  tai raja-arvosta) 

 v 2030  taustapitoisuus  pidetty samana kuin  v 2006  

•  Valtatien  9  ja  Aitolandentien  ajoneuvoliikenteen suorista hiukkaspääs-
töistä aiheutuvat pienhiukkasten PM 25-pitoisuudet eivät yhtä WHO:n 
PM25 :  n  ilmanlaadun ohjearvoja  tai  EU:  n  vuosiraja-arvoja nykytilanteessa 
eikä  v. 2030  liikenne-ennusteilla. 

•  Korkeimmat PM 25-vuorokausipitoisuudet sijoittuvat mallissa valtatie  9:n 
 risteysalueelle (Alasjärvi).  Korkeimmat pitoisuudet eivät yhtä WHO:n vrk-

ohje-arvoa  (25  pg/rn 3 ).  

Autojen päästöistä aiheutuvat PM25.pitoisuudet ovat alhaiset,  sillä  taus
-tapitoisuus  (v. 2006  Luukki  8  pg/rn 3 )  aiheuttaa suurimman osan  ko.  alu-

een pienhiukkaspitoisuudesta. Taustapitoisuus  v. 2030  voi olla myös jo-
ku muu kuin nykyinen. Pienhiukkasista suurin  osa  tulee Suomeen kau-
kokulkeumana  ja  mm.  metsäpalot Venäjällä  tai  Keski-Euroopassa voivat 
ajoittain nostaa pienhiukkaspitoisuuksia. Pientaloalueilla myös puun 
pienpoltto  on  yksi pienhiukkaslähde. 

Vuoteen  2030  mennessä ajoneuvojen suorat hiukkasten massapäästöt 
pienenevät nykyisestä. Toisaalta hiukkasten lukumääräpäästöä koskeva 
EU:n päästöstandardi  on  todennäköisesti  tullut  voimaan vuoteen  2030 

 mennessä (valrnistelu  EU  R06  yhteydessä). Pienhiukkasten vuosipitoi-
suuksien mittaukset aloitetaan systemaattisesti Suomessa  v. 2009. 

12.5.3  PM10  -pitoisuudet 

Taulukossa  12-9 on  esitetty korkeimmat mallinnetut PM 10-pitoisuudet  mallin
-nusalueen vertailupisteissä.  Tulokset ovat verrannollisia ilmanlaadun PM 10-

pitoisuuden ohje-  ja  raja-arvoihin. Tuloksissa  on  mukana mitattu taustapitoi-
suus  (12  pg/rn3  Luukki).  

Tässä mallinnuksessa  on  mukana ajoneuvojen suorat hiukkaspäästöt sekä 
arvioitu asfaltti-  ja  katupöly. 
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Taulukko  12-8  Korkeimmat mallinnetut ohje-  ja  raja -a,voihin  verrannolliset 
PM10-pitoisuudet  v. 2006  ja  v. 2030  vertailu pisteessä. Tausta pitoi-
suus huomioitu tuloksissa. 

Korkein PM 1 -pitoisuusalue ________________ 
ertailu PM19  ohje-ja  raja- v. 2006  VeO  v. 2030  Vei  v. 2030  

arvoihin:  ________________ ________________ ________________ 
Vuorokaasiohjearvom)  369  sg/m3  (53%) 72.3 	gm3  (103%) 74.8 	m3  (107°/o)  (kk:n 2.korkein vrk) _______________ _______________ _______________ 
Vuorokausiraja-arvo  232  igim3  (46%) 36.2  ,.tg/m3  (72%) 36.1  .igJtn3  (72%) 
(50  jig/m3),(36.vrk) ________________ ________________ ________________ 
Vuosiraja-arvo  (40  ig/m3 ) 16.8  tgtm3  (42%) 22.9  tg/n13  (57%) 22.9  tgfm3  (57%)  

(suluissa korkein pitoisuus  proseinteina  ohje-  tai raja-arvosta) 
 v. 2030  taustapitoisuus  pidetty samana  kuinv.  2006  

•  Valtatien  9  ja  Aitolandentien  liikenteen nostattaman asfaitti-  ja  katu- 
pölyn aiheuttamat hengitettävien hiukkasten PM 10-pitoisuudet ulkoil-
massa eivät yhtä asuinalueilla PM 10 :n ilmanlaadun  raja-arvoja nykyti-
lanteessa eikä  v. 2030  liikenne-ennusteilla. 

•  Eniten hengitettäville hiukkasille altistuvat kohteet ovat valtatie  9:ää 
 lähinnä rakennettujen asuintalojen piha-alueet, missä myös PM10 -

pitoisuuden vuorokausiohjearvo  70  pg/rn 3  voi ylittyä  v. 2030  liiken-
ne  mää  ri  I lä  - 

• Suorista hiukkaspäästöistä  ja  asfalttipölystä  yhteisesti tehty mallinnus 
 on  arvio tulevasta ulkoilman PM10-hiukkaspitoisuudesta. Hiukkaspi-

toisuuden arvioidaan kasvavan teiden läheisyydessä tulevaisuudes-
sa liikennetiheyden kasvaessa. 

•  Tässä mahlinnuksessa asfaltti-  ja  katupölyn resuspension  on  oletettu 
olevan tienpintamateriaalista irtoavaa pölyä  tai  rengas- ja  jarrupölyä. 

 Laskelmissa ei ole mukana esim. hiekoituksen aiheuttamaa lisä- 
osuutta katupölyn määrään, mikä  on  ongelma erityisesti keväällä lu-
mien sulaessa. Kevätpölykuukausina  osa  resuspensiosta  on  myös 
karkeampaa hiukkaskokoa. Resuspensloon  on  mandollista vaikuttaa 

 mm.  liukkaudentorjuntamenetelmillä  ja  tien pesun ajoittamisella.  

12.6  Vaihtoehtojen vertailu  

VE  0  ja VE  1  vaihtoehtojen ilmanlaatuvaikutusten suurimmat erot alueen 
asukkaiden kannalta kohdistuvat Aitolandentien alkupäähän (Atala). Aitolah-
dentien alkupään liikenteen  on  arvioitu Vei vaihtoehdossa vähenevän mer-
kittävästi uuden Tasanteen liittymän myötä, mikä parantaa ilmanlaatua Ata

-lassa.  

Toisaalta molempien  VE  0-ja VE  1 -mallien  mukaan hengitettävien hiukkas-
ten (PM1O) vuorokausiohjearvo  (70  pg/m 3 )  voi lievästi ylittyä valtatietä  9  lä-
hinnä sijaitsevien kerrostalojen piha-alueilla. Näiden PM1O-pitoisuuksien ver-
tailukuvat  VE  0  ja VE  1  ko.  tieosuudelta  on  esitetty suurennettuina kuvissa 

 12-5  ja  12-6.  
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Kuva  12-5  VE  0,  Valtatie  9  lähinnä olevien kerrostalojen piha-alueen ilman- 
laatu  v. 2030/ PMIO-vrk ohjearvoon  verrannolliset pitoisuudet.  
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Kuva  12-6  VE  1,  Valtatie  9  lähinnä olevien kerrostalojen piha-alueen ilman 
laatu  v. 2030/PM1O-vrk ohjearvoon  verrannolliset pitoisuudet. 

Valtatien  9  YVA-selostuksessa  on  arvioitu, että vaihtoehdossa  VE  0 liiken-
nemäärä  valtatie 9:llä  on  teoreettinen, koska ennustettu automäärä ei käy -
tännössä mandu tielle. Jonoissa  ja  ruuhkissa tyhjäkäyntipäästöt kasvavat  ja 

 päästöjen ilmanlaatuvaikutukset voivat tietyissä sääolosuhteissa kasvaa. 
Toisaalta,  jos  kaikki autot eivät mandu tielle  ja  liikennenopeus  laskee voivat 
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päästöt myös vähentyä. Vaihtoehto  VE  0  todennäköisesti lisäisi myös Aito
-landentien  liikennettä, koska valtatie  9 vetämättömyys  siirtäisi liikennettä en-

tistä enemmän myös  Aitolandentielle.  Tällöin  ilmanlaatuvaikutukset  asuin- 
alueilla kasvaisivat. Tässä  mallinnuksessa  jono-  ja  ruuhkamuodostumista  ei 
huomioitu, koska vaihtoehdon  VE  0 on jono/ruuhkamallinnus on spekulatiivi-
nen erityistilanne,  joka vaatisi erillisen  päästölaskennan  ja  tarkastelun.  

12.7  Yhteenveto vaikutuksista 

Nykyinen liikenne  ja  ennusteen mukainen lisääntyvä liikenne eivät  ilmanlaa-
tutarkastelun  perusteella aiheuta merkittävää valtatien  ja  Aitolandentien  lähi- 
alueella sijaitsevalle asutukselle kohdistuvaa  ilmanlaatuhaittaa. Typpidioksi

-din ilmanlaadun terveysperusteiset  lyhytaikaiset ohje-  ja  raja-arvopitoisuudet 
 eivät  ylity  nykytilanteessa eikä  v. 2030  liikenne-ennusteilla.  Ajoneuvoliiken-

teen  suorista hiukkaspäästöistä  aiheutuvat  pienhiukkasten PM 2 . 5-pitoisuudet 
eivät yhtä  WHO:n PM25:n ilmanlaadun ohjearvoja  tai EU:n vuosiraja-arvoja 
nykytilanteessa eikä  v. 2030  liikenne-ennusteilla.  Liikenteen  nostattaman  re- 
suspension  aiheuttamat  hengitettävien  hiukkasten  PM 10-pitoisuudet ulkoil-
massa eivät  yHtä asuinalueilla PM 10:n ilmanlaadun  raja-arvoja nykytilantees-
sa eikä  v. 2030  liikenne-ennusteilla  

Lähimmäksi valtatietä  9  rakennettujen asuintalojen piha-alueilla  PM 10-

pitoisuuden  vuorokausiohjearvo  70  pg/rn 3  voi ajoittain  ylittyä  vuoden  2030 
liikennemäärillä.  

Vaihtoehtojen  VE  0  ja VE  1 ilmanlaatuvaikutusten  suurimmat erot asukkai-
den kannalta kohdistuvat  Aitolandentien  alkupäähän  (Alasjärvi-Tasanne), 

 missä  Tasanteen hiittymä  vähentää  Aitolandentien  alkupäässä lähellä tietä 
sijaitsevaan  asutukseen  kohdistuvaa  altistusta.  

Liikenteen suuresta kasvusta välillä  Alasjärvi-Aitovuori  johtuen ei  typenoksi-
dien  ja  PM2.5  hiukkasten  kokonaispäästöt  valtatiellä  9  laske kovinkaan pal-
jon.  Sen  sijaan  Aitolandentiehlä liikennemäärä  pysyy joko  samansuuruisena 

 tai  laskee nykyisestä  v. 2030  mennessä, joten suorat  pakokaasupäästötkin 
 laskevat siellä selvästi  (>-70%).  Vastaavasti valtatien  9 tieosuuksilla,  joilla 

liikenne kasvaa  on epäsuorien hiukkaspäästöjen  arvioitu kasvavan. 

Tulevaisuudessa 	liikenteen 	NOx-päästöjen 	vähentyessä 	EU RO - 
päästönormien  vaikutuksesta  ja  autokannan  uusiutuessa,  on  todennäköistä, 
että  liikennetiheydestä  aiheutuva asfaltti-  ja  katupöly  on  väylien varrella  il

-manlaadun  kannalta suurin  epäpuhtaus-  ja  viihtyvyystekijä.  

Autojen  päästöistä  aiheutuvat  PM2.5-pitoisuudet ovat  aihaiset  ja  taus-
tan/kaukokulkeuman  osuus  pienhiukkaspitoisuuksissa  on  suuri. Toisaalta 

 hiukkastutkimus  tuo tulevaisuudessa lisätietoa  mm.  hiukkasten koostumuk-
sesta  ja  niiden yhteydestä  terveysvaikutuksiin,  millä  voi olla vaikutusta myös 

 ilmanlaadun normistoon. 
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12.8  Haittojen lieventäminen 

Tarkastelualueella  on  valtatien  ja  asutuksen välissä suojavyöhykkeenä toi-
miva metsävyöhyke, joka vähentää ilman mukana leviävien haitta-aineiden 
kulkeutumista. Haittojen vähentämiseksi, viihtyisyyden lisäämiseksi  ja  ilman- 
laadun parantamiseksi suositellaan, että tienvarsille jätetään tilaa tiheälle  ja 

 monikerroksiselle kasvillisuudelle (pensaikkoa, puita). Kasvillisuus sitoo 
etenkin isompia katupölyhiukkasia. Hiukkasmaisten epäpuhtauksien pidät-
tyminen suojavyöhykemetsikköön  on  kaikkein voimakkainta aivan tien vie-
ressä suunnilleen  10-15  metrin matkalla. Pienhiukkasiin (PM 25 )  ja  kaasu-
maisiin epäpuhtauksiin kasvillisuusvyöhykkeen vaikutus  on  vähäinen. 

Asuintaloja ei tule kaavoittaa liian lähelle isoja valtaväyliä. Ilmanlaatuselvitys
-ten  avulla  on  mandollista ennakoida ilmanlaatuasiat  jo  kaavoitusvaiheessa.  

12.9  Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tavallisesti leviämismallinnuksen epävarmuusarviointi tehdään vertaamalla 
saman ajankohdan ulkoilmapitoisuuksien mittausdataa  ja  mittauspisteeseen 

 mallilla laskettuja pitoisuuksien aikasarjoja keskenään silloin, kun kaikki suu-
rimmat ulkoilmapitoisuuksiin vaikuttavat päästölähteet ovat mallissa mukana. 

Valtatie  9  varrelta ei ole ilmanlaadun mittaustietoja olemassa. Verrattaessa 
kuitenkin nykytilanteen  (v. 2006)  mallinnustuloksia  Tampereen  kaupungin 
ilmanlaadun mittaustuloksiin eri kohteissa, ovat mallinnetut korkeimmat tien-
varsipitoisuudet suuruusluokaltaan hyvin yhteensopivia nykyisten mittaustu-
losten kanssa. 

Tässä selvityksessä tehtyjen mallinnusten suurimmat epävarmuustekijät liit-
tyvät  mallin  liikenteen lähtötietojen epävarmuuteen: 

• liikennemääriin  ja  henkilö-  ja  raskaan liikenteen osuuksiin 
•  sekä toisaalta autojen yksikköpäästötietoihin, suoritejakaumiin  ja  ikä-

rakenteeseen. 
• asfalttipölyn  määrään suhteessa liikennetiheyteen  ja  eri ajoneuvo- 

luokkiin 

Myös sääaineisto  ja  meteorologia voi muuttua tulevaisuudessa ilmaston- 
muutoksen seurauksena,  mm.  tuulisuus  voi lisääntyä,  millä  on  vaikutusta 
epäpuhtauksien leviämiseen. Taustapitoisuus  on  myös tulevaisuusmalleissa 
huomioitu nykytilanteen mukaisesti. 
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12.10  Vaikutukset  ilmastonmuutoksen  kannalta  

Tiehallinto  ja  ilmastonmuutos  

Liikenne-  ja  tieolojen tavoitetilassa vuoteen  2030 on  kuvattu Tiehallinnon  vi-
sion  tienpidon  pitkän aikavälin tavoitteet eli millaista palvelutasoa, tiestöä  ja 

 liikennejärjestelmää  kohti tulisi edetä. Tavoitetilassa käsitellään ilmaston- 
muutosta. 

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä  on  riippuvainen liikenteen määrästä, 
kulkumuotojakautumasta, ajoneuvojen moottoriteknologiasta, polttoaineesta, 
ajoneuvokannan ikä-  ja  kokorakenteesta,  liikenteen toimivuudesta, ajo- 
olosuhteista, ajonopeuksista, ajotavoista sekä ajoneuvojen varusteista  ja 

 säädöistä.  Liikenteen osuus maamme hiilidioksidipäästöistä  on  viidennes  ja 
 siitä tieliikenteen osuus  70  %.  

Liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentäminen edellyttää liikennepoliittisia 
ratkaisuja. Merkittävimmät ratkaisut hiilidioksidipäästöjen hillintään tehdään 
vaikuttamalla liikenteen kysyntään sekä  sen  suuntautumiseen  ja  kulkumuo-
tojakautumaan,  kuten lisäämällä joukko-  ja  kevyen liikenteen osuutta. Näihin 
vaikutetaan  mm.  kohdennetulla  verotuksella, liikenteen hinnoittelulla sekä 
yhteiskunnallisilla päätöksillä, jotka vaikuttavat liikkumis-  ja  kuljetustarpee

-seen  sekä asenneilmastoon. 

Liikenteen kysyntään pystytään parhaiten vaikuttamaan kaavoituksessa teh-
tävällä toimintojen sijoittelulla. Eri toimintojen  ja  erilaisten yhdyskuntaraken-
teellisten alueiden aiheuttamaa liikennetarvetta  on  kuvattu  nk.  "Matkatuotos

-käsikirjassa" (Kalenoja &  al. 2008.).  Matkatuotoskäsikirjan  mukainen  Tampe-
reen  kaupunkiseudun vyöhykejako  on  esitetty kuvassa  13-5.  

Hankekohtaisin  toimin voidaan vaikuttaa kulkumuotojakaumaan parantamal-
la joukko-  ja  kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. 
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Kuva  12-7.  Tampereen  seudun kaupunkirakenteen Illkenteelliset perusvyöhykkeet. 
Matkatuotokset ovat eri suuruisia keskuskunnan keskustaajamassa kuin 
esimerkiksi harvaan asutulla maaseudulla. Lähde: Kalenoja &  al. 2008..  

Hankkeen vaikutukset 

Hankkeen ensisijaisina tavoitteina ovat muun muassa valtakunnallisen  pää - 
tieyhteyden sekä alueen kuntien välisten työ-  ja  asiointimatkojen  turvaami-
nen. Vaihtoehdossa  1  esitetyillä  ratkaisuilla  on  tarkoituksena poistaa  jo  nyky-
tilanteessa olevat  ja  ennustetut  lisääntyvät sujuvuus-  ja  turvallisuusongel

-mat.  

Liikenneväylät  ovat  osa  alueellista kokonaisrakennetta, mitä koskevat selvi-
tykset, suunnittelu  ja  päätökset tehdään maakuntakaavoituksen yhteydessä. 
Valtatie  9  muodostaa Pirkanmaalla seudullisia  ja  valtakunnallisia tarpeita 
palvelevan päätieyhteyden. 

Keskusten  välisen  liikenteen lisäksi liikenneyhteyden parantaminen sujuvoit-
taa  ja  nopeuttaa myös taajamien lievealueiden, kyläasutuksen  ja  harvaan 
asutun maaseutuasutuksen asukkaiden liikkumista. Yhdyskuntarakenteen 
hajautumista  ja  erityisesti taajamien ulkopuolelle syntyvää, mutta keskuksien 
työpaikka-  ja  palvelutarjontaan tukeutuvaa  asutusta pidetään liikenteellisesti 
ilmastopoliittisten tavoitteiden vastaisena. 

Liikenneolojen kehittäminen yleensä parantaa alueiden saavutettavuutta, 
mikä parantaa kauempana keskustoista olevien alueiden houkuttelevuutta 
asumiseen  ja  samalla laajentaa myös ylikunnallista työssäkäyntiä. Kaupun-
kiseudun maaseutualueiden suhteellisen sijainnin paraneminen ei kuiten-
kaan yksin vaikuta uuden kylä-  ja haja-asutuksen syntyyn. Muita kaupunki- 
seudun asutuksen sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi asun-
tojen  ja  asuntotyyppien  alueellinen tarjonta  ja  kysyntä, asuntojen hintataso, 
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asuinympäristöjen  laatu, yleiset taloudelliset olosuhteet  ja  asumismieltymyk
-set  sekä kuntien maa- elinkeinopolitiikka. 

Liikenneyhteydet vaikuttavat varsinaisen kaupunki-  ja  taajama-alueen ulko-
puolelle syntyvän asumiskysynnän suuntautumiseen. Tampereelta lähtee 
säteittäisesti kuusi valtatietasoista päätieyhteyttä, jotka muodostavat nau-
hamaisen taajamarakenteen liikenteellisen rungon  ja  joiden suunnassa 
myös maaseutuasutus lisääntyy. Valtatien  9 Tampere-Orivesi—suunnassa 
yhdyskuntarakenne jatkuu tiiviinä Näsijärven itäpuolta edelleen Nurmin  ja 

 Sorilan  suuntaan. 

Valtatien parantaminen mandollistaa  Tampereen  kaupunkiseudun  tiiviin ra-
kenteen laajentamisen nykyisen tiiviin kaupunkirakenteen jatkoksi. Nurmi-
Sorilan alue  on  liikenteellisesti joukkoliikennevyöhykettä,  josta yhteydet 
muualle kaupunkiseudun rakennetta eivät muodostu  kovin  pitkiksi, mikä 
osaltaan edistää joukkoliikenteen käyttömandollisuuksia. Vaihtoehtoina 
Nurmi-Sorilan rakentamiselle olisivat esimerkiksi nykyisen kaupunkiraken-
teen tiivistäminen  tai  kasvupotentiaalin  suuntautuminen muiden pääliikenne-
väylien varrelle. 

Voidaan arvioida, että  osa Tampereen  seudun alueen ihmisistä, jotka arvos-
tavat  tai  muista syistä hakevat maaseutumaista asuinympäristöä, tulee 
muuttamaan arvioitavan valtatiehankkeen liikenteelliselle vaikutusalueelle. 

 On  todennäköistä, että muuttajat tekevät  valinnan  eri päätiesuuntien suhteen 
eikä vaihtoehtona ole asuminen jalankulku-  tai  joukkoliikennekaupungin  alu-
eella. Valtatien parantaminen ei itsessään luo tarvetta  haja-asutuksen  Ii

-sääntymiselle  ja  sitä kautta lisää liikennetarvetta vaan vaikuttaa seudullisesti 
maaseutuasumisen sijoittumiseen. 

Yhteenveto 

Edellisen perusteella voidaan arvioida, että nykyisen kaltaisen talous-  ja  tuo-
tantorakenteen vallitessa valtatien parantaminen välillä  Tampere-Orivesi ei 
ole ilmastovaikutusten kannalta haitallinen. 

Yhdyskuntarakenteen vaikutukset ilmastoon voidaan parhaiten selvittää 
maakunta-  ja  yleiskaavoituksen  yhteydessä. Yksittäisen liikennehankkeen 
osalta määrällisiä arvioita ei voida tarkkaan tehdä, koska hankkeella ei voida 
vaikuttaa maankäyttövaihtoehtoihin. 
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13  IHMISET  JA  YHTEISÖT 

Ihmisiä  ja  yhteisöjä koskevat  täydennystarkastelut  sisältyvät pääosin ilman- 
laatua, melua sekä  liikenneoloja  koskeviin lukuihin. 

Lähiympäristön viihtyisyys  

Ympäristövaikutusten täydentämisen  yhteydessä suunniteltiin  Tasanteen  
kohdalle erilaisia  eritasoliittymän  ja  viheryhteyden  sekä  ulkoilureitin sijoitta-
misvaihtoehtoja.  

Kantakaupungin yleiskaavassa yhteys  Aitolandentieltä valtatielle  muodostuu  
viheralueen  kautta kulkevasta  kadusta. 

Tutkituissa vaihtoehdoissa ulkoilureitti  on  siirretty  eritasoliittymän  pohjois-
puolelle.  Valtatielle  johtava  katuyhteys, kevytliikenteen  väylä sekä  ulkoilureit

-ti  rikkovat tällä hetkellä yhtenäistä asukkaiden  lähivirkistysalueena  käyttä-
mää  metsäaluetta. Jatkosuunnittelun  yhteydessä  on  tarpeen selvittää Aito -
landentien  ja  kadun  liittymän  lähialueen  kevytliikenteen  ja  ulkoilureitin  järjes-
telyjä siten, että virkistyksen kannalta tärkeää  metsäaluetta  ja  liito-oravien  
liikkumiselle tärkeää puustoa pystytään säilyttämään mandollisimman paljon.  

Ulkoilureitistä  suuri  osa  sijoittuu valtatien varrelle yleiskaavassa  määritellylle  
liikenteen  suojaviheralueelle.  Asukkaiden  lähivirkistysalue  pienenee, mutta 
uusi yhteys parantaa pääsyä Kauppi—Niihaman  laajalle  virkistysalueelle. 
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14  HAITTOJEN LIEVENTÄMINEN, SEURANTA SEKÄ 
LU PATARP  E ET  

Hankkeen rakentamisen  ja  liikenteen aikaisten ympäristöhaittojen lieventä-
mistoimia  on  esitetty arviointien yhteydessä sekä ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostuksessa että tässä arvioinnin täydentämisraportissa. Hankkeen 
ympäristövaikutusten kannalta arvioinnin  ja sen  täydentämisen  aikana esille 
tulleita  tai  täsmentyneitä  keskeisiä tarpeita haittojen lieventämiseksi  ja  ympä-
ristöolojen seuraamiseksi  sekä toteuttamisen edellyttämiä ympäristöllisiä lu-
patarpeita  on  koottu seuraavaan: 

Haittojen lieventäminen sekä ympäristöolojen  ja  —vaikutusten edellyttämät 
lisäselvitykset  ja  seuranta 

• Tarkennetaan suunnittelualueella  esiintyvien arseenipitoisten kallio- 
kohteiden sijainti  ja  tarkennetaan  tarpeellisessa määrin kivlaineisen 
laatua  ja  käyttökelpoisuutta koskevat tiedot. Työsuojeluasiat otetaan 
tarpeellisessa määrin huomioon runsaasti arseenia sisältävän ki-
viaineksen murskauksessa  ja  käsittelyssä. 

• Tarkemman  suunnittelun perusteella arvioidaan Olkahistenlanden  ja 
 Hangaslanden  pohjan laadun lisäselvitystarpeet. Rakentamisen  ye-

sistövaikutuksiin (samentumat)  voidaan vaikuttaa rakentamistavalla 
 ja  työtekniikoilla. Samentumien  leviämistä voidaan tarpeen mukaan 

rajoittaa kohdekohtaisesti veteen laskettavalla suojaverholla. Ympä-
ristövaikutusten arvioinnin  ja  täydennysselvityksen  perusteella raken-
tamisella ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä vesistövaikutuk

-sia.  
• Olkahistenlanden työnaikainen vedenlaatuseurantatarve  ja  ohjel-

mointi määritellään jatkosuunnittelu-  ja  lupavaiheiden  aikana. Hank-
keella ei ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia kalakantoihin  tai  
kalastoon. 

•  Tehtyjen selvitysten perusteella ei pidetä tarpeellisena, että tiealueel
-ta  tulevat vedet johdettaisiin vesistöihin laskeutusaltaiden kautta. 

Muiden kuin suolan määrä tien hulevesissä  on  erittäin vähäinen eikä 
altailla voida vaikuttaa  veden  suolapitoisuuteen. 

•  Maaperän laatu otetaan huomioon työnaikaisten vesiensuojelutoimi
-en  suunnittelemiseksi  ja  toteuttamiseksi. 

• Tiesuunnitelmavaiheessa  ja  ennen rakentamistoimiin ryhtymistä 
varmistetaan liito-oravien esiintyminen, pesäpuut  ja  liikkuminen työ-
maa-alueen kohdalla. Liito-oravaa koskevat tiedot otetaan huomioon 
suunnittelussa sekä suojelun kannalta tärkeiltä osin merkitään maas-
toon. 

•  Liito-oravan kulkuyhteyksien katkeaminen estetään Tasanteen  ja 
 Hangaslanden  kohdalle esitetyillä ekologisilla yhteyksillä. 

•  Pirkanmaan ympäristökeskus  on  seurannut Tarastenjärven länsipuo-
leisen ojanvarren niittyjen tummaverkkoperhosia. Tummaverkkoper-
hosille sopiva elinympäristö valtatien eteläpuolella sijaitsee elinympä-
ristökeskittymän reunalla heikkojen leviämisreittien päässä. Ympäris-
tövaikutusten arvioinnin  ja sen  täydentämisen  perustella  on  arvioitu, 
että tummaverkkoperhosten esiintyminen  on  vahvasti riippuvainen 
sopivien elinympäristölaikkujen määrästä. Voidaan arvioida, että val-
tatie ei vaikuta merkittävästi tummaverkkoperhosten määrään eikä 
tiehankkeen vuoksi ole tarvetta  ko.  perhosten seurantaan. 
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Valtatien lähialueella sijaitsee kaksi suojeltua Harjunvuori-
Viitapohjan  Natura-alueen  osa-aluetta. Valtatien liikenteen melu ylit-
tää osalla suojelualueita ohjearvon tason. Selvitysten perusteella  me

-luhaitta  ei kohdistu niihin luontoarvoihin, joiden vuoksi kohteet  on 
 otettu  Natura-verkostoon eikä tien parantaminen edellytä luonnon- 

suojelulain mukaisen  Natura-arvioinnin tekemistä. 
Tasanteen viheryhteyden jatkosuunnittelun  yhteydessä  on  tarpeellis-
ta selvittää ulkoilureitille kohdistuva melu  ja sen  torjuntatarpeet  ja 

 keinot. 
Aitolandentien  ja  valtatielle  johtavan kadun liittymän kohdalla  on  ke-
vytliikenteen  ja  ulkoilureitin jatkosuunnittelussa  tarve selvittää mah-
dollisuutta säilyttää liito-oravien liikkumiselle tärkeätä puustoa mah-
dollisimman runsaasti. 

Lupatarpeet: 

• Betoni-  ja  tiilijätteen  käyttö tien rakentamisessa edellyttää asianmu-
kaiset ilmoitukset  ja  luvat. 

•  Rakentaminen vesistöön Olkahistenlandella  ja  Hangaslandella  edel-
lyttää vesilain mukaisen  luvan.  Mikäli landen pohjasta ruopataan  pi

-laantuneeksi luokiteltavaa sedimenttiä,  on  sen  sijoittamiselle (vesis-
töön  tai  maalle) hankittava asianmukaiset luvat. 

• Vesistösilloista  tehdään vesilain mukaiset asiakirjat  ja  rakentamiselle 
haetaan lupa. 

•  Tien  kuivatusjärjestelyihin  liittyvät laskuojat esitetään tiesuunnitel
-massa,  joka vahvistetaan maantielain mukaisessa menettelyssä. 

Suunnitelmassa esitetään tarpeen mukaan mandolliset tasausaltaat 
 ja  vesiensuojelurakenteet  (esimerkiksi sulkukaivot, pohjaveden suo-

jaus). 
• Ympäristövaikutusten  arvioinnin sekä täydentämisen aikana koottu-

jen tietojen  ja  suunniteltujen haittojen lieventämistoimien vuoksi han-
ke ei aiheuta haitallisia vaikutuksia liito-oravalle eikä edellytä poik-
keamislupaa. 

• Murskaus-  ja  asfalttiasemat  edellyttävät toiminta-ajalleen asianmu-
kaiset luvat, joista vastaa kyseisen toiminnan harjoittaja. 
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15  YHTEENVETO YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSISTA  JA 
 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU  

15.1 Alavaihtoehtojen  vertailu 

Suunnittelun aikana  on  selvitetty eritasoliittymiä, kevyen liikenteen yhteyksiä, 
eritasoliittymiä  ja  rinnakkaistieyhteyksiä  koskevia liikenneteknisiä alavaih-
toehtoja. Ympäristövaikutusten kannalta merkittävimmät seikat  on  tuotu esil-
le ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa sekä täydennyksen vaikutus-
selvityksien yhteydessä. Alavaihtoehtojen ympäristövaikutuksien vertailu  on 

 esitetty taulukkoina liitteessä  2. 

15.2  Keskeiset  ympäristövaikutukset 

 Vaihtoehto  0  

Vaihtoehto  0  ei aiheuta välittömiä muutoksia tien lähiympäristöön, mutta li-
sää valtatien varren asutukselle liikenteestä koituvia haittoja. Meluongelmat 
keskittyvät Alasjärven  ja  Aitovuoren liittymien  välille sekä Suinulan kylätaa

-jaman  kohdalle. Lisääntyvä melu heikentää tien lähialueen asumisviihtyvyyt
-tä  ja  voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja tietä lähimmälle asutukselle. Hank-

keen toteuttamatta jättäminen aiheuttaa nykyistä voimakkaamman estevai-
kutuksen, lisää etenkin  lasten ja  muiden liikenteessä heikommassa asemas-
sa olevien turvattomuutta Suinulassa sekä heikentää muutoinkin paikallisia 
liikkumisolosuhteita sekä yhteisöllisyyttä Suinulassa. 

Vaihtoehto ei tue suunniteltua  Tampereen  koillissuuntaista  maankäytön  ja 
 yhdyskuntarakenteen kehittämistä muun muassa Nurmi-Sorilassa eikä muo-

dosta kaupunkiseudun kasvulle uusia mandollisuuksia. 

Vaihtoehto  I  

Valtatien parantaminen nykyisellä tieuralla edellyttää lähinnä tien leventä-
mistä nykyisen ajoradan vierelle sekä uusia eritasoliittymiä, rinnakkaisteitä  ja 

 muutoksia nykyisissä eritasoliittymissä. Nykyisen ajoradan käyttäminen osa-
na kehitettävää nelikaistatietä edistää olemassa olevan infrastruktuurin käyt-
töä. Nykyisen tien parantaminen ei muodosta yhtenäistä yhdyskunta-  tai  
luonnonalueita jakavaa  ja  pirstovaa  uutta maastokäytävää.  Tie  ei aiheuta 
haitallisia välittömiä vaikutuksia arvokkaisiin luontokohteisiin. Tiestä nykyisin 
aiheutuvia liikenteen haittoja vähennetään meluntorjuntatoimilla sekä liikku-
misolosuhteita  ja  liikenneturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä.  

Tien  parantaminen ei muuta arvokkaita kallio-  tai  maaperän muotoja. Tielin
-jan  ulkopuolelta hankittavien maa-ainesten välilliset ympäristövaikutukset 

riippuvat maa-aineksen hankintakohteesta  ja  lupaehdosta.  Tien  rakentami-
sesta ei aiheudu merkittävää ylijäämämassojen läjitystarvetta. Valtatien leik-
kauksissa sijaitsevat yksittäiset geologisesti arvokkaat paljastumat säilyvät, 
mutta pääsy niille vaikeutuu. Alueella esiintyvä arseenipitoinen kallioki-
viaines soveltuu tien rakentamiseen. 
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Hanke ei aiheuta haitallisia vaikutuksia eikä olennaisia riskejä Oriveden poh-
javesialueeseen  ja  vedenhankinnalle. Tienpidosta  ja  vaarallisten aineiden 
kuljetuksista aiheutuvat haitat  ja  riskit tienvarren kaivoihin ovat vähäiset. Lii-
kenneolojen parantuminen vähentää kuljetusonnettomuusriskejä. 

Olkahistenlanden tiepenkereen leventäminen  tapahtuu ulappaveden puolel-
le. Pohjan laadusta  ja  työmenetelmistä  johtuen rakentamisesta aiheutuva 

 veden  samentuminen  tai  muut työnaikaiset vaikutukset jäävät vähäisiksi. 
Sedimentin haitta-ainepitoisuudet ovat pieniä eikä  massoja  ruopata  tai  läjite

-tä,  minkä vuoksi sedimenteistä ei aiheudu ympäristö-  tai  terveyshaittaa.  Uu-
den ajoradan silta-aukot vastaavat nykyisiä, joten hankkeella ei ole pysyviä 
vaikutuksia Olkahistenlanden  veden  vaihtumiseen, vedenlaatuun, kalastoon 

 tai  kalastukseen, veneilyyn  eikä muihin virkistyskäyttömandollisuuksiin. Pääl-
lystetyn tiealueen  pinta-alan lisääntyminen lisää hoidettavaa tiealuetta  ja 

 ympäristöön johtuvien tievesien määrää. Tällä ei kuitenkaan ole ekologisesti 
 tai  vesien käytön kannalta merkittävää vaikutusta vesistöjen latvajärviin eikä 

purojen virtaamiin  tai  veden  laatuun. Rakentamisen aikaista kiintoaineksen 
 ja  humuksen  pääsyä vesistöihin voidaan rajoittaa ympäristön huomioon ot-

tavalla suunnittelulla  ja  vesiensuojelullisin  toimin. 

Valtatien leventäminen ei kohdistu luonnonolosuhteiltaan arvokkaille alueille 
eikä aiheuta välittömiä haitallisia muutoksia luonnonympäristöön.  Tien  muo-
dostama liikkumiseste eläimille lisääntyy sekä tiealueen leventymisestä että 
liikenteen lisääntymisestä johtuen. Eläinten kulkuyhteyksien turvaamiseksi 

 on  suunniteltu ekologisia yhteyksiä yhdistämään valtatien eri puolet. Tasan- 
teen  kohdalla  on  ekologisen yhteyden muodostavan viheryhteyden suunni-
telmavaihtoehdoissa otettu huomioon erityisesti liito-oravan liikkumismandol-
lisuus. Tarastenjärven länsipuolella sekä Kangasalan  ja  Oriveden välisellä 
alueella voidaan vähentää valtatien nykyisin muodostamaa estevaikutusta 
korvaamalla valtatien alittavia rumpuja paremman läpikulkumandollisuuden 
tarjoavilla silloilla, mitkä samalla vähentävät eläinonnettomuuskuolleisuutta. 
Maastollisten  ja  maankäyttösyiden  vuoksi hirville riittävän väljät kaksi riista-
alikulkupaikkaa  on  esitetty Oriveden puolelle. Lisäksi eritasoliittymät  ja ris

-teyssillat  toimivat satunnaisena kulkumandollisuutena nisäkkäille.  Tien  pa-
rantamisella ei ole suoria vaikutuksia liito-oravan levähdys-  tai  lisääntymis

-paikkoihin. Valtatien läheisyydessä esiintyvien tummaverkkoperhosten säi-
lymisen kannalta  on  keskeistä lisätä perhoselle sopivien elinympäristölaikku-
jen määrää. Valtatien merkitys tummaverkkoperhosen populaatioon  on  arvi-
oitu vähäiseksi.  Natura  2000  -verkostoon kuuluvan Kutemajärven suojelu-
alueen  Natura-arvoille ei valtatie aiheuta merkittävää haittaa. Liikenteen me-
lu ei heikennä  Natura-verkostoon kuuluvan Soimasuon suojeluarvoa, mutta 
suojelualueelle kohdistuvaa melutasoa voidaan meluesteillä vähentää ny-
kyistä alhaisemmaksi.  Tien  leventäminen  ei aiheuta muitakaan haittoja suo- 
alueelle.  

Tien  leventäminen  ja  eritasoliittymät  aiheuttavat muutoksia tiemaisemaan, 
mutta eivät vaikuta arvokkaisiin maisemakohteisiin. Olkahistenlandella  tie

-penkereen leventyminen  ja  meluesteet  eivät olennaisesti peitä vesistönäky-
miä. Meluntorjuntarakenteet eivät sulje merkittäviä näkymiä  tai  aiheuta hai-
tallisia muutoksia maisemakuvan kannalta tärkeillä alueilla. 

Valtatie parantaa  Tampereen  kaupunkiseudun  sisäisiä  ja  ulkoisia yhteyksiä, 
mikä tukee seutukunnan yhdyskuntarakenteen  ja  toimintojen kehittämistä. 
Valtatie lisää edellytyksiä  Tampereen  seudun koillissuuntaiselle olemassa 
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olevaan  yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvalle  kehitykselle  ja  tukee siten 
alueella voimassa olevien kaavojen tavoitteita. Valtatien  leventäminen  ja  hit

-tymien  parantaminen  on  tärkeää etenkin Nurmi-Sorilan  alueen kannalta. Val-
tatien  parantamistoimenpiteet  muodostavat uusia mandollisuuksia Kangas-
alan alueella  valtatiehen  ja  rataan  liikenteellisesti tukeutuvan  maankäytön 
kehittämiselle. Suu  nnittelualueen  alku päässä Tampereella  ja  Kangasalla val-
tatien parantamisen lisäksi  täydentyvät rinnakkaistie  ja  kevyen liikenteen 
verkot parantavat  liikkumisolosuhteita.  Hanke turvaa nykyisten  ja  suunnitel-
tujen työpaikka-  ja teohhisuusalueiden  liikenneyhteydet.  Eritasoliittymät  muo-
dostavat houkuttelevia uusia yritystoiminta-alueita  Suinulassa (SU  10)  sekä 

 Orituvan liittymien  läheisyyteen. Nykyisten elinkeinojen kannalta  kulkuyhte
-yksissä tapahtuvat muutokset eivät yhtä huoltoasemaa lukuun ottamatta ko-

konaisuutena ole merkittäviä.  Eritasohiittymät  parantavat  liittymismandohli-
suuksia valtatielle,  mikä kompensoi maa-  ja  metsätalouden sekä maa

-aineskuljetusten  mandollisia  kiertoreittejä.  Valtatien parantaminen ei aiheuta 
suoria vaikutuksia  virkistysalueisiin. Risteävät ulkoilureitit  ohjataan  eritasojär-
jestelyinä,  mikä parantaa reittien käyttömandollisuuksia.  Tasanteen  kohdalla 

 viheryhteyden virkistyskäyttöarvo  paranee kun  ulkoilureitti  siirretään valtatien 
 ylittävälle  sillalle. Reitille kohdistuvan  liikennemelun  torjunta voidaan ottaa 

huomioon  jatkosuunnittelussa.  Valtatien  parantamishanke  on  maakuntakaa
-van  ja oikeusvaikutteisten yleiskaavojen  mukainen. Hanke voi lisätä  vaiku-

tusalueen  maaseutuasutusta, mutta ei kuitenkaan merkittävästi lisää kylä-  ja 
haja-asutuksen liikenteen  hiilidioksidipäästöjä.  

Valtatien parantamisella  ja  siihen  sisältyvillä  muilla toimenpiteillä vähenne-
tään  suunnittelualueen  asukkaille  tiehiikenteestä  nykyisin aiheutuvia haittoja. 

 Melutasoltaan ohjearvon  ylittävä alue supistuu  ja meluhle altistuvien  asukkai-
den määrä  jää  alle  puoleen nykyisestä. Valtatien varteen  toteutettavilla  me

-luesteillä  voidaan vähentää liikenteen  melulle  altistumista  ja  koettuja melu- 
haittoja.  Meluntorjuntatoimien  jälkeen  melualueen  asukasmäärä  on  noin 

 590,  joista suuri  osa  sijoittuu  meluntorjunnan  kannalta  maastollisesti  hanka-
haIle  vesistön  ranta-alueelle sekä  Aitolandentien  varrelle, jossa hanke ei kui-
tenkaan lisää melua. Valtatien varrella yksittäisten kohteiden suojaaminen 

 melulta  edellyttää tarkempaa suunnittelua.  Pakokaasujen  haitta-aineiden se-
kä pölyn pitoisuudet ovat valtatien varrella  alle  raja-  ja ohjearvopitoisuuksien. 
Ainostaan Atalan  kohdalla lähimpien kerrostalojen piha-alueilla  PM 10  - 
hiukkaspitoisuus  voi ajoittain ylittää  ohjearvon. Aitolandentien  liikenteen osit-
tainen siirtyminen  valtatiehle  parantaa hieman  Aitolandentien  varren ilman- 
laatua. 

Viihtyisyyden kannalta olosuhteet parantuvat Tampereella selvimmin  Atalan, 
Tasanteen  ja Olkahistenlanden  alueilla.  Suinulassa rinnakkaistie-  ja  kevyen- 
liikenteen järjestelyt parantavat ihmisten päivittäiseen elämään liittyviä  hiik-
kumismandolhisuuksia  ja  liikenneturvallisuutta sekä vähentävät  estevaikutus

-ta.  Kevyen liikenteen  eritasojärjestely Suinulassa  parantaa erityisesti  lasten 
 koulu-  ja  vapaa-ajan liikkumisen turvallisuutta sekä lisää  koko  alueen  yhtei-

söllisyyttä.  Valtatien parantamisen yhteydessä voidaan  Orivedellä  toteuttaa 
muun muassa  virkistysreittejä  ja ulkoilumandollisuuksia  parantavia  ahikulku

-järjestelyjä.  Meluntorjuntatoimien tarpeelhisuus  ja  keinot Oriveden taajaman 
kohdalla selviävät  jatkosuunnittelun  aikana.  Koko  suunnittelualueella  sijait-
see  2-3  vaaravyöhykkeessä olevaa  asuinkiinteistöä,  joiden  säilyttämismah-
dollisuus  selviää  jatkosuunnittelun  aikana.  
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15.3  Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehtojen vertailun lähtökohtana ovat arviointiohjelman laatimisen 
aikana muodostetut  ja  esitetyt ympäristötavoitteet. 

Luonto  ja  luonnonvarat 

Vaihtoehdolla  VE  0  ei ole merkittäviä vaikutuksia maaperään. Vaihtoehdos-
sa  VE  I  voidaan ottaa huomioon maa-  ja  kallioperää  koskevat tavoitteet eikä 
myöskään aiheuteta niitä koskevia merkittäviä haittoja. Vaihtoehdot  VE  0  ja 
VE  I  eivät merkittävästi eroa pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten osalta 
toisistaan  ja  ne ovat tavoitteiden mukaisia. 

Vaihtoehdolla  VE  0  ei ole nykytilanteesta poikkeavia vesistöihin kohdistuvia 
vaikutuksia. Vaihtoehto  VE  I  edellyttää vesistöön rakentamista, minkä lisäk-
si tiealueen laajentuminen  ja  tien rakentamisaika lisäävät vesistöihin kohdis-
tuvaa kuormitusta. Vaihtoehto ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä muutoksia 
vesistöissä  ja  vesiolosuhteissa  ja  on  siten tavoitteiden mukainen. 

Kumpikaan vaihtoehto  VE  0  ja VE  I  eivät aiheuta suoraa  tai  välillistä haittaa 
arvokkaisiin luonnonympäristöihin  tai  lajien kannalta tärkeisiin esiintymis-
paikkoihin. Kumpikaan vaihtoehto ei myöskään aiheuta ekologisesti arvok-
kaiden kohteiden olosuhteiden heikkenemistä. Näiltä osilta molemmat vaih-
toehdot ovat tavoitteiden mukaisia. Kasvava liikennemäärä lisää molemmis-
sa vaihtoehdoissa eläimiin kohdistuvaa estevaikutusta  ja  onnettomuusriskejä 

 nykyisestä. Vaihtoehdossa  VE  I on  otettu huomioon maakuntakaavan viher-
yhteydet sekä muodostettu ekologisia yhteyksiä pienvesien varrelle  ja  kaksi 
riista-alikulkua Orivedelle, mitkä parantavat eläinten liikkumismandollisuuk-
sia ekologisia yhteyksiä koskevan tavoitteen mukaisesti. 

Maisema  ja  kulttuuriperintö 

Kumpikaan vaihtoehto  VE  0  ja VE  I  ei aiheuta arvokkaisiin ympäristökoko-
naisuuksiin  tai  kohteisiin kohdistuvia vaikutuksia  ja  ne ovat siten tavoitteiden 
mukaisia. Vaihtoehto  VE  I  aiheuttaa muutoksia tiemaisemassa  ja  tien lä-
hiympäristössä.  Tien  lähiympäristön, liittymäalueiden  ja  meluesteiden  suun-
nittelulla voidaan tavoitella hyvälaatuista visuaalista ympäristöä. Maisemaa 

 ja  taajamakuvaa  koskevien tavoitteiden kannalta keskeistä  on  riittävässä 
määrin ottaa huomioon maiseman arvot Olkahistenlanden alueella. 

Yhdyskuntarakenne  

Vaihtoehto  VE  0  ei edistä kaupunki-  ja  seuturakenteen  kehittämiselle asetet-
tuja tavoitteita. Erityisesti Nurmi-Sorilan alueen kehittämisen liikenteelliset 
edellytykset jäävät puutteellisiksi. Vaihtoehto  VE  I  luo liikenteelliset edelly-
tykset  Tampereen  kaupunkiseudun koillisosien  kehittämiselle. Vaihtoehto 
muodostaa liikenteelliset edellytykset toteuttaa maakuntakaavassa, yleis-
kaavoissa  ja  suunnittelualuetta  koskevissa vireillä olevissa yleiskaavoissa 
asetettuja yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteita. Vaihtoehto toteuttaa 
myös yhteisöjen, maankäytön, virkistysreittien  ja  ihmisten liikkumisen kan-
nalta tärkeän parantamistavoitteen. Valtatien parantamisratkaisu mandollis-
taa myös pidemmällä aikavälillä tapahtuvan yhdyskuntarakenteen kehittämi-
sen  jo  olemassa olevan valtatien  ja radan  yhteisessä liikennekäytävässä. 
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YHTEENVETO YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSISTA  JA  VAIHTOEHTOJEN VERTAILU  

Alavaihtoehto SU  IC  antaa eniten mandollisuuksia Kangasalla  Ruutanan  ja  
Suinulan  seutujen kehittämiselle. 

Ihmisten elinolot  ja  terveys 

Nykyinen valtatie  ja sen  liikenne aiheuttavat haittoja sekä valtatien lähialu-
een että  koko  suunnittelualueen  asukkaille. Vaihtoehto  VE  0  ei vastaa haitto-
jen  vähentämistavoitteita,  vaan useimmat liikenteestä aiheutuvat ihmisiin 
kohdistuvat vaikutukset lisääntyvät nykyisestä. Vaihtoehtoon  VE  I  sisältyy 
toimia, joilla tavoitteen mukaisesti vähennetään ihmisten altistumista  liiken-
nemelulle  sekä vähennetään melusta aiheutuvia  viihtyvyyshaittoja.  Vaihto-
ehdon vaikutus asumiseen  ja  virkistykseen liittyvien alueiden viihtyisyyteen 

 jää  pääosin vähäiseksi, vaikkakin aiheuttaa näkyviä muutoksia yksittäisten 
kiinteistöjen kohdilla. Suurin muutos aiheutuu  Tasanteen  kohdalla  eritasoliit-
tymään  johtavan kadun  ja  muiden  kulkuyhteyksien  rakentamisesta. Valtatien 
parantaminen  ja  siihen liittyvät  rinnakkaistie-, kevytliikenteen  ja  poikittaisyh-
teyksien  järjestelyt parantavat tavoitteen mukaisesti ihmisten liikkumismah-
dollisuuksia  ja  turvallisuutta. Vaihtoehto  on  kokonaisuudessaan elinoloja  ja 

 viihtyvyyttä koskevien tavoitteiden mukainen.  

15.4  Yhteenveto  vertailusta  ja  vaihtoehtojen  toteuttamiskelpoi-
suus 

Ympäristövaikutusten  kannalta hankkeen toteuttamatta jättäminen  VE  0  ai-
heuttaisi liikenteestä  aiheutuvien  haittojen  ja  riskien lisääntymisen. Etenkin 
liikenteen  meluhaitat  ja  estevaikutus  merkitsevät, että alueella  on  välttämä-
töntä vähintäänkin rakentaa  meluesteitä  sekä liikenneturvallisuutta  ja  liikku-
mismandollisuuksia parantavia järjestelyjä. 

Ihmisiin  ja  ympäristöön kohdistuvien vaikutusten kokonaisuuden kannalta 
 paras  on  vaihtoehto  VE  1.  Valtatien  eritasoliittymiä, rinnakkaisteitä  tai  kevyt

-liikennejärjestelyjä  koskevien  alavaihtoehtojen vaikutuksilla  ei ole olennaisia 
eroja lukuun ottamatta  alavaihtoehtoa SU  IC  (Suinulan eritasoliittymä),  joka 
antaa eniten mandollisuuksia alueen maankäytön  ja  yhdyskuntarakenteen 
kehittämiselle. Vaihtoehdon  VE  I  aiheuttamat paikalliset  ympäristömuutok

-set  rajoittuvat  jo  nykyisen  tienkin  muuttamaan ympäristöön, mutta eivät ai-
heuta  suojeltujen  kohteiden  tai  ympäristöarvojen  kannalta merkittävää hei

-kennystä.  Sen  sijaan vaihtoehtoon sisältyy  seudullisia viheryhteyksiä  ja 
 eläinten  kulkureittejä  parantavia ekologisia yhteyksiä. Hanke ei  seudullisesti 
 tarkasteltuna lisää  liikkumistarvetta  eikä liikenteen päästöjä.  
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Lute 1:  Vaihtoehtojen vertailu 
 Lute 2:  Alavaihtoehtojen  vertailu 

 Lute 3:  Maisema-analyysi  



VERTAILUTEKIJA  VAIHTOEHTO  0  VAIHTOEHTO  I  
Maa-  ja kallloperä  sekä  Iuon- • 	Ei vaikutuksia. • Vatatien  leikkauksissa sijaitsevat yksittäiset geologisesti arvokkaat paijastumat säilyvät. 
nonvarat • Tielinjan  ulkopuolelta tarvittavan maa-aineksen tarvetta ei voida olemassa olevan suunnittelutarkkuuden vuoksi arvioida. Maa- 

aineksen hankinnan välilliset vaikutukset rilppuvat maa-aineksen hankintakohteesta  ja lupaehdosta. Tielinjan arseenipitoista kaI- 
Iioainesta  voi käyttää kenrakennukseen. 

_____________________________ ______________________________________________________________________________________________  •Ei merkittävää ylijäämämassojen läjitystarvetta. 
Pohjavedet • 	Tienpito  ei aiheuta pohjavesihaittoja eikä kuljetuksista aiheudu merkittäviä riskejä, • 	Tienpito  ei aiheuta pohjavesihaittoja eikä kuljetuksista aiheudu merkittäviä dskejä. 
Pintavedet • 	Tie  ja  liikenne eivät aiheuta olennaisia vesistömuutoksia  tai  haitta. • 	lien  rakentaminen ei aiheuta merkittäviä työn aikaisia  tai  pysyviä vaikutuksia Olkahistenlanden  veden  virtauksiin,  veden  laatuun, 

kalastukseen,  vesillä liikkumiseen  tai  muihin virkistyskäyttömandollisuuksiin.  
I 	Päällystetyn 	ealueen  pinta-ala lisääntyy, mutta vaikutus vesistöjen latva-alueiden hydrologiaan  ja veden  laatuun  tai  vesien 

_____________________________ ______________________________________________________________________________________________  ekologiseen tilaan lai käyttökelnsuuteen ei ole merkittävä. 
Kasvillisuus, eläimet  ja • 	Ei aiheuta muutoksia luonnonalueisiin. • 	Valtatien leventämisestä, eritasoliittymistä  ja rinnakkaistiestöstä  aiheutuva healueen laajentaminen aiheuttaa paikallisia muutok- 
ekologia  • 	Lisääntyvä liikenne aiheuttaa eläinonnettomuuksien määrän kasvua. Nykyisen tien  ja nista-aidan estevaiku-  sia  nykyisen tien varren luontoon, mutta ei kohdistu aivokkaisiin luonnonympänstäihin  tai laliston esiintymispaikkoihin.  

tus  säilyy ennallaan. • 	Tasanteen  kohdalla  on  mandollista yhdistää viherybteys  ja ulkoilureitti  samalle sillalle. Erityisesti vaihtoehdossa  on  otettu huomi- 
• 	Lisääntyvä liikenne muodostaa Alasjärven  ja Aitovuoren  välillä nykyistä suuremman vaaran alueen  hits- oon lilto-oravan kulkurnandollisuus, minkä lisäksi siltavaihtoehto taoaa suojaisan ylitysmandollisuuden myös muille eläimille. 

oraville  raskaisiin kulkuneuvoihin tapahtuvien törrnäysten  riskin  lisääntyessä. • 	Valtatien parantamisella ei todennäköisesti ole suurta vaikutusta tummaverkkopertiosen populaatloiden elinvoimaisuuteen. 
• 	Tieliikenteen melu Soirnasuolla lisääntyy. • 	Valtaken  alittava rumpu  on  mandollista parantaa ekologiseksi yhteydeksi kolmessa kohdassa, minkä lisäksi Orivedelle tulee 

kaksi riista-alikulkua. Uudet yhteydet vähentävät tien nykyisin aiheuttamaa estevaikutusta. Muutoin nykyisen  ken  ja nista-aidan 
aiheuttama estevaikutus säilyv ennallaan. 

• 	Meluesteellä  voidaan vähentää liikenteen melua Soimasuolla nykyisestä.  Tien  rakentaminen ei vaikuta Soimasuon vesiolosuh- 
_____________________________ ______________________________________________________________________________________________ teisiin.  
Maisema, kulttuuriperinto, • 	Ei aiheuta muutoksia. • 	Tien  aiheuttamat muutokset maisemassa  ja taajamakuvassa  rajoittuvat paikallisiksi. 
taatamakuva • 	Eritasoliittymien  lisääntyminen  ja rneluntorjuntarakenteet  muuttavat tiemaisemaa rakennetummaksi  ja kaupunkimaisemmaksi. 

• 	Olkahistenlanden vesistöylityskohdassa meluntorjunnassa  voidaan käyttää läpinäkyviä rakenteita, mikä vähentää meluesteiden 
maisemallisia vaikutuksia. Siltojen leventämisen vaikutus vesistömaisemaan  on  vähäinen. 

• 	Meluntoqunta  ei sulje merkittäviä näkymiä  tai  aiheuta haitallisia muutoksia maisemakuvan kannalta tärkeillä alueilla. 
_____________________________ ______________________________________________________________________________________________ • 	Tiealueen leventäminen  ei vaikuta kulttuuripennnön kannalta merkittäviin kohteisiin. 
Yhdyskuntarakenne,  maan- • 	Ei tue kaupunkiseudun kehittämistä. • 	Tukee kaupunkiseudun kehittämistä. 
kaytto  ja elinkelnot • 	Valtatielle liittymisen vaikeutuminen  haittaa asutusta  ja  elinkeinoja (valtaäen varren palvelut, maa-  ja  metsä- • 	Ei aiheuta merkittäviä muutoksia maankäytössä. Yksittäisiä asuinkunteistöjä  on  vaaravyöhykkeessä. 

talous, maa-ainesvarojen käyttö) • 	Suoran valtaheyhteyden poistaminen haittaa eniten Ruutanassa sijaitsevaa huoltoasemaa. Onkijärven  P-alueen kioskia ei voida 
• 	Nykyiset liittymät mandollistavat nykyisten  ja  suunniteltujen teollisuus-  ja yntysalueiden luttämisen  valta- säilyttää. Orituvan liikenneyhteys paranee. Maa-  ja  metsätalouden sekä maa-aineskuljetusten kannalta kuljetusmatkat pitenevät,  

katten.  Ei mandollista uusien merkittävien alueiden sijoittamista valtatien lähialueelle. mutta entasolittymät kompensoivat nnnakkaistiellä tapahtuvaa nykyistä hitaampaa liikkumista  ja  mandollisia kiertoreittejä. 
• 	Ei vaikuta virkistysalueisiin, mutta liikenteen lisääntyminen lisää estevaikutusta äen kanssa nsteävillä reiteil- • 	Turvaa nykyisten  ja  suunniteltujen teotlisuus -ja yntysalueiden liittymismandollisuudet vattatiehen. Eritasoliittymät  muodostavat  

lä.  houkuttelevia uusia yritystoiminta-alueita Suinutassa (SU  1C)  sekä Orituvan ldttymien läheisyyteen. Liikkumismandollisuuksien 
• 	Ei vaikuta suoraan nykyiseen maankäyttöön  ja ytidyskuntarakenteeseen,  mutta heikentää  Tampereen puo-  parantaminen parantaa työvoiman seudultista liikkuvuutta. 

leIla  alueiden liikenteellisiä toimintamandollisuuksia. Heikentää erityisesti Nurmi-Soitlan alueen toteuttamis- • 	Ei aiheuta suoria vaikutuksia virkistysalueistn. Valtaitetä nsteävät ulkoilureitit voidaan ohjata eritasojärjestelyinä, mikä vähentää 
mandollisuuksia. estevaikutusta. 

• 	Likenneolojen  parantaminen tukee Tampereella yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteita sekä luo Kangasalan puolella mah- 
dollisuuksia valtakehen  ja  rataan litkenteeltisesö tukeutuvan maankäytön kehittämiselle.  Tien  kehittäminen tukee  Tampereen  
seudun koillissuuntaista olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvaa kehitystä. 

_____________________________ ______________________________________________________________________________________________ • 	Vaihtoehto  on maakuntakaavan  ja oikeusvaikutteisten yleiskaavojen  mukainen. 
Melu  ja tarinä ja pitästöt  ilmaan • 	Valtatie  9  muodostaa alueen merkittävimmän ympäristömelulähteen. Asumisen ohjearvon ytittävän melualu- • 	Valtatien varteen toteutettavilla meluesteillä voidaan vähentää liikenteen melulle altistumista  ja  koettuja meluhaittoja, mikä lisäksi 

een  (päivä) asukasmäärä  on 2280.  liikenteen vähentyminen pienentää meluhaittoja Aitolandentien varrella. Meluntorjuntatoimien jälkeen meluatueen asukasmäärä 
• 	Valtatien liikenne ei aiheuta tärinähaittoja.  on  noin  590,  joista suun  osa  sijoittuu Aitolandentien varrelle. Vaitaiten varrella yksittäisten kohteiden suojaaminen melulta edel- 
• 	Liikenteen lisääntymisestä huolimatta ajoneuvotekniikan kehittyminen vähentää kokonaispäästöjä huomat- lyttää  tarkempaa suunnittelua. 

tavasti  vuoteen  2030  mennessä. • 	Valtatien liikenne ei aiheuta tärinähaittoja. Asutuksen lähellä ei ole laajoja kalliolouhintakohteita, joista aiheutuisi rakentamisen 
aikana pitkäkestoisia tädnähaittoja. 

• 	Liikenteen lisääntymisestä huolimatta ajoneuvotekniikan kehittyminen vähentää kokonaispäästöjä huomattavasti vuoteen  2030  
mennessä. Hanke ei lisää seudullisia hiilidioksidipäästöjä. 

• 	Ilman haitta-ainepitoisuudet pääosin alittavat olemassa olevat terveydellisin perustein määritellyt  raja-ja  ohjearvot. Atalan koh- 
_____________________________ dalla jodien  talojen piha-alueilla voi hiukkaspitoisuus ajoittain ylittää ohjearvon. 
ihmiset  ja  yhteisöt • 	Liikenteen lisääntyminen lisää meluhaittoja, vaikeuttaa liikkumista sekä aiheuttaa erityisesti Suinulan kohdal- • 	Meluntoijuntatoimet  parantavat ympäristön viihtyisyyttä. Tiealueen laajentuminen uhkaa kahta asuinkiinteistöä  ja meluesteet  

la  varsinkin lapsiin kohdistuvan estevaikutuksen lisääntymistä. Estevaikutus heikentää Suinulan seudulla muuttavat paikoin pihapiirin ympäristöä, mutta tierakenteet eivät muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia muutoksia lähiympäns- 
asumisen ytiteisöllisyyden kokemista. tössä. Rinnakkaisäe-ja kevyenlilkenteen  järjestelyt käytännössä parantavat liikkumismandollisuuksia  ja litkenneturvallisuutta  se- 

• 	Melun  ja  liikenteen lisääntyminen lisäävät terveyteen kohdistuvia haittoja  ja  riskejä. Liikenteen päästöt eivät  kä  vähentävät estevaikutusta. Liikkumisolosuhteiden parantaminen lisää Suinulan seudulla alueen yhteisöllisyyden kokemista. 
aiheuta merkittävää terveyshaittaa. • 	Katu-  ja  muut yhteydet heikentävät Tasanteen kohdalla virkistykseen käytettävän alueen laatua 

_____________________________ ______________________________________________________________________________________________ • 	Terveyteen kohdistuvat haitat  ja  riskit vähentyvät. Liikenteen päästöt eivät aiheuta merkittävää terveyshaittaa. 



Alavaihtoehtojen  vertailu 

Moottoritien päättäminen Vaihtoehdon  kuva-  Luonto Maisema  ja  kulttuu- Maankäyttö  ja  yh-  Ihmiset  ja  elinolot  
us  riperintö dyskuntarakenne 

Moottontie  lopetetaan Olkahisten  landen vesistö-  Tien eventäminen  ei  Tien leventäminen edetlyt- Meluntoruntaratkaisut  
ennen Olkahistenlanden penger määrittyy siltarat-  olennaisesti vaikuta  tää  uuden ajoradan  alle  parantavat elinoloja.  

VE  MO 1 A 	 / vesistösiltoja.  Tästä kaisun  leveyden mukaan. Olkhaistenlanden vesis-  jäävän maan lunastamista, Ei tunnistettu merkittäviä 
moottoiitlen lopetus  eteenpäin poikkileikkaus Penger  ei aiheuta merkit- tömaisemaan  ja sinne  mutta ei käytännössä haittavaikutuksia. 
Tasnteeneritasoliittymän 	<. 	I*°s 	)  on  kapean keskikaiteelli- täviä ympänstöhaittoja. suuntautuviin  näkymiin. haittaa kiinteistöjen käyt- 
jä'keen  sen  nelikaistaisen  valta- Hangaslandella  itä-länsi  - Heposaaren  uusi ajorata- töä. 

tien mukainen.  Tien polk- suuntainen  liito-oravan silta sijoittuu yhden  ranta-  Luo hyvät liikenteelliset 
kileikkaus  on vesistösilto- kulkureitti  heikkenee  tai  kiinteistön lähimaisemaan. edellytykset Nurrni-Sorilan 
jen  kohdalla  24,5  metriä  ja  katkeaa tien leventymisen kehittämiselle  ja  tukee 
muualla  4- kaistaisen  vuoksi. Yhteys korvataan kokonaisuudessa Tampe- 
keskikaiteellisen  ratkaisun landen reunaa mukailevan reen seudun koillissuun- 

aksrah  osuudella  19,0  metriä, puuston avulla. Aitovuoren taista  nykyiseen yhdys- 
Nykyinen silta  on 2,5 etl.  itäpuolella ei ole kuntarkenteeseen  liittyvää 
metriä ohjeleveyttä  le-  arvioinnissa todennettuja kehitystä. 
veämpi.  liito-oravan kulkuyhteyksiä 

tien poikki. Tummaverkko- 
perhosen tienylitys pitenee 

- 	-  nykyisestä kaksinkertai- 
_________________________________________________ ______________________  seksi. _____________________ _____________________ _____________________ 

Moottontie  lopetetaan Olkahistenlanden  vesistö-  Tien leventäminen  ei  Tien leventäminen edellyt- Meluntorjuntaratkaisut 
Tarastenjärven liittymän  ja  penger  on 2 m  leveämpi olennaisesti vaikuta  tää  uuden ajoradan  alle  parantavat elinoloja. 
Suinulan liittymän  välillä, kuin  VE  1A:ssa. Penger  ei Olkhaistenlanden vesis-  jäävän maan lunastamista, Ei tunnistettu merkittäviä  

VE  MO 1 C Tien poikkileikkaus on  aiheuta merkittäviä ympä- tömaisemaan  ja sinne  mutta ei käytännössä haittavaikutuksia. 

moo6ritien1opeius vesistösiltojen  kohdalla ristöhaittoja. suuntautuviin  näkymiin. haittaa kiinteistöjen käyt- 

Tarbstenjärven 	
. 	.J'j  

- erltaII(flynän 	 '  ...'L- 
26,5 metnä  ja  muualla 
moottoritieosuudella  32,0 

Hangaslandella  itä-länsi  - 
suuntainen liito-oravan 

Heposaaren  uusi ajorata- 
silta sijoittuu 	ranta-  yhden  

töä. 
Luo hyvät liikenteelliset ,. 

metriä. Tarvittaessa kulkureitti  katkeaa tien kiinteistön lähimaisemaan. edellytykset Nurnii-Sorilan 
keskikaistan  leveyttä leventymisen  vuoksi. Vaikutus näkymään sau- kehittämiselle  ja  tukee 
voidaan kaventaa.  Ve-  Yhteys korvataan istutet- narannasta  käytännössä kokonaisuudessa Tampe- 
sistösiltojen  kohdalla tien tavan landen reunaa kuten  VE  lA.  reen seudun koillissuun- 
poikkileikkaus  on 2,0 mukailevan  puuston taista  nykyiseen yhdys- 
metriä leveämpi kuin avulla. Aitovuoren etl. kuntarkenteeseen  liittyvää 
keskikaiteellisessa  2+2  -  itäpuolella ei ole arvioin-

nissa  
kehitystä. 

poikkileikkausvaihtoeh-  todennettuja  liito- 
dossa.  Nykyisten vesis- oravan kulkuyhteyksiä tien _____________________ 
tösiltojen  leveys  on  riittävä poikki. Tummaverkkoper- _____________________  
moottoritien toiseksi hosen tienylitys  pitenee 

- ajoradaksi.  nykyisestä kaksinkertai- 
____________________________________________________ _______________________  seksi. _______________________ _______________________ _______________________  I- 

-1 m 



Aitovuoren eti  Vaihtoehdon kuvaus Luonto Maisema  ja  kulttuu- Maankäyttö  ja  yh-  Ihmiset  ja  elinolot  
riperintö dyskuntarakenne  

VE  AllA  Vuoden  1994  yleissuunnitelman mukai-  Vaihtoehto  on  vuoden  1994  Itäinen ramppineljännes sijoittuu Maisemamuutos  on  Liittymä edellyttää Ei olennaisia vaiku- 
nen  ratkaisu  yleissuunnitelman mukai-  osittain liito-orvan elinpiirille  I  lisään-  merkittävä, mutta maan lunastamista tuksia. 

nen  ratkaisu. Kaitaveden- tymisalueelle (vrt  kuva  7-4).  paikallinen  -  ei kau- liikennealueeksi. 
- 	 ,  tien liittyy uuteen ohikulku- Pohjoispuoleiset rampit  sijoittuvat ei emmas  näkyviä Ei aiheuta toiminnalli- 

tiehen Aitovuoren eritasoliit- luonnontilaisen metsäluonnon  muutoksia. Ei muuta  sia  haittoja kiinteistöil- 
.'..'...-. 	 - tymän  eteläpuolella. Nykyi- arvokkaalle elinympäristölle  (Nurmi- asutuksen pihapii-  le. 

nen risteyssilta  jää  käyttöön Sorilan  ympäristö-  ja maisemaselvi- rinäkymiä.  Vaihtoehto ei tue  
ja sen  itäpuolelle rakenne-  tys  2008).  tulevan maankäytön 

' ' . 	 - taan  uusi eritasoliittymä. Vähiten pengerrystä Hangaslah- ratkaisua. 
/  Vaihtoehto  on  uuden ohiku-  teen,  jossa  on  aiemmin tavattu 

- 	-. 	 . 	 -- kutien  kannalta selkeä, lietetatarta. 
- 	..  mutta Kaitavedentie  jää 

' - >' moottoritieltä  tultaessa 
• 	. 	. 	, 	-f  alisteiseen asemaan. - 	- 	

•/._. 	
S  

VE  Al I B  Vilsihaaralnen  moottoritien päälle  ra-  Vaihtoehto perustuu Nurmi- Itäisessä ramppineljänneksessä Maisemamuutos  on  Liittymä edellyttää Heikentää asumisviih- 
kennettava kiertoliittymä Sorilan osayleiskaavatyön kiertoliittymän ajorata bussipysäkille  merkittävä, mutta maan lunastamista tyvyyttä  ja  —oloja 

\  
/ 	 7'  

vaihtoehtoon "Järvikaupun- 
ki", jossa Aitovuoren eri- 

menevä kevyenliikenteen väylä 
sivuavat läheltä liito-oravan elinpiiriä 

paikallinen  -  ei kau- 
emmas näkyviä 

liikennealueeksi. 
Kevyenliikenteen-  

lähimmällä kiinteistöl-
lä. 

tasoliittymästä  lähtee uusi / lisääntymisaluetta (vrt,  kuva  7-4). muutoksia.Kevyen  väylän silta, väylä  ja 
Nurmin  kiertävä maantie- Varsinainen liittymäalue  on  nyt liikenteen silta voi ramppi  vievät suuren 

_.... luokkainen tieyhteys.  Kierto- liikennealuetta  ja mäntytaimikkoa.  näkyä lähimmän osan valtatietä lähim- 
- 	 - 	---- Ilittymän  avulla pystytään Liittymän  pohjoisosa sijoittuu ei asunnon edustalle.  män  kiinteistön alasta. 

- 	 , 	-  yhdistämään moottontien luonnonthaisen metsäluonnon Kevytliikenteen  väylä, 
-- 	- 	 - rampit  ja  kaikki kolme arvokkaalle elinympänstölle  (Nurmi- silta  ja rampit muutta - 

_•••'iJ muuta väylää samaan Sorilan ympänstö-  ja maisemaselvi-  vat  lähimmän asuin- 
Ilittymaan.  tys  2008). kiinteiston  pihaan 

- 	
. 	/ 	 , Ramppi  edellyttää pengenystä kuuluvaa nuoren 

Hangaslahteen,  jossa  on  aiemmin metsän aluetta. 
tavattu lietetatarta. Liito-oravien itä- 
länsisuuntainen ylityspaikka  katke- 
aa, mutta voidaan korvata rantaan 

_____________________________________________________ ________________________ istutettavalla puurivillä. ___________________ ___________________ ___________________  

VE  Al 1 c  Tampereen  suunnasta Itäisessä ramppineljänneksessä Maisema muutos  on  Liittymä edellyttää Ei olennaisia vaiku- 
NykymaUlsen  tuleva ramppi ohjataa ramppi  sivuaa liito-oravan elinpiiriä  I  paikallinen  -  ei kau- maan lunastamista tuksia. 
eritasotfttymän 	

.' 	 ..  vapaalla oikealla pohjoisen lisääntymisaluetta (vrt,  kuva  7-4). emmas  näkyviä liikennealueeksi.  
voimakas suuntaan omalle kaistalle. Varsinainen liittymäalue  on  nyt muutoksia. Ei muuta Ei aiheuta toiminnalli- 

keh1ttminen  Kaistan rakentaminen liikennealuetta  ja mäntytaimikkoa.  asutuksen pihapii-  sia  haittoja kiinteistöil- 
-_  - edellyttää käytännössä Ramppi  edellyttää pengerrystä rinäkymiä.  le. 

- 	 -. 	 - 	•  uutta risteyssiltaa. Ramppi- Hangaslahteen,  jossa  on  aiemmin 
- 	- _— 	 fl - en  päät liikennevalo- tavattu lietetatarta. 

-- 	

•  ohjattava.  
:-7 	1Y 	— 
1 • / fl fl 	 - 



Suinulan eti  Vaihtoehdon kuvaus Luonto Maisema  ja  kulttuuripe- Maankäyttö  ja yhdys-  Ihmiset  ja  elinolot 
rintö kuntarakenne  

Vaihtoehto perustuu Ei olennaisia vaikutuksia. Eritasoliittymä ylikulkusil-  Ristiriita alueen maankäyt- Kevyen liikenteen yhteys 
silmukkarampeilla varus- toineen  paikallisesti tötavoitteiden  kanssa. Onkijärven  suuntaan  

VE  SU lA tettuun  perinteiseen massiivinenjärvenranta-  Vaatii runsaasti tilaaja kulkee entasoliittymän 
eritasoliittymätyyppiin,  maisemassa  ja uimaran-  muuttaa merkittävästi kautta. 

OnkijM 	 - 	.-  jossa yhteys Onkijärveltä nan  ympäristössä, alueen luonnetta.  
ja Havisevasta  johdetaan Suora yhteys valtatien 

/  suoraan entasoliittymaan liittymasta  saattaa johtaa 
Risteyssilta  sijoittuu Onkijärven  alueen maan- 
nykyisestä liittymästä käytön voimakkaaseen 
hieman itään. muuttumiseen. 

Heikentää uimarannan  ja 
sen  viereisen vapaa- 
ajankiinteiston  olosuhteita 

Yhteyttä Onkijärveltä  ja  Ei olennaisia vaikutuksia. Eritasoliittymä  tukeutuu Eritasoliittymän  vaatima Kevyen liikenteen yhteys 
Havisevasta  ei tuoda maaston muotoihin  ja  pinta-ala pienin. Onkijärvelle  turvallisesti  

VE  SU  1 B 	 .  suoraan eritasoliittymään, sopeutuu maisemaan. Pienentää rantakiinteistö- erillään eritasoliittymän 
..  vaan hoidetaan erillisenä jen  pinta-alaa. Vaikutus liikenteestä. Eritasoliitty- 

Suinulan  taajaman poh kayttokelpoisuuteen  man  aiheuttama estevai 
- joispuolitse. Eritasoliitty-  vapaa-ajan asuntotonttina kutus  melko pieni. - 	.. 	 -  män rampit  ovat rombisia. selviää jatkosuunnittelun Uhka vapaa-ajan käyttö- 

j  Ramppien yläpäissä  on  aikana. mandollisuuden säilymi- 

( 
kiertoliittymät ,  joiden 
avulla voidaan ehkaista 

Rajoittaa jonkin verran 
Suinulan maankayton 

selle. 
..  

..  väärään suuntaan ajamis- kehittämistä. 

.  ta  sekä helpottaa saattolii- Uimarannan  ja sen vierei- 
kennettä  linja-  sen  vapaa-ajan kiinteistön 

_____________________________________________________ autopysäkeille. _______________________ _______________________  olosuhteet säilyvät _______________________ 

- p'.' 
Eritasoliittymä  sijaitsee Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia Mandollistaa olemassa 

oleva:n rakent:eseen  
Eritasoliittymän vaikutuk-
set  Suini.an  :1:.  >'  

Vaihtoehdon toteuttami- muuttavat kanden kiinteis- misen Suinulassa  sekä lähimpään asutukseen 
-. nen  edellyttää maantien tön pihanäkymää -  näky- luo seudullisia yhdyskun- vähäinen. Melueste  

3403  linjaamista  n 1 5 ma  nyt valtatiesta erotta tarakenteen kehittamis vahentaa  liikenteen haitto 
kilometrin matkalla Musti- vaan metsäkaistaleeseen. mandollisuuksia valtatien  ja. 

- - jarven etelapuolitse  valta molemmin puolin Maan 
tielle  9.  käytön kehittämisessä  on  eritasoliittymän 

 uusi 
- ..- 	 Mustrvi  sijainti otettava huomioon. 

Ei ulotu asuinkiinteistöille. 



4-kaistaisen  tien päättäminen  ja  liittymä  Orive-  Vaihtoehdon  kuva-  Luonto Maisema  ja  kulttuu-  Maankäyttö  ja  yh-  Ihmiset  ja  elinolot  
dellä  us  riperintö dyskuntarakenne 

Nelikaistainen  osuus Itään Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia.  
xE NL1  A pain  paatetaan  ennen  Meluntounnalla vahenne 

erkanemisramppia Onve taan tiesta lahikiinteistoille 
- - 	. delle  Ennen  erkanemis  aiheutuvia haittoja  

rampin  alkua  on  lyhyt  -- 	- 	
i  yksikaistainen  osuus. 

Länteen päin  tiejärjestelyt  
ovat vuonna  2007  valmis- 

- 	..-ij.,.,, 	i 	.. 	...>, tuneen  tiesuunnitelman 
mukaiset  (kantatielta  58  
Tampereen  suuntaan 
menevä  ramppi  liittyy 
omalle kaistalleen).  Ala- 
vaihtoehtona  on  ratkaisu, 
jossa  oikeanpuoleinen  
kaista  erkanee kantatielle 

________________________________________________________  58.  _______________________ _______________________ _______________________ ________________________  
1 	'-. Neljkaistainen  osuus itään Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. 

päin päätetään  kantateille Meluntoqunnalla vähenne- 
\- 	,  58  (Orivedelle) erkanevan taan tiesta lahikiinteistoille  

I  kaistan  ja  kantatielta  58  aiheutuvia haittoja  
valtatielle Jyvaskylan  
suuntaan  liittyvan  kaistan  

piaatta 
- 	- 	/- misratkaisu  ei ole  suunnit- 

/ 	. 	- 

I V  / 
teluohjeiden  mukainen  

. 	- Lanteen  pain  vaihtoehdon  

- 

A  mukainen  

Nelikaistainen  osuus Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. Valtatie  levenee pisimmäl-  Ei olennaisia vaikutuksia. 
jatkuu molemmissa suun-  lä  matkalla, mutta ei  Meluntorjunnalla vähenne- 

yE 	-. -,  nissa  aina  Teollisuustien  käytännössä vaikuta tietä  tään  tiestä  lähikiinteistöille 
-. fiittymaan  asti Ratkaisu  lahimpiin kiinteistoihin  aiheutuvia haittoja  
- edellyttaa  useiden siltojen  

j  uusimista 	Vaihtoehtoa  C  
voidaan  keventaa Jyvas  

'1 	. 
kylasta  Tampereen  suun  
taan  siten  etta  ratkaisut 
toteutetaan  tassa  suun  
nassa  vaihtoehtojen Aja  

________________________________________________________ B_mukaisesti. ________________________ _______________________ ________________________ ________________________ 



Kevyen liikenteen väylän vaihtoehdot välillä Vaihtoehdon  kuva-  Luonto Maisema  ja  kulttuu -  Maankäyttö  ja  yh -  Ihmiset  ja  elinolot 
Alasjärvi-Aitovuori  us  riperintö dyskunta  rakenne  

VE  KAO+  Nykyisen Aitolandentien varressa kulkevan Vaihtoehto  0+  perustuu Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia.  NJurmi-Sorilasta  pisin 
väylän kehittäminen nykyisen  Aitolandentien  matka  Alasjärven  eri- 

varressa kulkevan  kevy- tasoliittymän  suuntaan.  

J  enhiikenteenväylän kehit- Aitolandentien  liikenteen  
tämiseen. Nui-Sorilan  aiheuttamat haitat  ja  

. 	 -  
Y' 	". 

vuoren vilkkaan  eritasoliit  varrella  
tymän  turvallinen  ja  sujuva  

________________________________________________________  ohittaminen.  ________________________ _______________________ ________________________ _______________________  
VE  KAI  A  Uusi yhteys pohjolsosaltaan moottoritien Vaihtoehdossa  lA raken-  Pienentää  Hangaslanden  Lisää siltojen määrää/ Muodostaa suoran  yhtey-  Kevyen liikenteen väylän 
viereen netaan  uusi  kevythiiken-  liito-oravaelinympänstön  leveyttä  Olkahistenlah-  den  Nurmin  suunnasta viihtyisyys (melu, pöly)  

teen  yhteys  Olkahisten-  pinta-alaa. Muualla ei  dessa,  mutta ei vaikuta Kauppi—Niihaman alueel-  moottoritien vieressä tulee  
"  landen yli  lama  tarkoittaa olennaisia vaikutuksia olennaisesti maisemaan  le  varmistaa  rakenteellisin 

' 	I j 	-*-"  kolmen  enllisen kevythi Vesistosiltojen levenemi  toimenpitein  tai  nittavan  
olennaisia  vaiku- 

nsipuoieHe.Vesistäyli- vaUcuttaa liikkumisolosuh- 

kevytliikenteen  yhteys 
tuodaan nykyisestä  aliku- 
lusta  lasanteenkadun 

_____________________________________________________  kautta  Aitolandentiehle. ______________________ ______________________ ______________________ ______________________  

VE  KA1B  Uusi yhteys  koko  matkalla moottoritien Vaihtoehdossa  lB  kevyt- Pienentää  Hangaslanden  Lisää siltojen  mää-  Vaikuttaa myös Kauppi- Kevyen liikenteen väylän 
liikenteen yhteyttä jatke- liito-oravaelinympäristön rää/leveyttä Olkahisten- Niihaman osayleiskaa-  viihtyisyys (melu, pöly)  
taan  valtatien  9  länsipuo-  pinta-alaa (kevyen  liiken-  landessa, mutta ei vaikuta vaan. moottoritien vieressä tulee  

varmistaa  rakenteelhisin  leila  aina  leiskontielle  
asti Uusi 	muodos yhteys  

teen  väylä  +  mandollinen 
meluvalli) Leventaa  

olennaisesti maisemaan. Muodostaa suoran  yhtey-  
den  Nurmin  suunnasta toimenpitein  tai  nittavan 

' taa enttain  sujuvan  yhtey Kaupin  kohdalla valtatien Kauppi—Niihaman alueel etaisyyden  avulla  Olka  
den  Nurmi—Sonian  suun muodostamaa liikenne  le  histenlandella tuulisuus 

.'' nasta  Tampereen  keskus- käytävää.  Risteää  Tasan- vaikuttaa  liikkumisolosuh- 
taan.  Lisäksi Kauppi-  teen  ekologisen yhteyden  teisiin. 
Niihaman  alue saadaan kanssa. 
tehokkaasti kytkettyä  Vesistösiltojen levenemi- 
Oikahistenianden  pohjois-  seliä  ei olennaisia  vaiku- 

_____________________________________________________ puohisiin  alueisiin.  tuksia. ______________________ ______________________ ______________________ 



Kevyen liikenteen väylävaihtoehdot välillä Vaihtoehdon kuvaus Luonto Maisema  ja  kulttuu- Maankäyttö  ja  yh-  Ihmiset  ja  elinolot 
Aitovuori - Ruutana riperintö dyskuntarakenne  

VE KRO+  Yhteys Lintukalliontien kautta Vaihtoehto  0+  perustuu Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. Väylän tarkka sijainti Erillinen kevyen liikenteen  
J.....- .  Lintukalliontien hyödyntä- Jatkosuunnittelun yhtey-  sovitetaan muuhun maan- väylä  on viihtyisin,  mutta 

miseen kevytliikenteen dessä  on  tarpeen yhdessä käyttöön kaavoituksen voidaan erityisesti pimeällä 
• 	.. 	A 	 •  yhteytenä Ruutananja 

 Aitolandentien valilla  
Tampereen  kaupungin  ja 

 Kangasalan kunnan  kans 
yhteydessä. kokea turvattomaksi. .. 	•.,__ _. 	. 	• 	•. 	'  Uutta kevytliikenteen-  sa  ottaa huomioon paikal - 

'1 	
I 	 . vaylaa  joudutaan rakenta-  listen luontoarvojen saily- 

• 	 / 	
.•/  maan Lintukalliontienja  minen.  Kevyen liikenteen 

. 
Aitolandentien valille  yhteyden hnjaus  on  helppo 

' 	 •.,  runsaan  800 metnn mat-  sovittaa ympänstöön.  
kalle 

yE  KAI  C  Yhteyden rakentaminen moottoritien Vaihtoehto  1 C  perustuu Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. Väylän tarkka sijainti Kadun varrella kulkevalle 
eteläpuolisen rinnakkaistien  yhteyteen Aitovuori-Holvasti tieyh- Jatkosuunnittelun yhtey-  sovitetaan muuhun maan- yhteydelle  liikenteestä 

teyden tarveselvityksessa  dessa  on  tarpeen yhdessa kayttoon  kaavoituksen aiheutuva haitta vahainen 
- 	-  esitettyyn uuteen valtatien  Tampereen  kaupungin  ja  yhteydessä. Osittain erillinen kevyen 

- 	. 	. 	 .•  9 eteläpuoliseen rinnak-  Kangasalan kunnan  kans-  liikenteen väylä  on viih- 
kaistiehen  johon luttyisi  sa  ottaa huomioon paikal tyisa  mutta voidaan  

.y 	 . 	
C  

1 
myos  yhteys Holvastin  listen luontoarvojen saily-  erityisesti pimealla kokea  

%..4» 	
...  

suuntaan. Vaihtoehdon  minen.  Kevyen liikenteen turvattomaksi. 
linjauksen itäosan toteu-  yhteyden linjaus  on  helppo  
tummen edellyttänee  sovittaa ympäristöön. 
nnnakkaistien rakentamis- 

-4  \:" 	 ---..; 	.  ta  valtatien eteläpuolelle.  

VE  KAID  Yhteyden rakentaminen moottoritien Vaihtoehdon iD linjaus Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. Väylän tarkka sijainti Kadun varrella kulkevalle 
pohjoispuolisen rinnakkaistien  yhteyteen noudattaa itäosaltaan Jatkosuunnittelun yhtey-  sovitetaan muuhun maan- yhteydelle  liikenteestä 

-.  Nurmi-Sorilan  ja Tarasten- dessä  on  tarpeen yhdessä käyttöön kaavoituksen aiheutuva haitta vähäinen 
- 	.: 	?.....  järven osayleiskaavoissa  Tampereen  kaupungin  ja  yhteydessä. 

esitettyä valtatmen pohjois- Kangasalan kunnan  kans- 
puolista tieyhteyttä. Länsi-  sa  ottaa huomioon paikal- 
osaltaan linjaus  on  esitetty  listen luontoarvojen  säily- 

I(  kulkevaksi Lintukallionen  minen.  Kevyen liikenteen 
-- 	 -  

- - 	 - 

kautta. Linjaus tarkentuu 
kaavoitustyon edetessa 

yhteyden linjaus  on  helppo 
sovittaa ympanstoon 

••.v ,,';  I 	 - 



Kevyen liikenteen väylävaihtoehdot välillä Oritupa - 
Orivesi  

Vaihtoehdon  kuva-  
us 

Luonto Maisema  ja  kulttuu -  
riperintö 

Maankäyttö  ja  yh -  
dyskuntarakenne 

Ihmiset  ja  elinolot 

Valtatien  eteläpuolinen  Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. Soveltuu hyvin  Onveden  Ei olennaisia vaikutuksia.  
VE  KOIA  Yhteyden rakentaminen valtatien  eteläpuolitse Rankaloi-  vaihtoehto  on  linjattu suunnitteltuun  kevyen  Asumaton  jakso voidaan  
lontieri  päähän suunnitellun  Otuvan  liikenteen verkkoon. Ei kokea pelottavaksi.  

eritasoliittymän eteläpuo-  olennaisia vaikutuksia  
lelta  valtatien vartta  kiinteistöihin. 
Paltanmäen eteläpuolitse 

Rinnakkaisvaylan lansi  

.OJPA.f  
osa  toimisi kaikelle  
liikenteelle  sallitturia 

-  yhteytenä  metsätiloille.  

Valtatien  pohjoispuolinen  Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia. Ei olennaisia vaikutuksia Ei olennaisia vaikutuksia.  
VE  KOl  B  Yhteyden rakentaminen valtatien  pohjoispuolitse  Notko-  vaihtoehto  on  linjattu kiinteistäihin. Asumaton  jakso voidaan 
tien päähän valtatien  pohjoispuolitse  kokea pelottavaksi.  

Notkotien  päähän.  Notko- 

-  -  suuntaan Vaihtoehto  lB 
toimisi  pelkastaa:  kevyt  

- _.  jolloin  rinnakkaistieyhtey  
,s.. 	

.  

det  toteutettaisiin  enk 
.  seen  tukeutuen osittain 

olemassa oleviin  yhteyk- 
________________________________________________________________  sun.  _________________________ _________________________ ________________________ _________________________ 
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