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1. JOHDANTO

Suunnittelualue sijoittuu Tampereen seudulle, valtaosin Kangasalan kaupungin ja osittain Tampe-
reen kaupungin alueelle. Tiejakso palvelee sekä valtatieverkon osana että merkittävänä Tampe-
reen sisääntuloväylänä. Liikenneviraston vuonna 2017 valmistuneen Keskeisen päätieverkon toi-
mintalinjat -työn mukaisesti tiejakso kuuluu koko valtatien 12 tavoin raskaan liikenteen runkoyh-
teyksiin ja on siten myös osa keskeistä päätiestöä. Tämä asettaa sille suhteellisen korkeita ta-
voitteita etenkin pitkämatkaisen liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden osalta. (Liikennevirasto
2017a.)

Suunnittelualueen länsipäässä valtatie 12 risteää Tampereen kehätien (valtatie 9) kanssa. Liiken-
nemäärät ovat suhteellisen korkeat, ja myös liikenteen kasvun ennustetaan olevan voimakasta.
Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu tiheämmin kuin valtateillä keskimäärin, mutta onnet-
tomuusaste on valtateille tyypillistä tasoa.

Valtatien 12 parantamista on suunniteltu useaan otteeseen eri jaksoille ja eri laajuudessa. Tavoi-
tetilassa valtatie on kaksiajoratainen, 2+2-kaistainen tie. Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää
valtatien levittämistä toiselle tai molemmille puolille sekä osittain ramppijärjestelyjen muuttamis-
ta.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijoittuminen valtatieverkolla.
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2. LÄHTÖKOHTIEN KUVAUS

2.1 Suunnittelualueen nykytila

Suunnittelualue kattaa noin 15 kilometrin jakson valtatien 12 Alasjärven kohdalta Tampereelta
Huutijärven eritasoliittymään Kangasalle asti. Alasjärven eritasoliittymän länsipuolelta on vielä
huomioitu nelihaarainen Niihamankadun ja Heikkilänkadun tasoliittymä. Kaikki sen itäpuoliset
valtatieliittymät suunnittelualueella ovat eritasoliittymiä, jotka sisältyvät ramppiliittymineen
suunnittelualueeseen. Eritasoliittymiä on yhteensä seitsemän: Alasjärvi, Linnainmaa, Vatiala,
Lentola, Ranta-Koivisto, Kangasala ja Huutijärvi.

Lähes koko valtatiejakso Alasjärven eritasoliittymästä itään on kaksikaistaista moottoriliikenne-
tietä. Vuonna 2017 Alasjärven–Linnainmaa-liittymäväli nelikaistaistettiin yhdistämällä liittymien
väliset ramppien erkanemis- ja liittymiskaistat toisiinsa. Lähes koko suunnittelujaksolla on käy-
tössä muuttuvat nopeusrajoitukset.

Kuva 2. Väyläverkko ja -hierarkia. Kartta-aineistot © MML ja Esri.

Alasjärven kohdalla valtatie 12 risteää valtatien 9 kanssa, joka toimii myös Tampereen itäisenä
kehätienä. Suunnittelualueen keskivaiheilla Lentolan eritasoliittymässä valtatie 12 risteää seutu-
tien 339 kanssa, joka on vanha Tampereen ja Kangasalan välinen tie. Sen Tampereen-puoleinen
osuus on nykyään katua. Väylä liittyy Tampereen itäiseen kehätiehen ja palvelee valtatien 12
tavoin merkittävänä Tampereen sisääntuloväylänä. Suunnittelujakson itäpäässä, Kangasalan
keskustaajaman kaakkoispuolella on Huutijärven eritasoliittymä, jossa valtatiehen 12 kytkeytyy
Orivedelle ja edelleen Keuruun suuntaan vievä kantatie 58. Suunnittelualueeseen kytkeytyviä
seututeitä ovat lisäksi Kangasalan ja Valkeakosken välinen tie 310 sekä Kangasalan ja Kuhmois-
ten välinen tie 325. Alueen väyläverkko ja sen hierarkia on esitetty kuvassa 2.

2.1.1 Liikennemäärät

Valtatien 12 liikennemäärät ovat koko valtatiejaksolla suhteellisen tasaisesti samaa suuruusluok-
kaa (kuva 3). Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vaihtelee tierekisterin vuoden 2017 tieto-
jen mukaan 13 900 ja 17 600 ajoneuvon välillä. Tästä raskasta liikennettä on 4,9 – 6,6 %. Aivan
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jakson länsipäässä Alasjärven eritasoliittymän länsipuolella KVL kohoaa noin 21 600 ajoneuvoon
vuorokaudessa. Vastaavasti itäpäässä Huutijärven itäpuolella KVL laskee noin 9 400 päivittäisen
ajoneuvon tasolle. Risteävistä väylistä valtatien 9 KVL on 21 000 – 25 000 ajon./vrk, Kangas-
alantien (st 339) 8 500 – 9 500 ajon./vrk. Kaarina Maununtyttären tiellä (st 310) KVL on 4 500 –
5 000 ajon./vrk, Sahalahdentiellä (kt 58) noin 6 000 ajon./vrk.

Kuva 3. Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) suunnittelualueella vuonna 2016 Tierekisterin mukaan
(ajon./vrk). Kuva lainattu lähteestä Liikennevirasto 2017b.

Kuva 4. Keskimääräinen raskaiden ajoneuvojen vuorokausiliikenne (KVLras) suunnittelualueella vuonna
2016 Tierekisterin mukaan (ajon./vrk). Kuva lainattu lähteestä Liikennevirasto 2017b.
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Kuva 5. Keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys valtatiellä 12 Suoraman LAM-pisteessä.

Suunnittelualueella on liikenteen automaattinen mittauspiste (LAM) Vatialan ja Lentolan erita-
soliittymien välillä Mäkirinteentien risteyssillan kohdalla. Sen mukaan KVL on vuosien 1991 ja
2017 välillä kasvanut voimakkaasti ja suhteellisen tasaisesti (kuva 5). Kokonaisliikenteen osalta
liikenne on lisääntynyt em. aikavälillä noin 126 %.

Sekä kevyiden että raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen vuosittainen kasvuprosentti on ollut
noin 3,5 %, mutta tarkastelujakson sisällä kehitystrendit ovat kehittyneet eri tavalla. Kevyillä
ajoneuvoilla vuosikasvu on 1990-luvun alkupuolen voimakkaan vaihtelun jälkeen ollut joka vuosi
0,2 ja 4,5 prosentin välillä, eli kasvu on ollut keskeytyksetöntä. Raskaiden ajoneuvojen huippu-
vuosi oli 2004, johon asti kasvua oli keskimäärin noin 8,5 % vuodessa. Vuonna 2004 raskaan
liikenteen KVL oli noin 890 ajoneuvoa vuorokaudessa. Sen jälkeen määrä on laskenut keskimää-
rin 2,0 % vuodessa. Vastaavana aikana kevyiden ajoneuvojen määrä on kasvanut keskimäärin
1,6 % vuodessa.

Kuva 6. Kevyiden ajoneuvojen määrän tuntivaihtelu, suunta Lahteen päin.

6 428

9 484

11 212

12 711

13 890
14 754

14 469

6 098

8 866

10 375

11 835

13 130
14 033 13 772

330 618 836 876 759 722
698

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Kaikki ajoneuvot

Kevyet ajoneuvot

Raskaat ajoneuvot

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

0-
1

1-
2

2-
3

3-
4

4-
5

5-
6

6-
7

7-
8

8-
9

9-
10

10
-1

1
11

-1
2

12
-1

3
13

-1
4

14
-1

5
15

-1
6

16
-1

7
17

-1
8

18
-1

9
19

-2
0

20
-2

1
21

-2
2

22
-2

3
23

-2
4

aj
o

n
./

h

tunti

Liikenteen tuntivaihtelu Suoraman LAM-pisteessä:
kevyet ajoneuvot, suunta Lahteen päin (touko 2016)

ma-to

pe

la

su



Hankearviointi 5 / 61

Kuva 7. Kevyiden ajoneuvojen määrän tuntivaihtelu, suunta Tampereelle päin.

Liikenteen aikavaihtelussa painottuu työmatkaliikenne keskuskaupunkiin eli Tampereelle. Arki-
iltapäivisin huipputuntiliikenne itään klo 15–17 on noin 1000 ajon./h ja aamuisin länteen lähes
yhtä paljon. Myös vastakkaisiin suuntiin on havaittavissa liikennepiikit ruuhkahuippujen aikana.
Kevyiden ajoneuvojen profiilissä nämä kysyntähuiput näkyvät vahvasti, sen sijaan raskaissa ajo-
neuvoissa vilkkain liikenne ajoittuu tasaisemmin klo 6:n ja 18:n välille. Viikonloppuisin vilkkaim-
pien tuntien liikenne jää 600–700 ajoneuvoon/suunta/tunti. Vuonna 2016 keskimääräinen arki-
vuorokausiliikenne (KAVL) oli mittauspisteessä noin 15 700 ajon./vrk, KVL noin 1000 ajon./vrk
matalampi.

Kuva 8. Raskaiden ajoneuvojen määrän tuntivaihtelu, suunta Lahteen päin.
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Kuva 9. Raskaiden ajoneuvojen määrän tuntivaihtelu, suunta Tampereelle päin.

2.1.2 Joukkoliikenne

Tampereen puolella Linnainmaan ja Atalan alueella on varsin tiheä bussilinjojen verkko, ja aluetta
palvelee monta linjaa (kuva 10). Palvelutaso keskustan suuntaan on erittäin hyvä, minkä lisäksi
myös poikittaisia yhteyksiä on tarjolla Hervannan suuntaan. Paikallis- ja seutuliikenteen linjat
eivät juuri käytä valtatietä 12 Heikkilänkadun liittymän itäpuolella, Lentolan ja Huutijärven liitty-
mien välillä linjat ovat kauttaaltaan alemmalla verkolla. Kangasalan suuntaan seudullisten linjo-
jen pääreitti Tampereen suunnasta kulkee Kangasalantietä (st 339). Kangasalan keskustasta
haarautuu linjoja ja niiden variaatioita Kangasalan eri osiin.

Kuva 10. Paikalliset ja seudulliset joukkoliikennereitit talvikaudella 2017–2018 (Tampereen seudun
joukkoliikenne Nysse 2018).

Liikenneviraston alkuvuoden 2018 tietojen mukaan Matkahuollon pitkämatkainen liikenne Tampe-
re–Lahti-välillä kulkee lähinnä valtatietä 12 pitkin, poiketen kuitenkin Kangasalan keskustaan.
Sen lisäksi pikavuorot pysähtyvät suunnittelualueella ainoastaan sen länsipäässä, Heikkilänkadun
ja Niihamankadun liittymässä (kuva 11). Myös Onnibus.com tulee Lahden suunnasta valtatietä
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12, mutta se ei käy Kangasalan keskustassa vaan pysähtyy Kangasalla ainoastaan Kangasalan-
tiellä Lentolan eritasoliittymän länsipuolella.

Kuva 11. Matkahuollon vuorot Tampereen ja Lahden välillä kulkevat pääasiassa valtatietä pitkin, poike-
ten Kangasalan keskustassa. Kuvassa reitti ja pysäkit Lahdesta Tampereen suuntaan. (Liikennevirasto
2018.)

Valtatiellä tai sen rampeilla on nykytilassa joukkoliikennepysäkit vain Heikkilänkadun liittymässä
ja Huutijärven eritasoliittymässä.

2.1.3 Jalankulku ja pyöräily

Kuvassa 12 on esitetty ote seudullisesta pyöräilyreittikartasta suunnittelualueella ja sen lähiym-
päristössä. Heikkilänkadun liittymän itäpuolella ei valtatien 12 varressa ole jalankulku- ja pyöräi-
lyväylää kuin lyhyellä matkalla Kirkkojärven tuntumassa. Sen sijaan jkpp-reitit sijoittuvat etu-
päässä muille alueen pääväylille ja paikoitellen kokoojakaduille tai yhdysteille.

Kuva 12. Ote seudullisesta pyöräilykartasta 2017.
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Tärkein seudullinen pääreitti sijoittuu valtatien rinnakkaisväylille, kulkien Kangasalan puolella
pääasiassa Kangasalantien, Tampereella Vestonkadun ja Sammon valtatien vartta pitkin. Toinen
pyöräilyn pääreitti ulottuu Kangasalan keskustasta Saarenmaantien kautta Ruskon ja Hervannan
suuntaan. Kokonaisuudessaan reiteistä muodostuu kohtalaisen tiheä verkko, joskin osa reiteistä
on ajoradalla jkpp-väylän puuttuessa. Esimerkiksi Sahalahdentiellä (kt 58/st 325) jkpp-väylää ei
ole.

2.1.4 Erikoiskuljetukset

Suunnittelualueelle sijoittuu useita valtakunnallisia tai paikallisia erikoiskuljetusreittejä. Valtatie
12 kuuluu koko suunnittelujaksolla valtakunnalliseen suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverk-
koon, jolla tulee varautua 7x7x40 metrin kuljetuksiin. Eritasoliittymien kohdalla matalia risteyssil-
toja kierretään tarvittaessa ramppien kautta. Alueen erikoiskuljetusreitit on esitetty kuvassa 13.
Kangasalan osalta katureitit perustuvat voimassa olevaan kadunkäyttösopimukseen, Tampereella
puolestaan päivitysvaiheessa olevaan luonnokseen.

Kuva 13. Erikoiskuljetusreitit suunnittelualueella ja sen ympäristössä, tilanne 31.12.2017.

Valtatieltä haarautuvista SEKV-reiteistä tärkein erkanee Lentolan eritasoliittymästä länteen Kan-
gasalantielle (st 339). Lentolan ja Kallion teollisuusalueiden suuntaan erkanee SEKV-reitti sekä
Vatialan että Lentolan eritasoliittymästä. Lisäksi SEKV-reitti haarautuu valtatieltä 12 Ranta-
Koiviston eritasoliittymästä Kaarina Maununtyttärentien (st 310) kautta Saarenmaantielle Ruskon
suuntaan ja pohjoiseen Aakkulantielle, Pähkinäkallion teollisuusalueelle. Pirkanmaalta Keski-
Suomen suuntaan johtava SEKV-reitti erkanee Huutijärven eritasoliittymästä kantatielle 58. Aito-
lahdentielle pohjoiseen Tarastenjärven suuntaan puolestaan haarautuu SEKV-reitti Linnainmaan
eritasoliittymästä.



Hankearviointi 9 / 61

Paikallisia erikoiskuljetustarpeita palvelee täydentävä reitti, joka erkanee Heikkilänkadun tasoliit-
tymässä etelään Aitolahdentien suuntaan ja edelleen Sammon valtatielle. Lisäksi Kangasalan
keskustan läpi kulkee täydentävä reitti Kangasalantietä (st 339) pitkin.

2.1.5 Liikenneturvallisuus

Vuosina 2011–2015 tapahtuneet, henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet (hvjo) on esitetty
kuvassa 15. Kyseisenä ajanjaksona tarkasteltavalla valtatiejaksolla on tapahtunut yhteensä 17
poliisin tietoon tullutta hvj-onnettomuutta. Näiden lisäksi eritasoliittymissä rampeilla, ramppiliit-
tymissä tai risteävillä väylillä välittömästi liittymien tuntumassa on sattunut seitsemän hvj-
onnettomuutta. Eniten joukossa on ollut peräänajo-onnettomuuksia, joihin on luokiteltu valtatien
hvj-onnettomuuksista neljä ja risteävien väylien onnettomuuksista kolme. Valtatien hvj-
onnettomuuksista kohtaamisonnettomuuksia on ollut niin ikään neljä.

Kuva 14. Suunnittelualueella vuosina 2011–2015 poliisin tietoon tulleet onnettomuudet luokiteltuina
onnettomuustyypin ja vakavuuden mukaan.

Edellä mainituista yhteensä 20 henkilövahinko-onnettomuuksista kuolemaan on johtanut kolme.
Nämä kaikki ovat tapahtuneet valtatiellä, ja niissä kussakin on kuollut yksi henkilö. Onnetto-
muuksista kaksi on ollut kohtaamisonnettomuuksia ja yksi jalankulkijaonnettomuus.

Onnettomuusaineisto on suhteellisen kattava, kun tarkastellaan henkilövahinko-onnettomuuksia,
mutta kattavuus heikkenee omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien (ovjo) kohdalla.
Niiden analysointi antaa kuitenkin suuntaa alueella tapahtuneiden onnettomuuksien luonteesta.
Tarkastelualueen kaikkien poliisin tietoon tulleista onnettomuuksien joukossa yleisin luokka on
yksittäisonnettomuudet, joita on noin 23 % kaikista onnettomuuksista. Vastaavasti peräänajo-
onnettomuuksien osuus on noin 15 %, eläinonnettomuuksien noin 15 % ja risteämisonnetto-
muuksien noin 14 %. Ohitusonnettomuuksia on ollut noin 7 % onnettomuuksista.
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Kuva 15. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet suunnittelualueella vuosina 2011–2015. Tausta-
kartta © MML.

Kuva 16. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet liittymissä vuosina 2011–2015. Taustakartta © MML.

Kuvasta 16 nähdään, että liittymistä määrällisesti selvästi eniten onnettomuuksia on sattunut
Alasjärven eritasoliittymässä (2 henkilövahinkoon johtanutta ja 38 omaisuusvahinkoon johtanutta
onnettomuutta). Myös Heikkilänkadun valo-ohjattu liittymä on ollut onnettomuusaltis (2 henkilö-
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vahinkoon johtanutta ja 17 omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta). Eniten henkilövahin-
koon johtaneita onnettomuuksia on sattunut Huutijärven eritasoliittymässä, jonka viidestä hvj-
onnettomuudesta yksi on johtanut myös yhden henkilön kuolemaan.

Ajallisesti poliisin tietoon tulleiden, omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on
pysynyt suhteellisen tasaisena viime vuosina (kuva 17). Sen sijaan henkilövahinkoon johtaneissa
onnettomuuksissa vaihtelu on ollut huomattavasti suurempaa: Vuonna 2012 henkilövahinkoon
johti jopa seitsemän onnettomuutta, joista yksi aiheutti myös yhden ihmisen kuoleman. Sen si-
jaan vuonna 2014 henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui vain yksi. Keskimäärin
poliisin tietoon on tullut vuosittain 30 onnettomuutta, joista viisi on johtanut henkilövahinkoihin.

Kuva 17. Poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien määrän kehitys tarkastelualueella 2011–2015.

2.1.6 Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Kuvassa 18 on esitetty väestön määrä 250x250 metrin ruuduittain Tilastokeskuksen tietojen mu-
kaan. Asutuskeskittymien osalta valtatien 12 läheisyydessä korostuvat asuinpainotteiset kaupun-
ginosat itäisellä Tampereella Linnainmaalla ja Atalassa, Tampereen ja Kangasalan rajan lähellä
valtatien 12 eteläpuolella sekä Kangasalan nauhamaisessa taajamassa valtatien 12 pohjoispuolel-
la. Kangasalan keskustaajaman asutus on valtaosin alle 1,5 kilometrin etäisyydellä valtatiestä.

Kuvassa 19 on esitetty vastaavasti työpaikkojen sijoittuminen suunnittelukohteen lähialueilla.
Merkittävimmät työpaikkakeskittymät ovat Kangasalan keskustassa ja Lentolan alueella, pie-
nemmässä määrin myös Nattarissa, Aakkulantien varressa ja Koilliskeskuksessa.
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Kuva 18. Väestön määrä 250 x 250 metrin ruuduittain, Tilastokeskus 2017. Taustakartta © MML.

Kuva 19. Työpaikkojen määrä 250 x 250 metrin ruuduittain, Tilastokeskus 2017. Taustakartta © MML.
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Suunnittelualueen merkittävimmät maankäytön kehittämissuunnitelmat lähivuosina koskevat
Ojala-Lamminrahkan aluetta (kuva 20). Alue sijoittuu pääosin valtatien 12 pohjoispuolelle ja
Tampereen ja Kangasalan kunnanrajalle siten, että Lamminrahkan alue kuuluu Kangasalaan ja
Ojala Tampereeseen. Käyttötarkoitukseltaan alue on hyvin asumispainotteista, ja asumiseen
osoitetusta maa-alasta suurin osa on pientaloalueita. Toteutuakseen alue edellyttää käytännössä
suunnitellun Lamminrahkan eritasoliittymän toteuttamista, sillä ilman uutta eritasoliittymää alu-
eesta aiheutuu merkittävää kuormitusta ympäröivälle liikenneverkolle, johon sisältyy jo entises-
tään kapasiteetin äärirajoilla olevia tiejaksoja ja eritasoliittymiä sekä rauhoittamistarpeiden koh-
teena olevia katuverkon osia.

Kuva 20. Ote Ojalan ja Lamminrahkan osayleiskaavaehdotusten yhdistelmästä.

Kaavatilannetta ja alueen maankäyttösuunnitelmia on kuvattu laajemmin hankkeen YVA-
selostuksessa.

2.2 Aiemmat suunnitelmat

Valtatien 12 kehittämiseksi on tehty useita suunnitelmia jo suhteellisen pitkän ajan kuluessa.
1990-luvulla laadittuihin suunnitelmiin lukeutuvat
· Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi–Suorama, yleissuunnitelma (1991)
· Valtatien 12 parantaminen välillä Vatiala–Suorama, yleissuunnitelman tarkistus (1994) ja
· Valtatie 12 Suorama–Huutijärvi, alustava yleissuunnitelma (1997).



Hankearviointi 14 / 61

Näissä suunnitelmissa valtatie 12 on tavoitetilanteessa 2+2-kaistainen koko välillä Alasjärvi–
Huutijärvi. Alasjärvi–Suorama-yleissuunnitelmaan sisältyy uusi Holvastin eritasoliittymä sekä
Heikkilänkadun tasoliittymän parantaminen eritasoliittymäksi. Käytännössä kaikissa muissakin
olemassa olevissa eritasoliittymissä ramppijärjestelyitä tai -linjauksia esitetään jollain tavalla
uusittavaksi – ainoastaan Ranta-Koiviston eritasoliittymä Kangasalla on nykytilanteessa vuonna
1997 valmistuneen alustavan yleissuunnitelman mukainen.

Vuonna 2012 valmistui Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi–Vatiala, Kangasala ja Tampe-
re, aluevaraussuunnitelma. Myös tässä suunnitelmassa esitetään valtatielle 2+2-kaistaista poikki-
leikkausta, johon tosin edettäisiin vasta kehittämispolun viimeisessä eli 3. vaiheessa. Edeltävissä
vaiheissa täydennetään kaistoja Linnainmaan ja Alasjärven eritasoliittymien välillä sekä toteute-
taan uusia ramppeja Alasjärven eritasoliittymässä. Viimeisen vaiheen toimenpiteiden toteuduttua
myös Heikkilänkadun ja Niihamankadun tasoliittymä on korvattu eritasoliittymällä, Alasjärven
eritasoliittymä on täydellinen neliapila, Linnainmaan rampit on rakennettu osittain uusiksi ja
Lamminrahkan uusi eritasoliittymä on toteutettu.

Aluevaraussuunnitelman jatkoksi valmistui vuonna 2014 Valtatien 12 esiselvitys välillä Alasjärven
eritasoliittymä – Linnainmaan eritasoliittymä. Siinä on suunniteltu valtatielle 12 lisäkaista Lin-
nainmaan eritasoliittymästä länteen päin Alasjärven eritasoliittymään, sen risteyssillalle asti.

Vuonna 2017 toteutettiin em. suunnitelmissa ensimmäisiin vaiheisiin sisältyvä toimenpide, kun
Alasjärvi–Linnainmaa-väli levennettiin nelikaistaiseksi pidentämällä sekoittumisalue koko liitty-
mävälin mittaiseksi.

Muita hankkeeseen kytkeytyviä suunnitelmia ovat muun muassa seuraavat:
· Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä välillä Pirkkala–Sääksjärvi–Vuores–Kangasala, kehittä-

misselvitys (2003)
· Valtatien 12 kehittäminen Kangasalan Kirkkojärven Natura 2000 -alueen kohdalla, Pirkan-

maan 1. maakuntakaavaehdotuksen taustaselvitys (2005)
· Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere–Orivesi, Tampere, Kangasala, Orivesi, yleissuunni-

telma (2010) sekä Valtatien 9 parantaminen yhteysvälillä Tampere–Orivesi, kehityskäytä-
väselvitys (2016)

· Tampereen seudun rakennesuunnitelma 2040 (2014)
· Tampereen raitiotieverkon kehittämistä koskevat suunnitelmat

2.3 Hankkeen kuvaus

Suunnittelukohteella on tärkeä merkitys sekä pitkämatkaisen liikenteen ja elinkeinoelämän kulje-
tusten välittäjänä että erityisesti työmatkaliikenteen sisääntuloväylänä Tampereelle idän suun-
nasta. Verkollisen aseman lisäksi sen parantamista puoltavat korkeat liikennemäärät, toistuva
ruuhkautuminen, liikenneturvallisuuspuutteet ja heikot ohitusmahdollisuudet. Parantamattomana
valtatien matala palvelutaso aiheuttaa rajoitteita myös maankäytön kehittämiselle.

Hankkeen lähtökohtana on kaavojen tilavarausten mukaisesti, että valtatie parannetaan nykyisel-
le paikalleen.

2.3.1 Ongelmat ja tavoitteet

Hankkeelle asetetut tavoitteet on esitetty taulukoissa 1–3.
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Taulukko 1. Hankkeen liikenteelliset tavoitteet YVA-selostuksen mukaan. Vihreällä pohjalla on esitetty
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). (Pirkanmaan ELY-keskus 2016)

Taulukko 2. Hankkeen maankäytölliset tavoitteet YVA-selostuksen mukaan. Vihreällä pohjalla on esitetty
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). (Pirkanmaan ELY-keskus 2016)
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Taulukko 3. Hankkeen ympäristölliset tavoitteet YVA-selostuksen mukaan. Vihreällä pohjalla on esitetty
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). (Pirkanmaan ELY-keskus 2016)

2.3.2 Vaihtoehtojen kuvaus ja vertailuasetelma

Päävaihtoehdot
Vaihtoehtoja on kolme ja ne on nimetty vaihtoehdoiksi 0+, 1 ja 2.

Kuva 21. Pääkohdat vaihtoehdon 0+ infraratkaisuista. Kaksikaistainen, keskikaiteeton poikkileikkaus
säilyy valtaosalla jaksoa (Linnainmaan eritasoliittymästä itään).
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Vaihtoehdossa 0+ valtatie on Alasjärven ja Linnainmaan liittymien välillä kapea 2+2-kaistainen
tie, jonka keskellä on keskikaide (kuva 21). Keskialueen leveys on 2,0 m. Tämä toimenpide on
toteutettu vuonna 2017. Muulla valtatiejaksolla poikkileikkaus säilyy kaksikaistaisena ja
keskikaiteettomana. Valtatien mitoitusnopeus on 70–100 km/h. Ainoa liittymämuutos on
Lamminrahkan eritasoliittymän toteutus. Lisäksi toteutetaan paikoin meluntorjuntatoimenpiteitä.

Vaihtoehdossa 1 koko valtatiejakso levennetään 2+2-kaistaiseksi (kuva 22).
Poikkileikkausratkaisu on sama kuin vaihtoehdossa 0+ Alasjärven ja Linnainmaan liittymien
välillä. Mitoitusnopeus on 100 km/h Alasjärven kohtaa lukuun ottamatta. Uusina eritasoliittyminä
toteutetaan Lamminrahkan ja Heikkilänkadun liittymät. Muissa liittymissä toteutetaan vähintään
nelikaistaistuksen edellyttämät ramppimuutokset; päävaihtoehtoa ei ole sidottu tiettyihin
eritasoliittymävaihtoehtoihin. Meluntorjuntaa tehdään tarvittavissa kohteissa.

Kuva 22. Pääkohdat vaihtoehdon 1 infraratkaisuista. Vastaava kapea nelikaistainen poikkileikkaus on
käytössä vaihtoehdossa 0+ välillä Alasjärvi–Linnainmaa ja vaihtoehdossa 2 välillä Ranta-Koivisto–
Huutijärvi.

Vaihtoehto 2 on hyvin samankaltainen kuin vaihtoehto 1. Ainoa ero on poikkileikkauksessa
Alasjärven ja Ranta-Koiviston liittymien välillä: tällä jaksolla vaihtoehto 2 toteutetaan 2+2-
kaistaisena 6,5 metriä leveällä keskialueella (kuva 23). Ranta-Koivistosta itään poikkileikkaus on
sama kuin vaihtoehdossa 1. Liittymäratkaisujen osalta vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä ei ole eroja,
koska kumpaakaan ei ole sidottu tiettyihin eritasoliittymämalleihin. Myös vaihtoehdossa 2
mitoitusnopeus on 100 km/h lähes koko jaksolla, ja meluntorjuntaa toteutetaan
melutarkasteluissa havaittujen tarpeiden mukaan.
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Kuva 23. Pääkohdat vaihtoehdon 2 infraratkaisuista.

Eritasoliittymävaihtoehdot
Jaksolle sijoittuu seitsemän nykyistä ja kaksi suunniteltua eritasoliittymää. Kuhunkin liittymään
on ollut esillä yksi tai kaksi vaihtoehtoa, minkä lisäksi osassa liittymistä on ollut alavaihtoehtoja.
Suunnitelmakartat eritasoliittymien vaihtoehdoista on esitetty kuvissa 24-31.

Kuva 24. Alasjärven eritasoliittymävaihtoehdot. Vaihtoehdot 1 ja 2 on käsitelty YVAssa, vaihtoehto 4 on
tullut tarkasteluun myöhemmin. Vaihtoehto 3, josta vaihtoehto 4 on jalostettu, on todettu
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toimivuudeltaan epävarmaksi vaihtoehdoksi, minkä vuoksi sitä ei ole tarkasteltu tässä hankearvioinnis-
sa. Eritasoliittymiä koskevaan vertailuun ei sisälly Heikkilänkadun liittymä heti Alasjärven liittymän län-
sipuolella.

Kuva 25. Linnainmaan eritasoliittymävaihtoehdot. Vaihtoehdot 1 ja 2 ovat YVAn mukaiset, VE1B on
muodostettu sen jälkeen.

Kuva 26. Lamminrahkan eritasoliittymävaihtoehto.

Linnainmaa
VE1B
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Kuva 27. Vatialan eritasoliittymävaihtoehdot. Vain vaihtoehto 1 oli mukana YVA-tarkastelussa, muut
vaihtoehdot on muodostettu sen jälkeen.
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Kuva 28. Lentolan eritasoliittymävaihtoehdot. Vaihtoehdot 1 ja 2 olivat tarkasteltavina YVA-
selostuksessa, lisäkirjaimella varustetut alavaihtoehdot on muodostettu sen jälkeen. Tämän hankearvi-
oinnin eritasoliittymävaihtoehtovertailussa perustana ovat YVA-vaihtoehdot, ja lisäkirjaimellisten vaih-
toehtojen vaikutuksia on täsmennetty kussakin kohdassa tarpeen mukaan.
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Kuva 29. Ranta-Koiviston eritasoliittymävaihtoehto.

Kuva 30. Kangasalan eritasoliittymävaihtoehdot.
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Kuva 31. Huutijärven eritasoliittymävaihtoehdot. Vaihtoehdot 1 ja 2 on käsitelty YVAssa, vaihtoehto 2B
muodostettiin sen jälkeen.

Päävaihtoehtoja ei lähtökohtaisesti ole sidottu mihinkään eritasoliittymävaihtoehtoihin, vaan eri-
laiset kombinaatiot ovat mahdollisia. Poikkeuksena on päävaihtoehto 0+, jossa toteutetaan
Lamminrahkan eritasoliittymä sen ainoan vaihtoehdon mukaan ja muilta osin eritasoliittymissä ei
tehdä muuta kuin Alasjärvi–Linnainmaa-välin nelikaistaistamisen edellyttämät toimenpiteet.

2.3.3 Kustannusarvio

Päävaihtoehtojen kustannusarvio on esitetty taulukossa 4. Vaihtoehto 0+ on noin 7,9 miljoonan
euron kokonaiskustannuksillaan kertaluokkaa halvempi kuin vaihtoehdot 1 (83,3 M€) ja 2
(83,8 M€). Summat eivät sisällä rakentamisen aikaisia haittoja tai tilapäisiä liikennejärjestelyjä,
jotka on otettu huomioon kannattavuuslaskelmassa negatiivisina hyötyinä.
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Taulukko 4. Hankkeen päävaihtoehtojen kustannusarviot, M€.

Vaihtoehto VE 0+ VE 1 VE 2
Sillat ja muut pit-
käikäiset rakenteet 2,8 31,6 29,1

Muut rakenteet 5,1 51,7 54,7
Yhteensä 7,9 83,3 83,8

Eritasoliittymävaihtoehtojen kustannukset on esitetty taulukossa 5. Alasjärven liittymän
vaihtoehtojen 1 ja 2 kohdalla on sisällytetty kustannuksiin Heikkilänkadun ja Niihamankadun
liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, joka on näissä vaihtoehdoissa välttämätöntä toteuttaa.

Taulukko 5. Eritasoliittymävaihtoehtojen kustannusarviot, M€. Alasjärven vaihtoehtojen 1 ja 2 kohdalla
kustannuksiin sisältyy Heikkilänkadun liittymän parantaminen eritasoliittymäksi.

Vaihto-
ehto

Alas-
järvi

Linnain-
maa

Lammin-
rahka Vatiala Lentola Ranta-

Koivisto
Kangas-

ala
Huuti-
järvi

VE 1 15,0 2,8
(1B: 2,2) 4,8 1,9

(1B: 2,2)
6,6

(1B: 6,7) 3,5 4,0 4,8

VE 2 15,5 2,3 - 2,3
6,6

(2B: 6,7)
(2C: 7,8)

- 2,2 3,2
(2B: 4,1)

VE 4 9,6 - - - - - - -

2.4 Liikenne-ennuste

Hankkeen yleissuunnitelmassa mitoitusta silmällä pitäen käytetty liikenne-ennuste on laadittu
Tampereen seudun liikennemallin (TALLI-malli) 2040 avulla, ja se on esitetty kuvassa 32. Ennus-
teessa erityisesti pääteiden liikenne lisääntyy nykyisestä selvästi. Valtatiellä 12 liikennemäärä on
korkeimmillaan Alasjärven eritasoliittymän tuntumassa, 34 000–37 000 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa, ja Huutijärven eritasoliittymän itäpuolella noin 12 000 ajon./vrk. Valtatiellä 9 KVL nousee
Alasjärven etl:n ympäristössä 33 000–45 000 päivittäiseen ajoneuvoon. Seututiellä 339 Lentolan
länsipuolella KVL laskee ennusteen mukaan nykytilasta noin 6 000 ajoneuvoon vuorokaudessa
valtatien sujuvuuden parantuessa.
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Kuva 32. Ennustettu keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) suunnittelualueella 2040 (ajon./vrk).

Taulukko 6. Valtatien 12 keskimääräinen vuorokausiliikenne (suluissa raskas liikenne) vuonna 2040 eri
ennusteissa.
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YS:n ennuste (TALLI),
sis. alueen maankäyt-
töhankkeet

34 200
(1 400)

36 800
(1 800)

34 600
(1 900)

29 100
(1 900)

24 000
(1 600)

23 900
(1 600)

20 800
(1 600)

16 400
(1 500)

12 200
(1 200)

YS:n ennuste (TALLI)
pl. Ojala-
Lamminrahkan alue

30 600
(1 400)

28 200
(1 800)

25 600
(1 900)

25 800
(1 900)

21 600
(1 600)

22 600
(1 600)

19 900
(1 600)

16 000
(1 500)

12 000
(1 200)

Hankearvioinnissa
käytetty ennuste
(valtakunnallinen
ennuste), vaihto-
ehdot 0 ja 0+

31 200
(800)

28 500
(800)

24 000
(700)

24 000
(700)

20 200
(400)

22 800
(500)

19 000
(500)

19 000
(500)

12 700
(500)

Hankearvioinnissa
käytetty ennuste
(valtakunnallinen
ennuste), vaihto-
ehdot 1 ja 2

31 200
(800)

34 000
(1 000)

28 300
(1 000)

27 500
(900)

25 000
(500)

27 000
(600)

21 000
(600)

19 000
(600)

12 700
(500)

Tässä hankearvioinnissa vaikutusten arvioinnin ja kannattavuuslaskelman perustana
on käytetty yleisten kasvukertoimien mukaista liikenne-ennustetta, jonka taustalla on
valtakunnallinen liikenne-ennuste (Ristikartano ym. 2014). Yleisen ennusteen mukaiset liikenne-
määrät valtatiellä 12 ovat suhteellisen lähellä TALLI-mallin tasoa, mikä käy ilmi taulukosta 6.
Raskaan liikenteen määrä on TALLI-mallin mukaisessa ennusteessa paikoitellen kaksinkertainen
kasvukerroinennusteeseen nähden. Yleinen ennuste ei ota huomioon maankäytön paikallista ke-
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hittymistä, mikä aiheuttaa eroja ennusteiden välille. Ojala-Lamminrahkan alueen vaikutus TALLI-
mallin mukaisiin ennusteliikennemääriin on merkittävä etenkin Lamminrahkan suunnitellun liit-
tymän länsipuolella.

2.5 Herkkyystarkastelujen tarpeet

Herkkyystarkastelujen tarkoituksena on arvioida, millainen vaikutus kannattavuuslaskelmaan on
sellaisilla tekijöillä, joiden ennustamiseen ja kehitykseen liittyy epävarmuutta. Tyypillisesti aina-
kin kustannusten ylittymiselle tai alittumiselle tehdään herkkyystarkastelu, niin myös tässä han-
kearvioinnissa. Toinen merkittävä epävarmuustekijä on liikenne-ennuste, jonka osalta tässä han-
kearvioinnissa tarkastellaan erikseen sekä liikennemäärien ennakoitua nopeampi että hitaampi
muutos. Hankkeella on ratkaiseva vaikutus Ojala-Lamminrahkan alueen toteuttamisen edellytyk-
siin, joten alueen ennakoidusta kehittymisestä hankkeen toteuduttua ja uusille käyttäjille koitu-
vista hyödyistä on muodostettu oma herkkyystarkastelunsa.
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3. HANKKEEN VAIKUTUKSET

3.1 Vaikutusten arvioinnin lähtökohdat

Edellä kuvattujen vaihtoehtojen mukaisesti sekä vaikutusten että vaikuttavuuden arvioinnissa on
vertailtu keskenään toisaalta hankkeen päävaihtoehtoja, jotka kattavat koko suunnittelujakson,
toisaalta taas kunkin eritasoliittymän kohdalla sen eri vaihtoehtoja.

Hankkeen eri vaihtoehtojen vaikutuksia koskevia tietoja on koottu pitkälti ympäristövaikutuksen
arviointiselvityksestä (YVA). Lisäksi tätä hankearviointia varten on tehty täydentäviä tarkasteluja,
joissa työkaluna on käytetty ennen kaikkea IVAR 3 -ohjelmistoa ja lisäksi ylimääräisiä melulas-
kentoja ja asiantuntija-arvioita.

Vaikka suunnitelmavaihtoehdoissa on esitetty Lentolan kohdalla kytkeytyminen Tampereen seu-
dun 2. kehään, tämä suunta on jätetty näissä vaikutusarvioinneissa huomiotta, koska on arvioitu,
että valtatien 12 parantaminen toteutuu aiemmin kuin 2. kehätie.

3.2 Vaikutukset tienkäyttäjiin

3.2.1 Pitkämatkainen ajoneuvoliikenne

Päävaihtoehdot
Päävaihtoehtoihin 1 ja 2 sisältyvä valtatien nelikaistaistaminen sujuvoittaa tiejaksoa, jolla kärsi-
tään jo nykytilassa toistuvista ruuhkaongelmista. Sujuvuutta parantaa näissä vaihtoehdoissa
myös tasoliittymien poistuminen Alasjärven alueelta. Vaihtoehdossa 0+ ei paranneta nykyisiä
liittymiä tai muuteta valtatien poikkileikkausta, minkä vuoksi sillä ei ole käytännössä vaikutusta
liikenteen sujuvuuteen. Matka-aikojen ennakoitavuus on tärkeä päämäärä erityisesti valtakunnal-
lisilla raskaan liikenteen runkoyhteyksillä, joihin myös valtatie 12 kuuluu koko matkallaan.

Matka-aikaa ja liikenteen sujuvuutta on tarkasteltu Tampereen Heikkilänkadun ja Kangasalan
Kisarannantien välisellä jaksolla, ja laskelmat on tehty erikseen kevyille ja raskaille ajoneuvoille.
IVAR-laskelmien mukaan kevyiden ajoneuvojen matka-aika arkiruuhkassa on nykytilassa keski-
määrin 13,3 minuuttia, ja se pitenee liikenteen kasvun myötä vuoteen 2040 mennessä 15,0 mi-
nuuttiin. Hankevaihtoehdolla 0+ matka-ajan lyhenemä vertailutilanteeseen nähden on muutamia
sekunteja, vaihtoehdoilla 1 ja 2 se lyhenee noin 4,0 minuuttia.

Kevyiden ajoneuvojen keskimääräinen matka-aika koko vuoden osalta on noin 12,0 minuuttia, ja
se pitenee liikenteen kasvaessa arviolta 13,4 minuuttiin eli nykyisen huipputunnin tasolle vuonna
2040. Vaihtoehdon 0+ tuottama lyhennys matka-aikaan on lähellä nollaa, vaihtoehdoilla 1 ja 2 se
on noin 3,0 minuuttia.

Raskaan liikenteen keskimääräinen matka-aika vastaavalla jaksolla koko vuonna on nykyisin noin
13,5 minuuttia ja vuoden 2040 ennusteliikenteellä 15,0 minuuttia. Hankevaihtoehto 0+ lyhentää
tätä matka-aikaa noin 5 sekuntia, vaihtoehdot 1 ja 2 puolestaan noin 2,9 minuuttia.

Ruuhkaolosuhteeksi luetaan liikennetilanne, jossa liikenteellinen palvelutaso laskee jompaan-
kumpaan kuusiportaisen asteikon kahdesta huonoimmasta luokasta (E ja F). Nykytilassa tarkas-
telujakson liikennesuoritteesta noin 11,5 % syntyy ruuhkaolosuhteiden vallitessa. Ilman toimen-
piteitä liikenteen kasvu nostaa osuuden vuoteen 2040 mennessä 24 prosenttiin. Päävaihtoehdolla
0+ ruuhkasuoritteen osuus pienenee vain vähän eli noin 0,5 prosenttiyksikköä. Vaihtoehdoilla 1
ja 2 ruuhkasuorite saadaan eliminoitua lähes kokonaan; sen osuudeksi jää vuonna 2040 ainoas-
taan 0,3 %.
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Vaikutuksia pitkämatkaiseen ajoneuvoliikenteeseen on tarkasteltu vain päävaihtoehtojen osalta,
sillä jo nykytilassa kaikki jakson liittymät Alasjärveltä Huutijärvelle ovat eritasoliittymiä, eikä
eritasoliittymien eri vaihtoehdoilla näin ollen ole merkittävää vaikutusta pääsuunnan matka-
aikaan tai sujuvuuteen.

Eritasoliittymävaihtoehdot
Eritasoliittymävaihtoehtojen kesken ei pääsääntöisesti ole merkittäviä eroja pääsuunnan matka-
ajan ja sujuvuuden osalta, koska nykytilassakaan Alasjärven ja Huutijärven välillä valtatiellä ei
ole pääsuuntaa hidastavia tasoliittymiä eikä tilanne tältä osin muutu missään kohtaa. Alasjärven
eritasoliittymän kohdalla liittymävaihtoehdot 1 ja 2 sujuvoittavat valtatien 12 liikennettä selvästi
nykytilaan nähden tasoliittymien poistumisen myötä. Matka-ajan odotusarvo on lyhyin vaihtoeh-
dossa 2, joka on mitoitettu 80 km/h:n nopeustasolle, kun taas vaihtoehdoissa 1 ja 4 mitoittavana
nopeustasona on käytetty 60 kilometriä tunnissa. Vaihtoehdossa 4 itä-länsisuuntainen liikenne
joutuu kulkemaan kiertoliittymän kautta, mikä lisää matka-aikaa vaihtoehtojen 1 ja 2 järjestelyi-
hin verrattuna.

3.2.2 Paikallinen ajoneuvoliikenne

Päävaihtoehdot
Paikallisen liikenteen yhteydet valtatielle 12 ovat hankejaksolla jo nykytilanteessa sujuvat ja tur-
valliset, koska liittymistä lähes kaikki ovat eritasoliittymiä. Ainoan oleellisen poikkeuksen muo-
dostaa vilkas Heikkilänkadun ja Niihamankadun liittymä heti Alasjärven liittymän länsipuolella.
Sen parantamista eritasoliittymäksi tarkasteltiin yleissuunnitelmassa ja ympäristövaikutusten
arvioinnissa. Lopulta liittymä päätettiin kuitenkin jättää valo-ohjatuksi liittymäksi, jolloin se rau-
hoittaa liikennettä kaupunkiin saavuttaessa.

Paikallisen liikenteen palvelutasoa on tässä yhteydessä tarkasteltu Kangasalantien matka-ajan
kautta. Keskimääräinen matka-aika on laskettu jaksolta, joka ulottuu valtatieltä 9 Kaukajärven
eritasoliittymästä Lentolan eritasoliittymän kautta Kangasalan keskustaan, Tampereentien ja
Ruutanantien (yt 3400) liittymään asti. Jaksolle kohdistuu toimenpiteitä ainoastaan Lentolan eri-
tasoliittymässä, mutta valtatien 12 liikenteen sujuvoituminen siirtää liikennettä pois Kangasalan-
tieltä, jolloin myös sen matka-aika lyhenee.

Nykytilassa paikallisen liikenteen keskimääräinen matka-aika on laskennallisesti 12,8 minuuttia,
ja liikenteen kasvaessa se nousee vuoteen 2040 mennessä 14,1 minuuttiin. Vaihtoehto 0+ ei
tähän tuo muutosta, mutta vaihtoehdot 1 ja 2 laskevat matka-ajan 12,8 minuuttiin eli nykyiselle
tasolle.

Eritasoliittymävaihtoehdot
Liittymävaihtoehdoilla ei pääsääntöisesti ole merkittävää vaikutusta paikallisen liikenteen suju-
vuuteen. Jo nykytilassa kaikki jakson liittymät Heikkilänkadun kohtaa lukuun ottamatta ovat eri-
tasoliittymiä, mikä tarkoittaa sujuvia järjestelyjä paikallisen liikenteen kannalta. Eritasoliittymissä
poikittaisväylä on useimmissa tapauksissa etuajo-oikeutettu ramppeihin nähden, poikkeuksena
ramppien päiden pisara- ja kiertoliittymät, joita on Linnainmaan, Lamminrahkan, Lentolan ja
Ranta-Koiviston kaikissa vaihtoehdoissa sekä Vatialan 2-vaihtoehdossa, Kangasalan 1-
vaihtoehdossa ja Huutijärven 1- ja 2B-vaihtoehdoissa. Lentolan eritasoliittymässä kaikkiin vaih-
toehtoihin sisältyvät kiertoliittymäjärjestelyt sujuvoittanevat sekä poikittaisväylän eli Kangasalan-
tien (st 339) että ramppien liikennettä, koska nykytilanteessa ramppiliittymissä on liikennevalot.

3.2.3 Erikoiskuljetukset

Päävaihtoehdot
Valtatien 12 suunnassa kulkee koko hankejaksolla suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon
(SEKV) kuuluva reitti, minkä lisäksi reittejä haarautuu sivusuuntiin lähes kaikissa jakson erita-
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soliittymissä. Muutamassa eritasoliittymässä ylikorkeat erikoiskuljetukset joutuvat jollain ajo-
suunnalla poikkeamaan normaalista ajolinjasta kiertääkseen korkeutta rajoittavan esteen,
useimmiten sillan. SEKV:lla tulee turvata kohtuullisin järjestelyin sellaisten kuljetusten kulkuedel-
lytykset, joiden korkeus on 7 metriä, leveys 7 metriä ja pituus 40 metriä.

Tässä hankkeessa tarkastelluilla poikkileikkausratkaisuilla ei sinällään ole vaikutusta erikoiskulje-
tuksiin, koska sekä nykytilassa että esitetyissä vaihtoehdoissa käytettävissä on molempiin suun-
tiin kaksikaistainen ajorata, joka tarjoaa riittävästi tilaa hyvin leveillekin kuljetuksille. Ongelmaksi
sen sijaan voivat muodostua tilanteet, joissa risteyssillasta aiheutuva korkeusrajoite pitäisi kier-
tää vastakkaisen ajosuunnan rombisen rampin kautta. Keskialueellisessa poikkileikkauksessa
ongelma voidaan ratkaista tekemällä ajosuuntien välille kulkuaukko, mutta kapealle keskikaide-
tielle ei vastaavaa hyväksyttyä ratkaisua ole toistaiseksi olemassa. Hankala yhdistelmä muodos-
tuu siis tilanteissa, joissa yhdistyvät kapea poikkileikkausratkaisu ja sellainen eritasoliittymärat-
kaisu, jossa kaikki rampit eivät ole rombisia. Ongelma koskettaa päävaihtoehtoa 1 sen koko mat-
kalla ja päävaihtoehtoa 2 Ranta-Koiviston ja Huutijärven välillä.

Eritasoliittymävaihtoehdot
Kuten edellä kuvattiin, suurten erikoiskuljetusten kannalta merkittävimmät erot liittymävaihtoeh-
tojen kesken ovat Kangasalan ja Huutijärven liittymissä: näiden liittymien 1-vaihtoehdot edellyt-
tävät korkeita erikoiskuljetuksia varten kulkuaukkoja keskikaiteeseen tai välikaistaan, minkä
lisäksi tarvitaan liikenteenohjausjärjestelyjä turvallisuuden varmistamiseksi kuljettaessa ajorataa
tai ramppia väärään suuntaan. Tästä aiheutuu häiriöitä muulle liikenteelle, minkä lisäksi onnet-
tomuusriski kasvaa. Rombiset 2-vaihtoehdot sen sijaan parantavat tilannetta nykyisestä, kun
tarve kulkea vasten liikennettä poistuu kokonaan.

Muissa liittymissä erot vaihtoehtojen välillä ovat pienempiä tai niiden merkitys verkollisesti on
vähäisempi. Lentolan eritasoliittymässä erikoiskuljetusten sujuva kulku on varmistettavissa otta-
malla erikoiskuljetusten tarpeet huomioon detaljisuunnittelussa ja toteutuksessa esim. saarek-
keiden yliajettavuuden ja valaisinten ja muiden rakenteiden sijoittelun osalta. Vatialan ja Lin-
nainmaan eritasoliittymissä paikallinen reitti erkanee sivusuunnalle aiheuttaen tarpeita erityisjär-
jestelyille liittymätyypistä riippumatta, koska valtatie ylittää poikittaisväylän. Vatialan kohdalla on
mahdollista kiertää tarvittaessa Lentolantien kautta.

3.3 Liikenneturvallisuusvaikutukset

Päävaihtoehdot
Hankkeessa selvästi merkittävin vaikutus liikenneturvallisuuteen on päävaihtoehtoihin 1 ja 2 si-
sältyvällä valtatien keskikaiteistamisella, joka torjuu etenkin seurauksiltaan vakavia kohtaamis-
onnettomuuksia ja liikennekuolemia. Samoissa päävaihtoehdoissa myös Alasjärven eritasoliitty-
män parantaminen vähentää konfliktipisteitä ja sitä kautta onnettomuusriskiä. Päävaihtoehdossa
0+ ei poikkileikkausmuutoksia tehdä, eli suurin osa valtatiejaksosta jää keskikaiteettomaksi kak-
sikaistaiseksi tieksi. Tällöin vakavan onnettomuuden riski on edelleen korkea ohituskiellosta huo-
limatta.

Uusi Lamminrahkan liittymä lisää kaikissa päävaihtoehdoissa valtatielle uuden mahdollisen häiriö-
tekijän lähteen, josta voi aiheutua onnettomuuksia. Riskiä pienentää kuitenkin se, että liittymä
toteutetaan kaikissa päävaihtoehdoissa eritasoliittymänä.

Henkilövahinkoihin johtavat onnettomuudet (hvjo) ja liikennekuolemat on laskettu Tampereen
Heikkilänkadun ja Kangasalan Kisarannantien väliselle jaksolle, ja lukuihin on otettu mukaan
myös jakson liittymät, liittyvät väylät liittymän välittömässä läheisyydessä sekä Kangasalantie (st
339). Nykytilassa tällä alueella sattuu IVAR-laskelmien mukaan keskimäärin 8,5 onnettomuutta
vuodessa. Liikenteen ennustetusta kasvusta huolimatta onnettomuusmäärä pienenee tulevaisuu-
dessa, sillä mm. ajoneuvotekniikan ja onnettomuuksien seurauksia lieventävien tievarusteiden
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kehityksen myötä onnettomuusasteen odotetaan pienenevän. Vuoden 2040 ennusteliikenteellä
hvj-onnettomuudet vähenevät tämän ansiosta noin 7,5 onnettomuuteen vuodessa. Vaihtoehdon
0+ arvo on samalla tasolla, mutta päävaihtoehdoissa 1 ja 2 hvj-onnettomuusmäärä pienenee
noin 6,4 vuosittaiseen onnettomuuteen.

Liikennekuolemien osalta kehitys noudattelee samoja linjoja kuin hvj-onnettomuuksien. Nykytilan
0,57 vuosittaista kuolonuhria vähenee yleisen trendin mukaisesti vuoteen 2040 mennessä 0,37
kuolonuhriin. Päävaihtoehdossa 0+ arvo on sama. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 vuosittaisten kuolonuh-
rien määrä on vain 0,22, mikä on suurelta osin koko jaksolle toteutettavan keskikaiteen ansiota.

Eritasoliittymävaihtoehdot
Eritasoliittymävaihtoehtojen eroavaisuudet liikenneturvallisuusvaikutusten osalta ovat melko vä-
häiset. Merkittävimmät erot koskettavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja muo-
dostuvat pääasiassa kohdista, joissa jalankulku- ja pyöräilyreitti risteää rampin kanssa tasossa.
Tästä näkökulmasta eroja vaihtoehtojen välillä on lähinnä Linnainmaan, Vatialan ja Huutijärven
liittymissä, joista kaikissa vaihtoehdossa 1 on vähemmän jkpp-reitin ja rampin risteämisiä kuin
vaihtoehdossa 2. Huutijärven liittymän vaihtoehdossa 2B jkpp-väylä on kuitenkin kantatien 58
itäreunalla, jolloin ramppiylitykset minimoituvat. Näitä vaikutuksia ja vaihtoehtojen eroja on ku-
vattu tarkemmin luvussa 3.4.2.

Lamminrahkan, Ranta-Koiviston, Kangasalan ja Huutijärven eritasoliittymissä 1-vaihtoehdot pie-
nentävät riskiä ajautua väärän ajosuunnan rampille. Myös sujuvat ramppijärjestelyt pienentävät
hiukan onnettomuusriskiä Lentolan eritasoliittymässä sekä Kangasalan ja Huutijärven 1-
vaihtoehdoissa.

3.4 Vaikutukset ihmisten elinolosuhteisiin ja kestävään liikkumiseen

3.4.1 Melu

Päävaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettyjen tietojen ja laadittujen mallinnusten perusteella
suunnittelujakson varrella päiväajan yli 55 desibelin keskiäänitasolle altistuu nykytilassa noin
1 310 asukasta. Ilman toimenpiteitä määrä lisääntyy ennustetilanteeseen mennessä liikenteen
kasvun myötä sadoilla asukkailla. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyn vuoden 2040 en-
nusteen mukaan suurin altistujamäärä, noin 1 620 asukasta, on vaihtoehdolla 0+, mikäli kaikissa
vaihtoehdoissa otetaan huomioon meluntorjunnan vaikutus. Vaihtoehdossa 1 melulle altistuvia
asukkaita on noin 1 550, vaihtoehdossa 2 noin 1 580. Mikäli meluntorjuntaa ei huomioida, eniten
altistujia on vaihtoehdolla 2, jonka leveä poikkileikkaus vaikuttaa melun leviämiseen haitallisesti.

Meluvaikutukset ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella on kuvattu taulukoissa 7–10. Haitan
poistamisen hyötyjä ei lasketa asukkaille, joihin kohdistuva päiväajan melualtistus ei ylitä 55
dB:n keskiäänitasoa.

Taulukko 7. Suunnittelujakson varrella melulle altistuvat asukkaat YVAn mukaan (Pirkanmaan ELY-
keskus 2016).

Päiväajan melutasot (klo 7–22) yli 45 dB yli 55 dB yli 65 dB
Nykytilanne 14104 1312 2
VE 0+, ei meluntorjuntaa 18292 1823 58
VE 0+, meluntorjunta 18094 1624 31
VE 1, ei meluntorjuntaa 18569 2043 50
VE 1, meluntorjunta 18332 1550 6
VE 2, ei meluntorjuntaa 18942 2217 62
VE 2, meluntorjunta 18591 1583 8
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Taulukko 8. Suunnittelujakson varrella melualueelle sijoittuvat lomarakennukset YVAn mukaan (Pirkan-
maan ELY-keskus 2016).

Päiväajan melutasot (klo 7–22) yli 45 dB yli 55 dB yli 65 dB
Nykytilanne 31 3 0
VE 0+, ei meluntorjuntaa 36 3 0
VE 0+, meluntorjunta 35 3 0
VE 1, ei meluntorjuntaa 36 3 0
VE 1, meluntorjunta 35 1 0
VE 2, ei meluntorjuntaa 36 3 0
VE 2, meluntorjunta 35 1 0

Taulukko 9. Suunnittelujakson varrella melualueelle sijoittuvat hoitorakennukset YVAn mukaan (Pir-
kanmaan ELY-keskus 2016).

Päiväajan melutasot (klo 7–22) yli 45 dB yli 55 dB yli 65 dB
Nykytilanne 12 1 0
VE 0+, ei meluntorjuntaa 17 2 0
VE 0+, meluntorjunta 15 2 0
VE 1, ei meluntorjuntaa 17 2 0
VE 1, meluntorjunta 16 2 0
VE 2, ei meluntorjuntaa 14 1 0
VE 2, meluntorjunta 15 1 0

Taulukko 10. Suunnittelujakson varrella melualueelle sijoittuvat opetusrakennukset YVAn mukaan (Pir-
kanmaan ELY-keskus 2016). Hankevaihtoehdoissa ei ole vaikutusta sillä, toteutetaanko meluntorjunta-
toimenpiteet vai ei.

Päiväajan melutasot (klo 7–22) yli 45 dB yli 55 dB yli 65 dB
Nykytilanne 4 0 0
VE 0+ 5 0 0
VE 1 5 0 0
VE 2 5 0 0

Suunnitelmaratkaisujen ja liikenne-ennusteen tarkennuttua valitulle hankevaihtoehdolle (VE 1)
tehtiin uudet melumallinnukset, joissa myös aluerajausta hiukan tiivistettiin alkuperäisestä. Uu-
sien tarkastelujen mukaan yli 55 desibelin keskiäänitasolle altistuu nykytilassa 774 asukasta
(taulukko 11). Vuonna 2040 määrä on valitulla hankevaihtoehdolla mutta ilman uusia meluntor-
juntatoimenpiteitä 1 228 asukasta. Esitetty meluntorjunta laskee altistujien määrän 463 asuk-
kaaseen.

Taulukko 11. Suunnittelujakson varrella melulle altistuvat asukkaat valitulla hankeratkaisulla.

Päiväajan melutasot
(klo 7–22)

50–55
dB

55–60
dB

60–65
dB

65–70
dB > 70 dB > 55 dB

yht.
Nykytilanne 2463 596 175 3 0 774
VE 1, ei meluntorjuntaa 3646 770 409 49 0 1228
VE 1, meluntorjunta 3406 450 13 0 0 463

Eritasoliittymävaihtoehdot
Kuten päävaihtoehdoissakin, myös eritasoliittymävaihtoehdoissa meluhaitat ovat yleisesti ottaen
suuremmat sellaisissa vaihtoehdoissa, joissa liikenneväyliä on laajemmalla alueella, sillä ne ulot-
tuvat tällöin yleensä lähemmäksi asuinrakennuksia. Eritasoliittymistä tihein asutus on Alasjärven
ja Linnainmaan eritasoliittymien läheisyydessä, eli etenkin tällä alueella meluntorjunnalla ja kau-
as asutuksesta jäävällä väylien sijoittumisella voidaan vähentää melulle altistuvien asukkaiden
määrää.
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Suurimmat vaihtoehtojen väliset erot sen suhteen, miten lähelle ajoväylät ulottuvat asutusta,
ovat Alasjärven eritasoliittymässä. Vaihtoehdon 2 suorat ja silmukkarampit levittäytyvät laajalle,
jolloin etäisyys asuinrakennuksiin pienenee ja riittävän meluntorjunnan toteuttaminen muodostuu
hankalammaksi. Vaihtoehdot 1 ja 4 mahtuvat likipitäen yhtä pienelle alueelle, joskin vaihtoehdon
4 suora ramppi idästä etelään voi aiheuttaa meluhaittoja Atalan alueen lähimmille asukkaille.

Myös Linnainmaan ja Huutijärven liittymässä vaihtoehtojen kesken on hiukan eroja ramppien
etäisyyksissä lähimmistä asuinrakennuksista. Linnainmaan liittymässä etäisyys jää pienemmäksi
vaihtoehdossa 1, Huutijärven liittymässä taas vaihtoehdossa 2.

Meluntorjuntaa tehdään kaikkien eritasoliittymien alueella, minkä ansiosta tilanteen voidaan arvi-
oida parantuvan vertailuvaihtoehtoon nähden.

3.4.2 Kävely ja pyöräily

Päävaihtoehdot
Jo nykytilassa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet suunnittelujaksolla ovat melko hyvät, sillä valtatien
yli tai ali kulkevia yhteyksiä on suhteellisen tiheässä ja ne sijoittuvat pääasiassa sellaisiin kohtiin,
joissa niille on kysyntää. Etenkin alikulkukäytävien taso vaihtelee kuitenkin merkittävästi. Paikoin
valtatietä ylitetään myös tasossa ihmisten itsensä tekemillä ylityskohdilla, jotka ovat vakiintuneet
maastoon käytön tuloksena. Kun valtatietä varustetaan keskikaiteella, sen estevaikutus kasvaa
epävirallisempien ylityskohtien muuttuessa käytännössä mahdottomiksi. Tällä on liikenneturvalli-
suutta parantava vaikutus, mutta riittävistä ylitys- tai alitusmahdollisuuksista on tällöin entistä
tärkeämpää huolehtia.

Vaihtoehdossa 0+ säilyvät kaikki risteyssillat sekä yli- ja alikulkukäytävät, jotka jo nykyisellään
palvelevat poikittaisyhteytenä jalankulkijoille ja pyöräilijöille, ja Lamminrahkan liittymän ympäris-
tössä ne uusitaan ramppien edellyttämiltä osin. Päävaihtoehdoissa 1 ja 2 kaikki nämä sillat uusi-
taan, eli päävaihtoehdoissa yhteyksiä ei katkea. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 siltojen uusiminen tarkoit-
taa etenkin ahtaimpien nykyisten alikulkujen kohdalla selvää laatutason parannusta. Lisäksi näis-
sä vaihtoehdoissa toteutetaan kolme uutta alikulkukäytävää, joista erityisesti Lentolan kohdalle
tulevalle alikululle on selvästi kysyntää, koska valtatien poikki kuljetaan tässä kohtaa jo nykyti-
lassa. Mäkirinteentien ja Herttualantien risteyssillan kohdalla on suunnitelmissa toteuttaa alitta-
valle väylällä jkpp-väylä tai ainakin varautua siihen alikulun leveydessä.

Eritasoliittymävaihtoehdot
Yleisesti ottaen kävelyn ja pyöräilyn kannalta parhaita eritasoliittymämalleja ovat sellaiset, joissa
poikittaisväylän suunnassa kulkevat jalankulkijat ja pyöräilijät eivät joudu lainkaan risteämään
päätien eivätkä ramppien liikenteen kanssa. Tällainen tilanne on nykyään mm. Linnainmaan eri-
tasoliittymässä, jossa kaikki rampit ovat samalla puolella poikittaisväylää (Orimuskadun länsipuo-
lella). Toisen vaihtoehdon muodostavat erilliset yli- tai alikulkukäytävät, mutta ne ovat ratkaisui-
na usein kalliita ja voivat johtaa myös epäsuotuisiin vaaka- ja pystygeometrioihin käyttäjien nä-
kökulmasta.

Edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti hyvin pieni estevaikutus jalankulkijoille ja pyöräilijöille
aiheutuu mm. Vatialan eritasoliittymän vaihtoehdossa 1. Vastaavasti Linnainmaan eritasoliitty-
mässä nykyiseen liittymämalliin perustuvan vaihtoehdon 1 estevaikutus on pienempi kuin vaihto-
ehdon 2, jossa uusi rombinen ramppi risteää jkpp-väylän kanssa.

Huutijärven eritasoliittymän vaihtoehdossa 1 ramppiylityksiä on yksi vähemmän kuin vaihtoeh-
dossa 2, mikä tarkoittaa pienempää estevaikutusta ja turvallisuusriskiä. Parhaaseen tilanteeseen
päästään vaihtoehdossa 2B, jossa ylitettävänä on vain yksi, kohtalaisen vähäliikenteinen ramppi.
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Lentolan eritasoliittymässä vaihtoehdoilla 1 ja 2 ei ole merkittävästi eroa estevaikutuksen kannal-
ta, sillä kummassakin pohjoispuolen rampit risteävät haitallisesti merkittävän jkpp-väylän kans-
sa. Sen sijaan B-vaihtoehdoissa risteämisiä tasossa ei ole, mikä lisää reitin turvallisuutta, mutta
pitkän kiertomatkan ja korkeuserojen takia estevaikutus ei kuitenkaan poistu.

3.4.3 Linja-autoliikenne

Päävaihtoehdot
Päävaihtoehtojen vaikutus linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiin muodostuu lähinnä yleisen
liikenteen sujuvuuden parantumisen kautta, johon positiivisin vaikutus on päävaihtoehdoilla 1 ja
2. Kaikkiin päävaihtoehtoihin sisältyvään Lamminrahkan eritasoliittymään muodostuu uusi mah-
dollinen pysähdyspaikka valtatietä pitkin kulkevalle liikenteelle, mikäli ramppipysäkit toteutetaan.
Valtatietä pitkin kulkevaa seutuliikennettä ei tällä välillä ole nykytilassa paljon, mutta uudet
mahdollisuudet voivat lisätä reittivaihtoehdon houkuttelevuutta.

Tämän raportin laatimisen aikaan rakenteilla oli Tampereen raitiotien ensimmäinen vaihe, johon
sisältyy haara keskustasta yliopistolliselle keskussairaalalle (TAYS). Myöhemmissä kaavailuissa
on reitin jatko Koilliskeskukseen ja mahdollisesti myös pidemmälle Kangasalan suuntaan tai
Lamminrahkan uudelle asuinalueelle. Heikkilänkadun liittymän länsipuolella raitiotie tulee näillä
näkymin risteämään Teiskontien kanssa, mutta sekä taso- että eritasoristeäminen ovat tämän-
hetkisen tiedon mukaan vielä mahdollisia. Myös Linnainmaan eritasoliittymän kohdalle on tulossa
valta- ja raitiotien risteämiskohta, joka lienee välttämätöntä toteuttaa eritasoratkaisuna.

Päävaihtoehdot eivät vaikuta raitiotien myöhempien vaiheiden toteuttamisen edellytyksiin, mutta
jatkosuunnittelussa on syytä käydä vuoropuhelua hankkeiden kesken molempiin suuntiin.

Eritasoliittymävaihtoehdot
Joukkoliikenteen kannalta paras eritasoliittymämalli yleisesti ottaen on rombinen eritasoliittymä,
sillä se mahdollistaa sujuvan kulun joka suunnassa ja poikkeamisen valtatieltä ramppipysäkille.
Myös esimerkiksi Huutijärven nykyiseen eritasoliittymämalliin pysäkit on mahdollista sijoittaa,
mutta se vaatii erillistä bussiramppia ja mittavampia järjestelyjä liityntä- ja saattoliikenteelle.
Palveltavista suunnista riippuu, mihin kohtiin pysäkkejä kannattaa sijoittaa. Suunnittelualueella
esimerkiksi Ranta-Koiviston eritasoliittymässä on nykytilassa rombiset rampit, mutta pysäkkejä
eritasoliittymän yhteydessä ei ole lainkaan. Tällä hetkellä seutuliikenteen pääreitti kulkee Kan-
gasalantietä (seututie 339) pitkin, ja sitä käyttävät osittain myös pitkän matkan linja-autot. Osa
kaukoliikenteestä tulee Tampereelta Kangasalantietä ja siirtyy Lentolan eritasoliittymässä valta-
tielle 12, jolloin ne eivät siis pysähdy lainkaan Kangasalan keskustan kohdalla.

Pysäkkien ja niiden linja- ja vuorotarjonnan lisäksi oleellinen palvelutasotekijä liittyy pysäkkien
varusteluun. Vähimmäisvaatimuksena ainakin nousupysäkeillä (seutukeskukseen suuntautuva
liikenne) tulisi olla sadesuoja, penkki, roska-astia sekä reitti- ja aikataulutiedot, minkä lisäksi
palvelutasoa voidaan kohottaa esimerkiksi tuulisuojalla ja reaaliaikaisella matkustajainformaatiol-
la. Myös liityntäpysäköinnin varusteluun kohdistuu vaatimuksia: liityntäpyöräilijöiden käytössä
tulisi olla ainakin runkolukituksen mahdollistavat telineet ja mielellään sääsuoja pyörille. Sähkö-
avusteisten ja -käyttöisten ajoneuvojen lisääntyessä myös tarpeet latausmahdollisuuksille lisään-
tynevät jatkossa.

Valtatie 12 ja suunniteltu raitiotielinjaus risteävät Linnainmaan eritasoliittymän kohdalla. Mikäli
raitiotie alittaa valtatien Orimuskatua pitkin, tulee myöhemmissä suunnittelukokonaisuuksissa
selvittää ratkaisuperiaatteet ja esimerkiksi se, tuleeko Orimuskadun alikulkukorkeutta kasvattaa
tai siltaa pidentää raitiotiereitin mahdollistamiseksi. Vaatimukset on tärkeää olla tiedossa myös
siinä vaiheessa, kun tehdään tarkempaa suunnittelua valtatien leventämisen edellyttämälle sillal-
le.
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3.5 Ympäristövaikutukset

3.5.1 Liikenteen päästöt

Päävaihtoehdot
Päästövaikutusten osalta käytettävissä ovat ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA)
(Pirkanmaan ELY-keskus 2016) laskentatulokset, joissa on hyödynnetty VTT:n LIPASTO-
laskentajärjestelmän päästökertoimia, sekä IVAR 3 -ohjelmistolla tehdyt laskelmat. Tarkastelu-
alueet eivät kuitenkaan ole yhtenevät, minkä lisäksi YVAsta puuttuvat vertailutilanteen arvot
vuodelta 2040. Tulokset on esitetty taulukoissa 12 ja 13.

Taulukko 12. Valtatien 12 typen oksidien ja hiukkasten päästöt YVAn mukaan (Pirkanmaan ELY-keskus
2016).

Typen oksidit
NOx (t/v)

Pienhiukkaset
PM2.5 (t/v)

Hengitettävät hiukkaset,
PM10 (t/v)

Nykytilanne 67 1,7 32
VE 0+ 30 2,5 50
VE 1 27 2,2 55
VE 2 27 2,2 55

Taulukko 13. Koko tarkastelualueen hiilidioksidin, typen oksidien, hiilivetyjen, hiilimonoksidin ja hiuk-
kasten päästöt IVAR-laskelmien mukaan.

CO2
(1000 t/v)

NOx
(t/v)

HC
(t/v)

CO
(t/v)

Hiukkaset
(t/v)

Nykytilanne 27,6 146 59,3 330 4,37
Vertailu 35,5 35,0 20,1 140 2,39
VE 0+ 35,4 35,3 20,2 141 2,39
VE 1 31,6 34,4 17,5 164 2,69
VE 2 31,6 34,4 17,5 164 2,69

Liikennesuoritteen kasvun takia hiilidioksidipäästöjen ennustetaan kasvavan vuoteen 2040 men-
nessä nykytilanteesta noin 7 900 t/v. Vaihtoehdon 0+ vaikutus päästöihin on lähes olematon.
Sen sijaan vaihtoehtojen 1 ja 2 tuottama sujuvuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä
tarkastelualueella noin 3 800 t/v.

Typen oksidien, hiilivetyjen ja hiilimonoksidin päästöt alenevat jo vertailutilanteessa selvästi ny-
kytilanteeseen nähden, mihin vaikuttaa ympäristöhaittoja vähentävän ajoneuvotekniikan kehit-
tyminen. Typen oksidien ja hiilivetyjen osalta sujuvuutta parantavat vaihtoehdot 1 ja 2 vähentä-
vät päästöjä vielä hiukan vertailutilanteesta, kun taas hiilimonoksidipäästöt kasvavat. Vaihtoeh-
don 0+ vaikutus on hyvin pieni kaikissa päästöluokissa.

Hiukkaspäästöjen osalta tarkastelujen tulokset ovat osittain erisuuntaisia, mikä voi johtua mm.
eroavaisuuksista tarkastelualueessa. Pääasiassa tien pinnassa tapahtuvasta mekaanisesta kulu-
tuksesta syntyvien hengitettävien hiukkasten osalta päästöt ovat vaihtoehdossa 0+ matalammat
kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, joissa keskimääräinen nopeustaso on korkeampi. Pienhiukkasten
osalta taas vaihtoehdon 0+ päästöt nousevat vaihtoehtoja 1 ja 2 korkeammiksi.

Vaikutuksia liikenteen päästöihin on tarkasteltu vain päävaihtoehtojen osalta, sillä eritasoliitty-
mien eri vaihtoehdoilla ei ole merkittävää ja luotettavasti todistettavissa olevaa vaikutusta pääs-
tömääriin.
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3.5.2 Maiseman ja kulttuuriympäristön heikkeneminen

Päävaihtoehdot
Päävaihtoehdoissa 1 ja 2 toteutetaan uusia meluesteitä noin 12,4 kilometrin matkalle, joista lä-
hes 2,7 kilometriä sijoittuu maisemallisesti arvokkaalle tiejaksolle. Vastaavasti vaihtoehdossa 0+
meluesteitä rakennetaan noin 4,2 kilometrin matkalle, joista noin 2,4 on arvokkaalla maisema-
jaksolla.

Vaihtoehtoihin 1 ja 2 sisältyy paljon uusia eritasoliittymäjärjestelyjä, joista aiheutuu myös mai-
semallisesti merkittäviä muutoksia. Eniten maisemaa muuttaa Alasjärven ja Lentolan eritasoliit-
tymien parantaminen. Kaikissa päävaihtoehdoissa merkittävä muutos on Lamminrahkan uusi
eritasoliittymä, mutta maisemallista vaikutusta pienentää liittymän sijoittuminen metsäiselle alu-
eelle.

Vaikutuksia liikenteen päästöihin on tarkasteltu vain päävaihtoehtojen osalta, sillä eritasoliitty-
mien eri vaihtoehdoilla ei ole merkittävästi toisistaan eroavia vaikutuksia maisemaan tai kulttuu-
riympäristöön.

3.5.3 Pintavesien heikkeneminen Kirkkojärven jaksolla

Päävaihtoehdot
Päävaihtoehdoista 1 ja 2 aiheutuu haittavaikutuksia pintavesiin herkällä Kirkkojärven alueella.
Tiealue leviää Kirkkojärven suuntaan, mikä pienentää vesialueella pohjan ja pohjasedimentin
pinta-alaa. Itse tien nelikaistaistaminen puolestaan kasvattaa vettä läpäisemätöntä pinta-alaa ja
lisää sitä kautta hulevesien määrää likimain tien levenemisen suhteessa. Tien leventäminen lisää
rakentamisen aikana myös lähivesistöjen kiintoaineskuormitusta merkittävästi.

Sekä vaihtoehdossa 1 että vaihtoehdossa 2 valtatie levenee Kirkkojärven kohdalla nelikaistaisek-
si, mistä johtuen haittavaikutukset Kirkkojärven kohdan pintavesiin ovat näissä vaihtoehdoissa
selvästi suurimmat. Vaihtoehdossa 0+ Kirkkojärven jaksoon ei kohdistu toimenpiteitä, mistä joh-
tuen myöskään haittavaikutukset eivät kasva vertailuvaihtoehdosta.

Eritasoliittymävaihtoehdot
Kangasalan eritasoliittymän vaihtoehdoista VE 1:ssä toteutetaan liittymän kaakkoisneljännekseen
uusi rombinen ramppi, joka edellyttää vesistön täyttöä tai siltarakennetta ja pienentää siten poh-
jan ja pohjasedimentin pinta-alaa. Toisaalta vaihtoehdon 1 mukainen eritasoliittymä vaatii koko-
naisuutena vähemmän tilaa kuin VE 2, mikä tarjoaa mahdollisuuksia hulevesien käsittelyyn va-
pautuvalla maa-alalla ennen niiden laskemista Kirkkojärveen. Tätä vaihtoehtoa vaihtoehto 1 ei
mahdollista. Myös vaihtoehdossa 2 väylät leviävät hiukan Kirkkojärven suuntaan. Tampereen
suunnasta erkanevalle rampille joudutaan ottamaan hiukan lisätilaa Kirkkojärven rantaviivan
tuntumasta valtatietä levennettäessä.

3.6 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja alueiden kehittymiseen

Hankkeella on hyvin merkittävät vaikutukset Tampereen ja Kangasalan rajalla sijaitsevan, nykyti-
lassa pääosin rakentamattoman Ojala-Lamminrahkan alueen kehittymiseen. Ilman uutta Lam-
minrahkan eritasoliittymää, joka toteutetaan kaikissa hankevaihtoehdoissa, aluetta ei voida käy-
tännössä toteuttaa, sillä siitä aiheutuisi kestämätöntä kuormitusta lähialueiden katuverkolle sekä
Linnainmaan ja Aitovuoren eritasoliittymiin.

Erityisesti päävaihtoehdoissa 1 ja 2 edellytykset Ojala-Lamminrahkan alueen kehittymiselle ovat
hyvät, sillä nelikaistainen valtatie kykenee hyvin ottamaan vastaan lisääntyvän liikenteen. Vaih-
toehdossa 0+ edellytykset eivät ole niin hyvät, sillä Linnainmaan ja Lamminrahkan välille jäävä
kaksikaistainen jakso voi muodostua liikenteelliseksi pullonkaulaksi.
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3.7 Muut vaikutukset

3.7.1 Julkinen talous

Väylähankkeiden myötä liikenneväylien pinta-ala tyypillisesti kasvaa, mikä lisää kunnossapidon
tarvetta kasvattaen kustannuksia. Koska varsinaisia verkollisia muutoksia ei hankkeessa tapahdu
Lamminrahkan eritasoliittymää lukuun ottamatta, pinta-alan kasvu muodostuu pääasiassa valta-
tien leventämisestä jääden melko pieneksi. Vaihtoehdossa 0+ pinta-alan kasvu jää vielä tuntu-
vasti pienemmäksi kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2, koska valtatietä ei levennetä lainkaan. Vaihtoeh-
doissa 1 ja 2 kunnossapitokustannukset kasvavat vuoden 2040 liikennemäärillä noin 36 000 eu-
rolla, vaihtoehdon 0+ kustannusvaikutus jää lähes olemattomaksi (taulukko 14).

Kapasiteetin kasvaessa liikenteen sujuvuus paranee, mikä vähentää ajoneuvojen polttoaineenku-
lutusta ja sitä kautta verotuloja. Vaikutus on päävaihtoehdoissa 1 ja 2 selvästi suurempi kuin
vaihtoehdossa 0+, sillä vaihtoehdot 1 ja 2 poistavat ruuhkasuoritteen lähes kokonaan. Vaihtoeh-
dot 1 ja 2 vähentävät verotuloja sujuvuuden parantuessa noin 1,88 miljoonalla eurolla vuoden
2040 tasossa, kun taas vaihtoehto 0+ lisää verotuloja noin 27 000 eurolla.

Taulukko 14. Kunnossapitokustannusten ja verotulojen muutos vuoden 2040 liikennemäärillä.

VE 0+ VE 1 VE 2
Kunnossapitokustannusten
muutos, tuhatta € 0,0 36,2 36,2

Verotulojen muutos, tuhatta € 27,3 -1880 -1880

Hankkeen ei oleteta vaikuttavan oleellisesti joukkoliikenteen houkuttelevuuteen, joten matkusta-
jien siirtymiä henkilö- ja linja-autojen välillä tai mahdollisia subventioita ei ole arvioitu. Rai-
tiotielinjan mahdollinen jatke Koilliskeskuksesta itään saattaa vähentää henkilöautoliikenteen ja
muun joukkoliikenteen määriä, mutta sitä ei ole tässä otettu huomioon.

3.7.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Kaikissa vaihtoehdoissa valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen, mistä johtuu, että haittavai-
kutukset liikenteelle nousevat väistämättä melko suuriksi. Liikenneverkon toimivuuden kannalta
on eduksi, että käytettävissä on rinnakkaisväyliä, joille liikennettä luonnostaan hakeutunee ra-
kennustöiden aikana. Hankalaksi solmupisteeksi voi muodostua rakentamisen aikana Lentolan
eritasoliittymä, jossa valtatie kytkeytyy yhteen tärkeimmän rinnakkaisväylän eli Kangasalantien
(st 339) kanssa. Rinnakkaisväylillä asutus ja muut herkät toiminnot voivat kärsiä lisääntyneen
liikenteen aiheuttamista haitoista.

Rakennusajan kulkuyhteyksien kannalta selvästi merkittävin korvaava rinnakkaistie on seututie
339 (Kangasalantie). Valtatien parantamisen aikana liikennettä ohjautuu sille väistämättä, mistä
aiheutuu haittaa paikalliselle väestölle. Myös liikenne seututiellä voi ruuhkautua. Valtatien 12 olisi
suositeltavaa olla hyvin käytettävissä sinä aikana, kun Lentolan eritasoliittymää uusitaan Kan-
gasalantien osalta.

Muita mahdollisia kiertoreittejä rakentamisen aikana ovat Saarenmaantie (yhdystie 13997) sekä
kaduista Finnentie–Aakkulantie, Vatialantie–Holvastintie–Holvastinkatu–Orimuskatu–
Mäentakusenkatu–Heikkilänkatu sekä edelliseen kytkeytyvä Holvastinkatu–Vestonkatu–Sammon
valtatie.

Valtatien leventäminen ja paikoitellen uudet eritasoliittymäjärjestelyt edellyttävät louhintatöitä,
mistä aiheutuu haitallisia vaikutuksia alueen luonnolle ja paikalliselle väestölle. Melu-, pöly- ja
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tärinähaittoja syntyy louhinnan, maarakentamisen ja tien rakentamisen lisäksi työmaahan liitty-
vistä koneiden, louheen ja maa-ainesten kuljetuksista. Myös mahdollisista kiertotiejärjestelyistä
voi aiheutua häiriötä kiertoteiden läheisyydessä asuville ihmisille. Maisemahaittoja syntyy raken-
tamisen aikana erityisesti peltoaukeilla ja muualla aukeassa maastossa tehtävistä rakennustöistä.
Paikoitellen rakentaminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia myös lähialueiden vesistöihin.
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4. VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

Vaikuttavuuden arviointi on laadittu sekä päävaihtoehdoille että eritasoliittymien kohdalla niiden
eri vaihtoehdoille. Tarkasteluissa on käytetty osittain eri mittareita. Etenkin päävaihtoehtojen
kohdalla merkittävä osa mittariarvoista perustuu IVAR 3 -ohjelmistolla laadittuihin laskelmiin.
Tarkasteluja on täydennetty taulukkolaskentaohjelmistolla tehdyillä laskelmilla ja asiantuntija-
arvioilla.

4.1 Vaikuttavuusmittarit

4.1.1 Päävaihtoehdot

Päävaihtoehtojen vaikuttavuuden arvioinnissa on käytetty 11 mittaria, jotka on esitetty taulukos-
sa 15. Mittarit on valittu sen perusteella, miten hyvin ne kuvaavat hankkeelle asetettuja tavoittei-
ta ja vastaavat suunnittelujaksoon ja sen ympäristöön liittyviin keskeisiin erityiskysymyksiin.
Mittareista 8 kuvaa reaalimaailman mitattavia suureita, ja niiden vaikutus sisältyy myös kannat-
tavuuslaskelmaan. Kolme muuta mittaria ovat indeksimuotoisia, eikä niiden vaikutus näy kannat-
tavuuslaskelmassa. Mittariarvojen laskentavuosi on 2040.

Taulukko 15. Vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävät mittarit valintaperusteineen. H/K tarkoittaa, että
tulos on mukana kannattavuuslaskelmassa.

Mittari H/K Peruste
Pääsuunnan matka-aika arjen
huipputuntina X Kyseessä vilkas työmatkaliikenteen väylä, joka

ruuhkautuu arkipäivisin säännöllisesti

Pääsuunnan raskaan liikenteen
keskimääräinen matka-aika X

Etenkin itäpäässä korkea raskaan liikenteen
osuus; kyseessä merkittävä poikittaissuuntai-
nen väylä mm. länsirannikon satamiin; tarpeita
parantaa aikataulutuksen luotettavuutta

Paikallisen liikenteen keskimää-
räinen matka-aika X

Tavoitteena parantaa paikallisen liikenteen
liittymistä valtatielle; lisäksi paikallisella ver-
kolla tarpeita vähentää liikennekuormitusta

Matka-ajan ennustettavuus X
Huonojen palvelutasojen (E ja F) prosentti-
osuus kuvaa ruuhkautumisen riskiä; hankkeen
tavoitteena ruuhkien vähentäminen

Henkilövahinkoon johtavat onnet-
tomuudet suunnittelualueella X Henkilövahinko-onnettomuuksien vähentämi-

nen on keskeinen, valtakunnallinen tavoite
Tieliikenneonnettomuuksissa kuol-
leet suunnittelualueella X Liikennekuolemien vähentäminen on keskei-

nen, valtakunnallinen tavoite
Tieliikenteen yli 55 dB:n melulle
altistuvat henkilöt X Nykyinen tie aiheuttaa ympäristön asukkaille

merkittävää meluhaittaa

Valtatien estevaikutus jalankulki-
joille ja pyöräilijöille (indeksimit-
tari)

Tien läheisyydessä on koko matkalla merkittä-
viä maankäyttöalueita ja se kulkee osin myös
taajama-alueiden keskeltä, joten estevaikutus
on merkittävä; estevaikutusta kasvattaa suun-
niteltu nelikaistaistaminen

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt X Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on kansal-
linen tavoite

Maiseman ja kulttuuriympäristön
heikkeneminen (indeksimittari)

Suunnittelualueella on arvokkaita maisema-
alueita ja -kohteita Kirkkoharjun-Kuohunharjun
sekä Liuksialan-Tiihalan alueella

Pintavesien heikkeneminen Kirk-
kojärven jaksolla (indeksimittari)

Kirkkojärven Natura 2000 -verkostoon kuuluva
kohta erityisen herkkä kohde suunnittelujak-
solla; hankkeen tavoitteena on alueen merkit-
tävien arvojen säilyttäminen
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4.1.2 Eritasoliittymävaihtoehdot

Eritasoliittymissä eivät kaikilta osin ole mielekkäitä samat mittarit kuin päävaihtoehtojen vertai-
lussa. Tästä syystä eritasoliittymien vertailussa ei ole käytetty kaikkia samoja mittareita kuin
päävaihtoehtojen kohdalla, ja toisaalta tilalle on nostettu myös yksi uusi mittari (soveltuvuus
suurille erikoiskuljetuksille).

Taulukko 16. Eritasoliittymävaihtoehtojen vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävät mittarit liittymittäin.

Mittari Alas-
järvi

Linnain-
maa

Lammin-
rahka

Vatiala Lentola Ranta-
Koivisto

Kanga-
sala

Huuti-
järvi

Paikallisen liiken-
teen keskimää-
räinen matka-aika

X X X X X X

Henkilövahinkoon
johtavat onnetto-
muudet suunnitte-
lualueella

X X X X

Soveltuvuus suuril-
le erikoiskuljetuk-
sille

X X X X X X X X

Jalankulun ja pyö-
räilyn sujuvuus ja
turvallisuus

X X X X X X

Pintavesien heikke-
neminen Kirkko-
järven jaksolla (in-
deksimittari)

X

Eritasoliittymät sijoittuvat keskenään erilaisiin ympäristöihin ja liikenneverkollisesti eriluonteisiin
kohtiin, mistä johtuen niissä nousevat keskeisiksi eri kysymykset. Tämän vuoksi myös eri erita-
soliittymien kohdalla on käytetty mittarina ja vertailuperusteena osittain eri mittareita. Osittain
perusteena on myös se, ettei eritasoliittymävaihtoehtojen välisiä eroja ole voitu luotettavasti
mitata. Kullekin mittarille on muodostettu kussakin eritasoliittymässä oma vaikuttavuusasteik-
konsa, koska eri liittymiä ei ole mielekästä vertailla keskenään.

4.2 Päävaihtoehtojen vaikuttavuuden arviointi

4.2.1 Liikenteellinen palvelutaso

Pääsuunnan matka-ajan osalta parhaat arvot on määritetty sillä oletuksella, että koko valtatie-
jakso on mahdollista ajaa korkeimmalla nopeusrajoituksen ja ajoneuvotyypin sallimalla nopeudel-
la. Kevyillä ajoneuvoilla tämä tarkoittaa 100:n ja raskailla ajoneuvoilla 80 kilometrin tuntinopeut-
ta, poikkeuksena Alasjärven kohta, jossa hyväksytään matalampi nopeus. Matka-ajan ennakoita-
vuuden osalta paras arvo määrittyy suoraan hankevaihtoehtojen mukaan, koska niissä päästään
tavoitteita parempiin arvoihin. Näillä mittareilla huonoin arvo puolestaan määräytyy vertailuvaih-
toehdosta heikoimman tuloksen mukaan. Tulokset on esitetty taulukossa 17.
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Taulukko 17. Pääsuunnan liikenteellistä palvelutasoa kuvaavat päävaihtoehtojen mittariarvot.

Kevyiden ajoneuvojen
matka-aika arkiruuh-

kassa (min.)

Raskaiden ajoneuvojen
keskimääräinen matka-

aika (min.)

Ruuhka-
suoritteen

osuus
Nykytilanne 13,3 13,5 11,5 %
Vertailu 15,0 15,0 24,0 %
VE 0+ 14,9 14,9 23,5 %
VE 1 11,0 12,0 0,3 %
VE 2 11,0 12,0 0,3 %
Paras arvo 2040 9,5 11,6 0,3 %
Huonoin arvo 2040 15,0 15,0 24,0 %

Liikenteen sujuvuuden ja matka-ajan osalta selvästi parhaat ja keskenään samanlaiset vaikutuk-
set ovat vaihtoehdoilla 1 ja 2. Matka-ajan osalta ne eivät saavuta asetettua optimitilannetta,
mutta matka-ajan ennustettavuudessa tavoite saavutetaan, kun ruuhkatilanteet eliminoituvat
lähes kokonaan. Sen sijaan päävaihtoehto 0+ on vain niukasti vertailuvaihtoehdon mukaista
huonointa arvoa parempi sekä matka-ajan että sujuvuuden mittareilla.

Liikenteellistä palvelutasoa kuvaavat vaikuttavuudet on esitetty diagrammina kuvassa 33.

Kuva 33. Päävaihtoehtojen vaikutuksia matka-aikaan ja liikenteen sujuvuuteen kuvaava vaikuttavuus-
vertailu.

Paikallisen liikenteen matka-aika on laskettu Kangasalantieltä väliltä Vt 9 (Kaukajärven etl) –
Kangasalan keskusta. Mittarin paras arvo määrittyy sillä oletuksella, että matka-aika on väylän
nopeusrajoituksen mukainen sen vaihdellessa välillä 40–60 km/h. Huonoin arvo puolestaan syn-
tyy vertailutilanteessa. Mittariarvot on esitetty taulukossa 18.

Hankevaihtoehdon 0+ ja vertailuvaihtoehdon kesken ei ole eroa paikallisen liikenteen matka-
ajassa. Sen sijaan vaihtoehdot 1 ja 2 sujuvoittavat paikallista liikennettä, koska valtatien 12 ka-
pasiteetin kasvaessa Kangasalantieltä (st 339) siirtyy liikennettä valtatielle. Kohtalaisen suuri ero
syntyy myös siitä, että jakson eritasoliittymien ainoat valo-ohjaukset Lentolan liittymässä poistu-
vat ja korvautuvat kiertoliittymäratkaisulla. Vaikuttavuudet ovat hyvällä tasolla vaihtoehdoissa 1
ja 2. Vaihtoehdon 0+ vaikuttavuus jää matalalle, vertailuvaihtoehdon kanssa samalle tasolle.
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Taulukko 18. Paikallisen liikenteen matka-aikaa kuvaavat päävaihtoehtojen mittariarvot.

Paikallisen liikenteen keski-
määräinen matka-aika (min.)

Nykytilanne 12,8
Vertailu 14,1
VE 0+ 14,1
VE 1 12,8
VE 2 12,8
Paras arvo 2040 12,0
Huonoin arvo 2040 14,1

4.2.2 Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuutta kuvaavilla mittareilla hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat liikennekuole-
mien puolittaminen ja henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien vähennys 25 prosentilla.
Parhaiksi realistisesti tavoiteltaviksi tasoiksi on määritelty liikennekuolemien vähennys 40 pro-
sentilla ja hvj-onnettomuuksien vähennys 20 prosentilla vertailutilanteen arvoista, joista muodos-
tuu siis vielä hiukan hankekohtaisia tavoitteita matalammat tunnusluvut. Liikenneturvallisuutta
koskevien mittarien tulokset on esitetty taulukossa 19 ja vastaavat vaikuttavuudet kuvassa 34.

Taulukko 19. Päävaihtoehtojen liikenneturvallisuusvaikutuksia kuvaavat mittariarvot.

Henkilövahinkoon johta-
neet onnettomuudet

Liikennekuolemat

Nykytilanne 8,49 0,569
Vertailu 7,49 0,369
VE 0+ 7,48 0,368
VE 1 6,42 0,221
VE 2 6,42 0,221
Paras arvo 2040 5,99 0,221
Huonoin arvo 2040 7,49 0,369

Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa huonoin tilanne on nykytilassa, sillä yleisen ke-
hityksen ennustetaan laskevan onnettomuuksien määriä mm. ajoneuvotekniikan parantumisen
ansiosta. Tämän ansiosta onnettomuudet laskennallisesti vähenevät, vaikkei tehtäisi mitään inf-
ratoimenpiteitä. Siksi vertailuvaihtoehdon arvo on nykytilaa parempi, ja sitä hyvin lähelle asettuu
myös vaihtoehto 0+. Vaihtoehdot 1 ja 2 päätyvät jälleen samaan, selvästi vaihtoehtoa 0+ pa-
rempaan arvoon ja vähentävät onnettomuuksia lähes tavoitellun verran, nykytilanteesta 24 %.

Myös liikennekuolemien määrän osalta huonoin mittarin arvo on nykytilanteella. Vertailuvaihto-
ehdossa ja vaihtoehdossa 0+ kuolonuhrien määrä on noin kolmanneksen pienempi. Vaihtoeh-
doissa 1 ja 2 liikennekuolemien määrä putoaa juuri tavoitteen tasolle; ajosuunnat erottava keski-
kaide on pääteillä tehokas vakavien onnettomuuksien, erityisesti kohtaamisonnettomuuksien
ehkäisijä.
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Kuva 34. Päävaihtoehtojen liikenneturvallisuusvaikutuksia kuvaava vaikuttavuusvertailu.

4.2.3 Ihmisten elinolosuhteet ja kestävä liikkuminen

Melun osalta paras arvo perustuu valtakunnallisiin tavoitteisiin, joiden mukaan melulle altistuvien
asukkaiden määrää tulisi pyrkiä laskemaan 20 prosentilla. Tämä tarkoittaa melulle altistuvien
ihmisten määrän laskemista 1458 asukkaaseen, kun vertailutilanteen määrä on ympäristövaiku-
tusten arvioinnin yhteydessä tehtyjen tarkastelujen mukaan 1823 asukasta (taulukko 20). Mää-
rän tulisi siis laskea 365 asukkaalla. Huonoin arvo on vertailutilanteen mukainen.

Hankevaihtoehdoissa melulle altistuvien asukkaiden määrä laskee 200–270 ihmisellä. Tilanne on
siis parempi kuin vertailuvaihtoehdossa, mutta tavoitetta ei aivan saavuteta missään vaihtoeh-
dossa. Hankevaihtoehdoista vähiten melulle altistuvia on vaihtoehdossa 1, eniten vaihtoehdossa
0+.

Taulukko 20. Päävaihtoehtojen vaikutuksia ihmisten elinolosuhteisiin ja kestävään liikkumiseen kuvaa-
vat mittariarvot ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan (Pirkanmaan ELY-keskus 2016).

Tieliikenteen yli 55
dB:n melulle altis-

tuvat henkilöt

Valtatien estevaikutus jalan-
kulkijoille ja pyöräilijöille (in-

deksi, minimoitava)
Nykytilanne 1312 408
Vertailu 1823 408
VE 0+ 1624 385
VE 1 1550 368
VE 2 1583 368
Paras arvo 2040 1458 332
Huonoin arvo 2040 1823 408

Estevaikutusindeksi on laskettu tiehankkeiden arviointiohjeen mukaisella laskentakaavalla (Lii-
kennevirasto 2013) sopivia TARVA-kertoimia hyödyntäen. Lähialueiden asukkaista ja työntekijöis-
tä muodostuva käyttäjäpotentiaali on otettu huomioon vähenevällä painoarvolla 0,5; 1,0; 1,5 ja
4,0 kilometrin etäisyydellä ylityskohdasta. Optimiratkaisussa eritasoliittymien jkpp-yhteydet on
toteutettu siten, että jkpp-väylät välttävät mahdollisuuksien mukaan risteämiset ajoneuvoliiken-
teen kanssa. Myös muissa valtatien kanssa risteävissä yhteyksissä tulisi olla oma väylä jalankul-
kijoita ja pyöräilijöitä varten.

Heikoimman indeksiarvon, 408, saa vuoden 2040 vertailutilanne. Hankevaihtoehdoista VE 1 ja VE
2 saavat parhaan arvon tasatuloksella: jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien kannalta ei ole käytän-
nön merkitystä, erottaako valtatien ajoratoja leveä vai kapea keskialue. Vaihtoehto 0+ jää näistä
jälkeen, koska sen vaikutusalue jää selvästi suppeammaksi eli etenkin alikulkuja parannetaan
selvästi vähemmän kuin vaihtoehdoissa 1 ja 2.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet

Vaikuttavuus
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Ihmisten elinolosuhteita ja kestävää liikkumista kuvaavat mittariarvot on esitetty taulukossa 20
ja vaikuttavuudet diagrammina kuvassa 35.

Kuva 35. Päävaihtoehtojen vaikutuksia elinolosuhteisiin ja kestävään liikkumiseen kuvaava vaikutta-
vuusvertailu.

4.2.4 Ympäristö

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteiden taustalla on Suomen energia- ja ilmas-
tostrategia, jonka mukaan liikenteen kasvihuonepäästöjä tulisi vähentää vuoden 2005 tasosta
50 % vuoteen 2030 mennessä. Vuodelle 2040 tavoitetta ei ole asetettu. Kun otetaan huomioon,
että pelkillä infratoimenpiteillä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä varsin rajallisesti, olisi jo 15
prosentin päästövähennys hankkeen ansiosta hyvä saavutus. Tuo 15 prosentin vähennys määrit-
tää tässä tarkastelussa mittarin parhaan arvon.

Liikenteestä syntyy tarkastelualueella nykytilassa noin 27 600 tonnin ja vertailutilanteessa noin
35 500 tonnin hiilidioksidipäästöt vuosittain, jolloin tavoitemääräksi muodostuu 30 100 tonnia.
Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet eivät vaikuta hiilidioksidipäästöihin merkittävässä määrin. Vaihto-
ehdoista 1 ja 2 syntyy vähennysvaikutus päästöihin, mutta nekään eivät aivan yllä vähennysta-
voitteeseen vuotuisten päästöjen ollessa noin 31 600 tonnia.

Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta kaikki hankevaihtoehdot heikentävät tilannetta nykyiseen
verrattuna. Maisemaa muuttavat meluntorjuntatoimenpiteet ja uudet, monin paikoin aiempaa
laajemmat eritasoliittymäjärjestelyt. Vaihtoehdossa 0+ toimenpiteet ovat vähäisempiä kuin vaih-
toehdoissa 1 ja 2, jolloin myös haitalliset vaikutukset jäävät pienemmiksi. Huonoin arvo kuvaa
sellaista tilannetta, jossa toteutettaisiin eritasoliittymien lisäksi meluesteet koko suunnittelujak-
solle.

Kirkkojärven kohdalla tiealue levenee vaihtoehdoissa 1 ja 2 Kirkkojärven suuntaan, mikä supistaa
järven pohjan ja pohjasedimentin pinta-alaa. Samalla tien leventäminen lisää hulevesien määrää,
kun vettä läpäisemätön pinta-ala kasvaa. Kirkkojärven kohdan pintavesien kannalta parhaita
vaihtoehtoja ovat vertailutilanne ja hankevaihtoehto 0+, joissa jaksolle ei kohdistu toimenpiteitä.

Ympäristövaikutuksia mittaavat mittariarvot on esitetty taulukossa 21 ja niiden perusteella mää-
ritetyt vaikuttavuudet kuvassa 36.
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Taulukko 21. Päävaihtoehtojen ympäristövaikutuksia kuvaavat mittariarvot.

Tieliikenteen
CO2-päästöt
(1000 t/v)

Maiseman ja kulttuu-
riympäristön heikke-
neminen (indeksi, mi-

nimoitava)

Pintavesien heikkene-
minen Kirkkojärven

jaksolla (indeksi, mi-
nimoitava)

Nykytilanne 27,6 0,0 0,0
Vertailu 35,5 0,0 6,7
VE 0+ 35,4 22,3 6,7
VE 1 31,6 66,4 67,7
VE 2 31,6 66,4 67,7
Paras arvo 2040 30,1 0,0 6,7
Huonoin arvo 2040 35,5 100,0 67,7

Kuva 36. Päävaihtoehtojen ympäristövaikutuksia kuvaava vaikuttavuusvertailu.

4.2.5 Yhteenveto päävaihtoehtojen vaikuttavuuksista

Kokonaisuutena hankevaihtoehdot 1 ja 2 päätyvät lähes tasatulokseen ja ovat selvästi vaihtoeh-
toa 0+ parempia ratkaisuja. Vaihtoehto 1, jossa valtatie nelikaistaistetaan koko matkalla kapealla
poikkileikkausratkaisulla, eroaa vaihtoehdosta 2 ainoastaan melulle altistuvien asukkaiden hiukan
pienemmän määrän osalta. Vaihtoehdon 0+ vaikuttavuus jää jälkeen muista päävaihtoehdoista
erityisesti liikenteen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä kuvaa-
villa mittareilla. Sen sijaan maisemaa ja kulttuuriympäristöä sekä Kirkkojärven jakson pintave-
sien laatua kuvaavilla mittareilla vaihtoehdot 1 ja 2 tarkoittavat selvää heikennystä vertailuvaih-
toehtoon nähden ja ovat myös haitallisempia vaihtoehtoja kuin 0+.
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Kuva 37. Yhteenveto päävaihtoehtojen vaikutuksista ja vaikuttavuuseroista vertailuvaihtoehtoon (VE 0)
nähden.

4.3 Eritasoliittymävaihtoehtojen vaikuttavuuden arviointi

4.3.1 Liikenteellinen palvelutaso

Paikallisen liikenteen matka-aika
Paikallisen liikenteen matka-aikaa on käytetty mittarina kaikissa eritasoliittymissä Alasjärveä ja
Lamminrahkaa lukuun ottamatta. Alasjärven kohdalla kytkeytyvät kaksi päätietä, joten mittari ei
siinä ole järkevä. Lamminrahkan kohdalla puolestaan toimivaa vertailuasetelmaa ei ole mahdollis-
ta muodostaa, koska nyky- ja vertailutilanteessa liittymää ei ole.

Paras matka-ajan arvo perustuu tilanteeseen, jossa eritasoliittymiin kytkeytyvillä sivusuuntien
linkeillä matka-aika olisi puhtaasti nopeusrajoituksen mukainen, eli liittymäviiveitä ei syntyisi
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lainkaan. Huonoin arvo puolestaan tarkoittaa sellaista ratkaisua, jossa sivusuuntien viiveet kas-
vaisivat selvästi, kuten liikennevalo-ohjausta ramppiliittymissä.

Laskennalliset erot hankkeeseen sisältyvien eritasoliittymävaihtoehtojen välillä ovat hyvin pieniä
tai olemattomia, samoin kuin ovat useimmissa tapauksissa erot vertailuvaihtoehtoon nähden.
Selviä eroja syntyy ainoastaan Lentolan eritasoliittymässä, jossa molemmat vaihtoehdot paranta-
vat selvästi tilannetta nykyiseen, valo-ohjattuun ratkaisuun nähden.

Taulukko 22. Paikallisen liikenteen matka-aika (tuntia) eri eritasoliittymävaihtoehdoissa.

Vaihtoehto Alas-
järvi

Linnain-
maa

Lammin-
rahka Vatiala Lentola Ranta-

Koivisto
Kangas-

ala
Huuti-
järvi

Nykytila - 36 - 22 91 23 19 36
Vertailu - 55 - 34 180 47 38 73
VE 1 - 52 - 33 64 40 7 52
VE 2 - 52 - 33 64 - 40 52
VE 4 - - - - - - - -
Paras arvo
2040 - 36 - 22 24 19 1 23

Huonoin
arvo 2040 - 87 - 54 180 71 132 205

Soveltuvuus suurille erikoiskuljetuksille
Soveltuvuus erikoiskuljetuksille on tarkasteltu kaikissa eritasoliittymissä. Arviointi on tehty erik-
seen korkeiden sekä pitkien ja leveiden erikoiskuljetusten kannalta. Suurten erikoiskuljetusten
tavoitetieverkkoon (SEKV) kuuluvilla reiteillä on käytetty korkeampaa painokerrointa kuin täy-
dentävillä ja paikallisilla reiteillä. Sellaisia suuntia, joille ei ole tällä hetkellä määritettynä mitään
luokitusta valtakunnallisella erikoiskuljetusverkolla, Kangasalan erikoiskuljetusten kadunkäyttö-
sopimuksessa tai Tampereen sopimusluonnoksessa (tilanne 31.12.2017), ei ole tarkasteltu.

Parhaan mittariarvon määrittää tilanne, jossa erityisjärjestelyjä ei vaadita millään reittisuunnilla.
Huonoimmassa tilanteessa puolestaan tarvitaan aina ylikorkeiden kuljetusten yhteydessä mitta-
via toimenpiteitä valtatiellä ja ylileveiden tai ylipitkien kuljetusten kohdalla vähintään pieniä toi-
menpiteitä tai poikkeusjärjestelyjä.

Taulukko 23. Eritasoliittymävaihtoehtojen soveltuvuutta suurille erikoiskuljetuksille kuvaavat mittariar-
vot. Tavoiteltavana suuntana on indeksin minimointi.

Vaihtoehto Alas-
järvi

Linnain-
maa

Lammin-
rahka Vatiala Lentola Ranta-

Koivisto
Kangas-

ala
Huuti-
järvi

Nykytila ja
vertailu 4 16 4 8,5 21 21 7 17

VE 1 4 19 4 9,3 15 21 4 14
VE 2 4 18 - 9,3 17,3 - 8 19
VE 4 4 - - - - - - -
Paras arvo
2040 4 12 4 7 15 18 4 12

Huonoin
arvo 2040 10 34 10 19 43 52 10 34

Selvimmät erot vaihtoehtojen kesken muodostuvat Kangasalan ja Huutijärven eritasoliittymissä.
Näissä kummassakin toisen pääsuunnan ylikorkeat kuljetukset joutuvat nykytilassa ajamaan
vastakkaisen suunnan rampin kautta. Molemmissa liittymissä vaihtoehdon 1 rombiset helpottavat
tilannetta parantaen liikenneturvallisuutta. Vaihtoehto 2 puolestaan hankaloittaa tilannetta, koska
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keskikaide vaatii joko kulkuaukon puolenvaihtoa varten tai pidentää selvästi vasten liikennettä
ajettavaa matkaa kasvattaen häiriövaikutusta.

4.3.2 Liikenneturvallisuus

Eritasoliittymävaihtoehtojen liikenneturvallisuusvaikutuksia on tarkasteltu henkilövahinkoon joh-
tavien onnettomuuksien osalta. Tarkastelut on kuitenkin rajattu sellaisiin liittymiin, joissa tarkas-
teltavien vaihtoehtojen tai vertailutilanteen kesken on luotettavasti saatu laskennallisia eroja
IVAR 3 -laskelmien tai TARVA-kertoimien pohjalta.

Alasjärven liittymässä tasoliittymien vasemmalle kääntymisten poistuminen vähentää hvj-
onnettomuuksia kaikissa vaihtoehdossa. Vaihtoehtojen 1 ja 4 kiertoliittymissä konfliktipisteitä on
nykyistä tasoliittymäratkaisua vähemmän, ja niiden osumakulmat ovat loivia, mikä lieventää
onnettomuuksia seurauksia. Myös vaihtoehdon 2 järjestelmäliittymässä konfliktipisteet vähenevät
törmäyskulmat loivenevat, joskin nopeustaso liittymisramppien konfliktipisteissä on korkeampi
kuin muissa vaihtoehdoissa, mikä voi osaltaan lisätä onnettomuuksien vakavuutta.

Lentolan liittymässä molemmat vaihtoehdot tarkoittavat hienoista parannusta nykytilaan nähden,
koska kiertoliittymissä ajolinjat ovat suotuisia vakavien onnettomuuksien torjumisen kannalta.
Huutijärven liittymässä vaihtoehdossa 1 esitetyt pisaraliittymät ovat jalankulku- ja pyöräily-
yhteyksien turvallisuuden kannalta hieman vaihtoehtoa 2 parempi ratkaisu. Myös vaihtoehdossa
2B ramppiylitykset saadaan järjestettyä turvallisesti, koska ylitettävänä on vain yksi ramppi, ja
sen voidaan arvioida olevan vähäliikenteisempi kuin Tampereen-suunnan ramppien.

Lamminrahkan uusi eritasoliittymä tarkoittaa uutta sekoittumiskohtaa paikallisen ja pitkämatkai-
sen liikenteen kesken, jolloin onnettomuusriski kasvaa, vaikka liittymä toteutettaisiinkin laaduk-
kaasti ja mahdollisimman turvallisin järjestelyin. Pääosin erot eri liittymävaihtoehtojen kesken
ovat niin pieniä, että käytännössä vaikutusero näkyy vasta hyvin pitkän ajan kuluessa ja toisaalta
mm. inhimillisillä tekijöillä on suuri vaikutus siihen, kuinka paljon onnettomuuksia todellisuudessa
tapahtuu.

Taulukko 24. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien laskennallinen määrä eri eritasoliittymä-
vaihtoehdoissa.

Vaihtoehto Alas-
järvi

Linnain-
maa

Lammin-
rahka Vatiala Lentola Ranta-

Koivisto
Kangas-

ala
Huuti-
järvi

Nykytila 0,099 - 0,000 - 0,058 - - 0,040
Vertailu 0,088 - 0,000 - 0,052 - - 0,036
VE 1 0,075 - 0,046 - 0,049 - - 0,034
VE 2 0,075 - - - 0,049 - - 0,036
VE 4 0,075 - - - - - - -
Paras arvo 0,069 - 0,000 - 0,041 - - 0,028
Huonoin
arvo 0,099 - 0,046 - 0,058 - - 0,040

4.3.3 Ihmisten elinolosuhteet ja kestävä liikkuminen

Eritasoliittymävaihtoehtojen estevaikutuksen laskennassa on käytetty samaa, hankearviointioh-
jeeseen (Liikennevirasto 2013) perustuvaa laskentakaavaa kuin päävaihtoehtojenkin kohdalla.
Lisäksi on otettu huomioon jkpp-yhteyden pituus, minkä mahdollistaa eritasoliittymän tarkan
muodon tunteminen (toisin kuin päävaihtoehtojen kohdalla). Estevaikutusindeksiä ei ole laskettu
Alasjärven tai Kangasalan eritasoliittymävaihtoehdoille, sillä alueen jkpp-reitit kulkevat muita
väyliä pitkin eikä vaihtoehtojen välillä ole siten eroa näissä liittymissä.
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Linnainmaan ja Vatialan eritasoliittymissä jalankulun ja pyöräilyn kannalta turvallisempi ja suju-
vampi on vaihtoehto 1, jossa jkpp-reitin kanssa risteäviä ramppeja on vähemmän kuin vaihtoeh-
dossa 2. Huutijärven liittymässä vähiten ylitettäviä ramppeja on vaihtoehdossa 2B, eniten vaih-
toehdossa 2. Lamminrahkan kohdalla eritasoliittymä tarkoittaa selvää parannusta vertailutilan-
teeseen nähden, tosin ilman uutta maankäyttöä myös laadukkaan ylityskohdan tarve on vähäi-
nen.

Lentolan kohdalla kiertoliittymät tarkoittavat turvattomampaa ylityskohtaa nykyiseen valo-
ohjaukseen nähden, ja myös reitin pituus kasvaa hiukan. Lentolan B-vaihtoehdoissa ramppien
ylitys tasossa poistuu, mutta matkapituuden merkittävä kasvu johtaa estevaikutusindeksin hie-
noiseen kasvuun. Matkapituuden kasvu on syynä myös Ranta-Koiviston eritasoliittymässä siihen,
että vaihtoehdon 1 arvo on hieman heikompi kuin vertailutilanteen.

Taulukko 25. Estevaikutusindeksi eri eritasoliittymävaihtoehdoissa. Tavoiteltavana suuntana on indeksin
minimointi.

Vaihtoehto Alas-
järvi

Linnain-
maa

Lammin-
rahka Vatiala Lentola Ranta-

Koivisto
Kangas-

ala
Huuti-
järvi

Nykytila /
vertailu - 5 75 1 26 48 - 78

VE 1 - 8 23 1 70
(VE1B: 75) 62 - 54

VE 2 - 25 - 17 63
(VE2B: 75) - - 57 (VE

2B: 21)
VE 4 - - - - - - - -
Paras arvo
2040 - 0 0 0 0 0 0 0

Huonoin
arvo 2040 - 100 100 100 100 100 100 100

4.3.4 Ympäristö

Ympäristön osalta mittari kuvaa hankkeen vaikutuksia Kirkkojärven kohdan pintavesiin. Koska
vaikutukset ovat paikallisia, niitä on mielekästä mitata ainoastaan Kangasalan eritasoliittymän
vaihtoehtojen kesken. Kohdassa on vain vähän tilaa Kangasalan maankäyttörakenteen ja Kirkko-
järven Natura-alueen välissä, minkä vuoksi selvästi paras arvo on vaihtoehdolla, jossa kohtaan ei
kohdistu toimenpiteitä. Nykytilan ja vertailuvaihtoehdon indeksiarvo on sama, 6,7. Hankevaihto-
ehto 2 levittäytyy järven suuntaan hiukan vaihtoehtoa 1 vähemmän ja on siksi sitä hiukan pa-
rempi. Vaihtoehto 1 määrittää vaihteluvälin huonoimman arvon.

Taulukko 26. Vaikutuksia Kirkkojärven kohdan pintavesiin kuvaavat mittariarvot. Tavoiteltavana suunta-
na on indeksin minimointi.

Vaihtoehto Alas-
järvi

Linnain-
maa

Lammin-
rahka Vatiala Lentola Ranta-

Koivisto
Kangas-

ala
Huuti-
järvi

Nykytila /
vertailu - - - - - - 6,7 -

VE 1 - - - - - - 77,7 -
VE 2 - - - - - - 70,0 -
VE 4 - - - - - - - -
Paras arvo
2040 - - - - - - 6,7 -

Huonoin
arvo 2040 - - - - - - 77,7 -
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4.3.5 Yhteenveto eritasoliittymävaihtoehtojen vaikuttavuuksista

Eri tarkastelutilanteiden vaikuttavuudet on esitetty eritasoliittymittäin kuvissa 38–45.

Alasjärven liittymän hankevaihtoehtojen kesken ei ole laskennallista eroa. Kaikki hankevaihtoeh-
dot vähentävät kuitenkin henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia vertailuvaihtoehtoon näh-
den, kun vasemmalle kääntymiset poistuvat.

Kuva 38. Alasjärven eritasoliittymän vaihtoehtojen vaikuttavuusvertailu.

Myös Linnainmaan eritasoliittymässä erot jäävät pieniksi. Vaihtoehto 1 on jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden kannalta turvallisempi kuin vaihtoehto 2, suurten erikoiskuljetusten kannalta taas
vaihtoehto 2 on soveltuvampi.

Kuva 39. Linnainmaan eritasoliittymän vaihtoehtojen vaikuttavuusvertailu.

Lamminrahkan liittymän kohdalla erot vaikuttavuusprosenteissa ovat suuret, koska vertaillaan
uutta eritasoliittymää tilanteeseen, jossa sitä ei ole lainkaan. Uusi eritasoliittymä lisää laskennal-
lisesti henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrää, mutta yhteyksien parantuminen
kohentaa tilannetta jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden kannalta.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet

Soveltuvuus suurille erikoiskuljetuksille

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI, HANKEARVIOINTI
ERITASOLIITTYMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI, ALASJÄRVI

Vertailu

VE 1

VE 2

VE 4

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Paikallisen liikenteen matka-aika

Soveltuvuus suurille erikoiskuljetuksille

Jalankulun ja pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI, HANKEARVIOINTI
ERITASOLIITTYMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI, LINNAINMAA

Vertailu
VE 1
VE 2
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Kuva 40. Lamminrahkan eritasoliittymän vaihtoehtojen vaikuttavuusvertailu.

Vatialan eritasoliittymässä ainoa ero hankevaihtoehtojen kesken näkyy jalankulun ja pyöräilyn
yhteyksissä: tilanne on parempi vaihtoehdossa 1, jossa reitti ei risteä yhdenkään rampin kanssa.
Muilta osin hankevaihtoehdot päätyvät tasatulokseen.

Kuva 41. Vatialan eritasoliittymän vaihtoehtojen vaikuttavuusvertailu.

Lentolan eritasoliittymässä molemmat hankevaihtoehdot merkitsevät tilanteen parantumista lä-
hes kaikilla mittareilla vertailuvaihtoehtoon nähden. Varsinkin paikallisen liikenteen matka-ajan ja
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kannalta parannus on huomattava. Ainoastaan
jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus heikkenee, kun valo-ohjatut ramppien ylityskohdat korvautu-
vat kiertoliittymäjärjestelyillä tai B-vaihtoehdoissa kaukaa kiertävillä alikulkuyhteyksillä. Suurten
erikoiskuljetusten kannalta vaihtoehto 1 on hiukan vaihtoehtoa 2 soveltuvampi, mutta molem-
missa vaihtoehdoissa uusi rombinen ramppi merkitsee parannusta vertailuvaihtoehtoon nähden.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet

Soveltuvuus suurille erikoiskuljetuksille

Jalankulun ja pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI, HANKEARVIOINTI
ERITASOLIITTYMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI, LAMMINRAHKA

Vertailu
VE 1

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Paikallisen liikenteen matka-aika

Soveltuvuus suurille erikoiskuljetuksille

Jalankulun ja pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI, HANKEARVIOINTI
ERITASOLIITTYMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI, VATIALA

Vertailu

VE 1

VE 2



Hankearviointi 51 / 61

Kuva 42. Lentolan eritasoliittymän vaihtoehtojen vaikuttavuusvertailu. Jalankulun ja pyöräilyn sujuvuu-
den ja turvallisuuden kohdalla viistoraidoitus kuvaa vaihteluväliä riippuen siitä, ovatko kyseessä A- vai
B-alavaihtoehtojen mukaiset järjestelyt.

Ranta-Koiviston eritasoliittymässä vertailtavina ovat ainoastaan yksi hankevaihtoehto (VE 1) ja
vertailuvaihtoehto. Paikallisen liikenteen matka-aika on vaihtoehdossa 1 hiukan lyhyempi, kun
taas jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta vertailuvaihtoehto on niukasti
parempi. Absoluuttiset erot vaikuttavuusprosenttien taustalla ovat hyvin pienet, koska ramppijär-
jestelyjen perusperiaate on molemmissa sama.

Kuva 43. Ranta-Koiviston eritasoliittymän vaihtoehtojen vaikuttavuusvertailu.

Kangasalan eritasoliittymässä molemmat eritasoliittymävaihtoehdot merkitsevät ympäristön kan-
nalta merkittävää heikennystä nykytilanteeseen. Liikenteellisillä mittareilla nykyisen liittymämal-
lin säilyttävä vaihtoehto 2 ei juuri eroa vertailuvaihtoehdosta, kun taas vaihtoehto 1 merkitsee
selvää parannusta sekä paikallisen liikenteen matka-ajan että suurten erikoiskuljetusten kulku-
mahdollisuuksien kannalta.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Paikallisen liikenteen matka-aika

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet

Soveltuvuus suurille erikoiskuljetuksille

Jalankulun ja pyöräilyn sujuvuus ja
turvallisuus

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI, HANKEARVIOINTI
ERITASOLIITTYMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI, LENTOLA
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VE 1

VE 2
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VE 1
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Kuva 44. Kangasalan eritasoliittymän vaihtoehtojen vaikuttavuusvertailu.

Huutijärven eritasoliittymässä vaihtoehto 1 on paras vaihtoehto liikenneturvallisuuden ja suurten
erikoiskuljetusten kannalta. Myös vaihtoehto 2 merkitsee lähes joka mittarilla parannusta vertai-
lutilanteeseen nähden, ja varustettuna B-alavaihtoehdon mukaisilla ramppiliittymä- ja jkpp-
järjestelyillä se on selvästi paras vaihtoehto jalankulun ja pyöräilyn kannalta.

Kuva 45. Huutijärven eritasoliittymän vaihtoehtojen vaikuttavuusvertailu.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Paikallisen liikenteen matka-aika

Soveltuvuus suurille erikoiskuljetuksille

Vaikutukset Kirkkojärven kohdan pintavesiin

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI, HANKEARVIOINTI
ERITASOLIITTYMIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI, KANGASALA

Vertailu
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VE 2
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5. KANNATTAVUUSLASKELMA

5.1 Kannattavuuslaskelman perusteet

Kannattavuuslaskelmassa on tarkasteltu hankkeen kokonaistaloutta 30 vuoden ajalta päävaihto-
ehtojen osalta. Laskelmissa käytetty diskonttauskorko on 3,5 %, ja laskelma on laadittu viimeisil-
lä julkaistuilla kustannuserien yksikköarvoilla. Kustannusten MAKU-indeksi on 130,0 (vuosi 2010:
100).

Suunnittelukustannusten on arvioitu olevan 5 % hankkeen investointikustannuksista. Rakentami-
sen aikaisten haittojen suuruudeksi pl. liikennejärjestelyjen osuus arvioidaan 14 % kokonaiskus-
tannuksista. Korkeahkoa arvoa selittää se, että väylä parannetaan nykyiselle paikalleen ja monin
paikoin ollaan lähes taajamarakenteessa kiinni.

Meluhaittojen osalta kannattavuuslaskelman lähtötietona on käytetty tuloksia ympäristövaikutuk-
sen arvioinnin melutarkasteluista, sillä myöhemmistä melumallinnuksista ei ole saatavissa altistu-
jamääriä vaihtoehdoille 0+ ja 2 eikä vertailutilanteelle. Tämän mahdolliset vaikutukset hk-
suhteeseen ovat alle 0,05 yksikköä, eli ratkaisevaa vaikutusta kannattavuuteen sillä ei ole.

5.2 Kannattavuuslaskelman yhteenveto

Kannattavuuslaskelman tuloksena hankevaihtoehdolle 0+ muodostuu hk-suhteeksi (hyöty-
kustannussuhde) -0,03. Vaihtoehdon laskennalliset hyödyt jäävät siis negatiivisiksi. Vaihtoehdon
0+ hyödyt tulevatkin lähes yksinomaan sellaisista tekijöistä, joita kannattavuuslaskelma ei ota
huomioon. Sen sijaan vaihtoehdon 1 hk-suhde on 3,00 ja vaihtoehdon 2 puolestaan 2,97, eli
nämä kaksi vaihtoehtoa ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattavia. Laskelman tulokset on esi-
tetty kokonaisuudessaan taulukossa 27.

Taulukko 27. Kannattavuuslaskelman tulokset.

Vaihtoehdossa 0+ suurimmat hyödyt, 48 prosenttia positiivisista hyödyistä, saadaan ympäristö-
vaikutuksista meluhaittojen pienentyessä. Julkisen talouden hyötyjen osuus on 27 %. Kokonai-
suudessaan hyödyt jäävät kuitenkin pieniksi. 30 vuoden yhteenlasketut hyödyt ovat samassa
suuruusluokassa kuin rakentamisesta aiheutuvat haitat.

KUSTANNUKSET JA HYÖDYT, M€ Vertailu VE 0+ Muutos VE 1 Muutos VE 2 Muutos
KUSTANNUS 0,0 8,4 8,4 91,9 91,9 92,5 92,5
Suunnittelukustannukset 0,0 0,4 0,4 4,2 4,2 4,2 4,2
Hankkeen rakennuskustannukset 0,0 7,9 7,9 83,3 83,3 83,8 83,8
Rakentamisen aikainen korko 0,0 0,1 0,1 4,4 4,4 4,5 4,5
Välilliset ja vältetyt investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HYÖDYT 3816,0 3814,7 -0,2 3524,3 275,4 3524,1 274,8
Väylänpitäjän kustannukset 24,5 24,5 0,0 25,3 -0,8 25,3 -0,8
Kunnossapitokustannukset 24,5 24,5 0,0 25,3 -0,8 25,3 -0,8
Tienkäyttäjien matkakustannukset 3352,0 3352,7 -0,7 3119,1 232,9 3119,1 232,9
Aikakustannukset 1926,1 1925,8 0,2 1761,2 164,9 1761,2 164,9
Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 1426,0 1426,9 -0,9 1358,0 68,0 1358,0 68,0
Kuljetusten kustannukset 793,8 794,3 -0,5 734,1 59,7 734,1 59,7
Aikakustannukset 369,2 369,1 0,1 340,1 29,2 340,1 29,2
Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 424,6 425,2 -0,6 394,1 30,5 394,1 30,5
Turvallisuusvaikutukset 271,8 271,6 0,2 248,5 23,3 248,5 23,3
Onnettomuuskustannukset 271,8 271,6 0,2 248,5 23,3 248,5 23,3
Ympäristövaikutukset 100,4 99,4 1,0 94,7 5,7 94,8 5,6
Päästökustannukset 94,3 94,3 0,0 90,2 4,1 90,2 4,1
Melukustannukset 6,1 5,1 1,0 4,5 1,7 4,6 1,5
Vaikutukset julkiseen talouteen 726,5 727,1 0,6 689,2 -37,3 689,2 -37,3
Polttoaine- ja arvonlisäverot 726,5 727,1 0,6 689,2 -37,3 689,2 -37,3
Jäännösarvo 0,0 0,4 0,4 4,5 4,5 4,1 4,1
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa 0,0 0,4 0,4 4,5 4,5 4,1 4,1
Rakentamisen aikaiset haitat 0,0 1,2 -1,2 12,7 -12,7 12,7 -12,7

Hyöty-Kustannussuhde (H/K) -0,03 3,00 2,97
Investoinnin nykyarvo (M€) -8,7 183,5 182,3
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Vaihtoehtojen 1 ja 2 kannattavuuslaskelman päätulokset ovat lähes identtiset, ainoastaan melu-
kustannuksissa on pieni ero. Molemmissa vaihtoehdoissa noin 73 prosenttia positiivisista hyödyis-
tä tulee tienkäyttäjien matkakustannuksissa. Näiden hyötyjen sisällä aikakustannusten osuus on
71 % ja ajoneuvokustannusten 29 %. Yksittäisistä kohteista erityisesti Alasjärven eritasoliitty-
män parantamisen tuottama sujuvuuden koheneminen tuottaa merkittävät aikakustannushyödyt.
Lisäksi merkittävästi hyötyjä (19 % hyödyistä) saadaan kuljetusten kustannusten pienenemises-
tä.

5.3 Herkkyystarkastelut

Kustannuksia koskevissa herkkyystarkasteluissa on tutkittu, miten hankkeen kannattavuus muut-
tuu, mikäli rakennuskustannukset ylittyvät ennustetuista 20 prosenttia, ja vaihtoehtoisesti mikäli
kustannusarvio alittuu 10 prosentilla. Vaihtoehdon 0+ kannattavuuden itseisarvo on niin lähellä
nollaa, että kustannusarvion pienehköt muutokset vaikuttavat vain marginaalisesti kannattavuu-
teen. Vaihtoehdoilla 1 ja 2 rakennuskustannusten 20 prosentin nousu laskee hk-suhdetta noin
0,5 yksiköllä, jolloin niiden hk-suhde on kuitenkin edelleen noin 2,5 eli hyvällä tasolla. Kustan-
nusten lasku 10 prosentilla nostaa vaihtoehtojen 1 ja 2 hk-suhteen noin 3,3:een.

Liikenteen kehityksen osalta on tutkittu vaikutuksia hk-suhteeseen, mikäli liikenteen ennustettu
muutos puolittuu tai jos se kasvaa systemaattisesti 50 prosentilla. Näilläkään muutoksilla ei ole
vaihtoehdon 0+ kannattavuuteen kuin hyvin pienet vaikutukset. Vaihtoehtojen 1 ja 2 hk-suhteen
liikenteen kysynnän kasvun 1,5-kertaistuminen nostaa hiukan yli 4:n. Vastaavasti kasvun puolit-
tuminen laskee hk-suhteen 2,1:een, mikä on edelleen kohtalaisen hyvä arvo.

Viimeisessä herkkyystarkastelussa on tutkittu, miten Ojala-Lamminrahkan ennakoitu toteutumi-
nen hankkeen jälkeen vaikuttaa hk-suhteeseen. Uudesta maankäytöstä syntyvän liikenteen hyö-
dyt on otettu huomioon ns. puolikkaan säännöllä. Vaikutukset hk-suhteeseen jäävät melko pie-
niksi, koska uudella maankäytöllä on merkitsevää vaikutusta liikennemääriin vain osalla suunnit-
telujaksosta. Lisäksi erityisesti tarkasteluajanjakson alkupuolella alueen liikennetuotos on melko
pieni. Etenkin vaihtoehtojen 1 ja 2 toimenpiteet kohdistuvat suurelta osin Lentolan eritasoliitty-
män itäpuolelle eli sellaiselle jaksolle, jonka liikenne lisääntyy vain hyvin vähän Ojala-
Lamminrahkan alueen maankäytön myötä. Tämän vuoksi niiden hk-suhde kasvaa herkkyystar-
kastelussa vain 0,03–0,04 yksiköllä. Vaihtoehdon 0+ kannattavuus laskee tässä herkkyystarkas-
telussa noin 0,1 yksiköllä -0,14:ään.

Herkkyystarkastelun tulokset on kokonaisuudessaan koottu taulukkoon 28 ja kuvaan 46.

Taulukko 28. Kannattavuuslaskelman herkkyystarkastelujen tulokset.

Tekijä VE 0+ VE 1 VE 2
Perustarkastelu -0,03 3,00 2,97
Investointikustannukset +20 % -0,02 2,50 2,48
Investointikustannukset -10 % -0,04 3,32 3,30
Ennustettu kysynnän muutos +50 % -0,05 4,06 4,03
Ennustettu kysynnän muutos -50 % -0,02 2,13 2,11
Ojala-Lamminrahkan liikennetuotoksen
hyödyt mukana -0,14 3,03 3,01
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Kuva 46. Kannattavuuslaskelman herkkyystarkastelujen tuloksista muodostuvat vaihteluvälit.
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6. TOTEUTETTAVUUS JA PÄÄTELMÄT

6.1 Suunnitelma- ja kaavatilanne

6.1.1 Suunnitelmat ja kaavat

Jaksolle laadittuja suunnitelmia on listattu luvussa 2.2. 1990-luvulla on eri jaksoille Alasjärvi–
Huutijärvi-välillä laadittu yleissuunnitelmatasoisia suunnitelmia, jotka nyt laadittavana oleva
suunnitelma korvaa. Lisäksi 2010-luvulla on tehty tarkempaa suunnittelua erityisesti Alasjärven
ja Linnainmaan eritasoliittymien välin parantamiseen lyhyellä aikavälillä. Tämän hankearvioinnin
laadinnan aikana tehtiin päätös Alasjärven ja Linnainmaan eritasoliittymien välin nelikaistaistami-
sesta, joka toteutettiin pääosin vuonna 2017.

Hankkeen suunnittelun aikana eteni valmistumisvaiheeseen asti Pirkanmaan maakuntakaava
2040, jossa valtatie 12 on esitetty merkittävästi parannettavana tienä koko välillä Alasjärvi–
Huutijärvi (kuva 47). Maakuntakaavassa on esitetty nykyisten eritasoliittymien lisäksi uudet eri-
tasoliittymät Lamminrahkan ja Heikkilänkadun kohdille.

Kuva 47. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (Pirkanmaan liitto 2017).

Valtatie lävistää tai sivuaa suunnittelujaksolla useita yleiskaava-alueita. Laadituissa yleiskaavois-
sa on kuitenkin jo melko pitkän aikaa varauduttu valtatien 12 parantamiseen kaksiajorataiseksi
ja nelikaistaiseksi, joten mikään hankevaihtoehdoista ei ole ristiriidassa voimassa olevien yleis-
kaavojen kanssa. Kaavojen osalta tilanne on kuvattu tarkemmin hankkeen YVA-selostuksessa.

6.2 Toteutettavuus

Teknisesti haastavimpia kohteita parannettavalla tiejaksolla on Lentolan kohta, jossa väyläjärjes-
telyt tulee sovittaa yhteen aluetta halkovien korkeajännitelinjojen kanssa. Nyt esitettävällä rat-
kaisulla linjoja ei ole tarvetta siirtää. Linjojen läheisyydessä tehtävät työt vaativat kuitenkin eri-
tyistä varovaisuutta.
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Toinen kohde, jossa haasteita voi tulla vastaan, sijoittuu Kirkkojärven viertä kulkevalle jaksolle,
missä valtatietä tulee leventää ja eteläpuolisia ramppeja linjata osittain järven suuntaan. Penger-
ryksestä voi aiheutua lisäksi haittaa Natura-alueelle, mutta haitat tulee pyrkiä minimoimaan.

Alasjärven eritasoliittymässä risteää kaksi vilkasliikenteistä valtatietä, mikä tekee kohteesta kriit-
tisen työstä aiheutuvien haittojen minimoimisen kannalta. Teknisesti kohde ei kuitenkaan ole
erityisen haastava, sillä uudet väylät ja erityisesti sillat voidaan rakentaa suurelta osin siirtämättä
liikennettä tilapäisille väylille. Myös Lentolan eritasoliittymä on tärkeä solmukohta, mutta Alasjär-
ven tapaan siinäkin rakentamisen aikaisia järjestelyjä helpottaa Kangasalantien uuden sillan si-
joittuminen vanhan sillan vierelle.

Suunnitelmassa on otettu huomioon mahdollinen tuleva 2. kehä Ruskon suunnasta, ja siihen on
varauduttu Lentolan eritasoliittymän järjestelyissä. Suunnitelmat eivät muodosta estettä myös-
kään raitiotieverkon laajentamiselle Kangasalan suuntaan, joskin molempien hankkeiden jatko-
suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen muut suunnitellut hankkeet ja mahdolliset ristiriitai-
set tarpeet, tavoitteet tai reunaehdot.

6.3 Vaiheittain toteuttaminen

Valtatien parannetaan kauttaaltaan nykyiseen maastokäytävään, mikä lisää väistämättä raken-
tamisen aikaisia haittoja liikenteelle. Rakentaminen kannattaa tehdä vaiheittain, jotta kovin pitkä
osuus valtatietä ei olisi rakennettavana yhtä aikaa. Työt on järkevintä aloittaa Tampereen-
päästä, missä liikennemäärät ovat korkeimmat ja siten tarve lisäkapasiteetille ja turvallisuuden
parantamiselle on suurin.

Maankäytön kehittämisen kannalta Lamminrahkan eritasoliittymän rakentamisen tulisi olla en-
simmäisten toimenpiteiden joukossa. Sen tarkoituksenmukainen toteutusajankohta on sidoksissa
Ojala-Lamminrahkan alueen maankäytön rakennusaikatauluun.

Lentolan eritasoliittymä muodostaa keskeisen solmukohdan suunnittelujakson väyläverkolla. Sen
parantamisen aikataulu tulee suunnitella siten, että kulloinkin joko valtatie 12 tai seututie 339
säilyy rakentamisen aikanakin hyvin liikennöitävässä tilassa.

6.4 Päätelmät

Päävaihtoehdoista vaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutukset ovat hyvin lähellä toisiaan, ainoastaan melu-
haittojen osalta vaihtoehto 1 on hiukan vaihtoehtoa 2 parempi valinta. Tämän vuoksi kustannuk-
siltaan hiukan edullisemman vaihtoehdon 1 hyöty-kustannussuhde (3,00) on niukasti parempi
kuin vaihtoehdon 2 (2,97), mutta molemmilla vaihtoehdoilla yhteiskuntataloudellinen kannatta-
vuus on erittäin hyvä. Myös herkkyystarkastelut osoittavat näistä molempien vaihtoehtojen ole-
van hyvin kannattavia, sillä kummankin hk-suhde niissä vaihtelee välillä 2,1–4,1. Vaihtoehdot 1
ja 2 täyttävät hankkeelle saavutetut tavoitteet kokonaisuutena melko hyvin. Vaihtoehdon 0+
yhteiskuntataloudellinen kannattavuus (-0,03) jää huonoksi, selvästi alle kannattavuusrajan. Sen
hyödyt tulevatkin esille tekijöissä, joita kannattavuuslaskelma ei ota huomioon, kuten maankäy-
tön kehittämismahdollisuuksissa.

Suunnittelujaksolla on keskeinen rooli osana raskaan liikenteen runkoverkkoa, ja lisäksi se on
keskeisessä asemassa Tampereen sisääntuloliikenteen välittäjänä. Jakson liikenteellinen kysyntä
on vakaalla pohjalla jo nykytilanteessa, eikä se riipu tulevista maankäyttöhankkeista. Liikenteen
voimakas kasvu tulevaisuudessa on hyvin todennäköistä, sillä näköpiirissä ei ole sellaisia muu-
toksia liikkumistottumuksissa tai liikennejärjestelmässä, jotka pysäyttäisivät liikenteen kasvun
seuraavien parin vuosikymmenen aikana. Jaksolla on perusteltua tavoitella sellaisia ratkaisuja,
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joilla taataan riittävän korkea palvelutaso lähivuosikymmeninä. Hankkeen jatkosuunnittelun
pohjaksi esitetään valittavaksi päävaihtoehto 1.

Useimpien eritasoliittymävaihtoehtojen välillä on vaikutuksen arvioinnissa havaittavissa vain pie-
niä eroja. Selvimmin vaihtoehdot eroavat toisistaan Huutijärven eritasoliittymässä, jossa vaihto-
ehdon 1 vaikutukset ovat joka mittarilla paremmat tai vähintään yhtä hyvät kuin vaihtoehdon 2,
lukuun ottamatta paremmiksi jalostettuja jkpp-yhteyksiä alavaihtoehdossa 2B.

Kangasalan eritasoliittymässä liikenteelliset mittaria puoltavat vaihtoehtoa 1, mutta Kirkkojärven
kannalta vaihtoehdolla 2 on pienemmät haittavaikutukset. Vatialan eritasoliittymässä vaihtoehto
1 tarjoaa turvallisemmat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. Lentolan eritasoliittymässä vaihtoehto
2 nousee kokonaisvaikutuksiltaan hienoisesti vaihtoehtoa 1 paremmaksi.

Linnainmaan eritasoliittymässä vaihtoehtojen vaikutukset menevät eri mittareilla melko tasaisesti
ristiin. Alasjärven eritasoliittymässä vaihtoehtojen 1 ja 4 meluhaitta on pienempi kuin vaihtoeh-
don 2. Valtatien 12 pääsuunnan sujuvuuden kannalta vaihtoehto 2 on kuitenkin vaihtoehdoista
paras, mikä ei eritasoliittymien vaikutusarvioinnissa käytetyillä mittareilla tule esiin.

Lamminrahkan eritasoliittymän toteuttaminen on välttämätön toimenpide Ojala-Lamminrahkan
alueen rakentamiseksi, eikä sillä ole oleellisia haittavaikutuksia, mikäli se toteutetaan laaduk-
kaasti, nyt suunniteltujen järjestelyjen mukaisesti. Ranta-Koiviston eritasoliittymässä tarkastelta-
vana on vain nykyisten ramppijärjestelyjen mukainen, korkealuokkainen vaihtoehto, jonka tur-
vallisuus paranee pisaraliittymien myötä.
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7. JÄLKIARVIOINTI

Jälkiarvioinnissa tavoitteena on tarkastella hankkeen toteutuneita vaikutuksia ja erityisesti sitä,
ovatko ne olleet ennakkoarvioiden mukaisia. Myös itse hanke ja siihen sisältyvät toimenpiteet
ovat voineet muuttua siinä määrin, että muutosten takia vaikutukset poikkeavat ennakoiduista.

Liikennehankkeiden jälkiarvioinnissa keskeisimpiä tarkasteltavia asioita ovat liikenteelliset ja lii-
kenneturvallisuuteen liittyvät muuttujat, kuten liikennemäärät, liikenteen sujuvuus ja onnetto-
muusmäärät. Myös ympäristöä koskevia, erityisen tiiviisti suunnittelukohteeseen liittyviä tekijöitä
voidaan sisällyttää jälkiarviointiin. Tähän hankkeeseen kytkeytyy keskeisenä maankäytön kehit-
tämiskohteena Ojala-Lamminrahkan alue, jonka rakentuminen on hyvä ottaa huomioon jälkiarvi-
oinnissa, joskin sen kehittymiseen vaikuttavat myös monet muut tekijät kuin valtatiehankkeen
toteutuminen.

Jälkiarvioinnille suositeltava ajankohta on noin 5 vuoden kuluttua hankkeen toteutumisesta. Tä-
män ajan kuluttua voidaan olla kohtalaisen varmoja siitä, että liikenne on vakiintunut uusien
järjestelyjen mukaisille reiteille ja ajantasaiset tiedot ovat päivittyneet myös kartta- ja navigaat-
torijärjestelmiin. Myös onnettomuustietojen analysointi edellyttää tyypillisesti aineistoa yhtenäi-
seltä viiden vuoden ajanjaksolta. Sen sijaan maankäytön kehittyminen on pidempi prosessi, jota
voidaan joutua arvioimaan vasta myöhemmin, kun tietoja on saatavilla pidemmältä ajalta.

Jälkiarviointiin sisällytettävät tekijät vaikuttavat siihen, mitä tietoja tulee kerätä hanketta edeltä-
vältä ajalta. Jälkiarvioinnissa tehtävistä, hankkeen vaikutuksia ja kannattavuutta koskevista ha-
vainnoista tulee koota päätelmät, joita voidaan hyödyntää sekä kyseessä olevan kohteen myö-
hemmässä parantamisessa että muiden kohteiden suunnittelussa, arvioinnissa ja toteutuksessa.
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8. DOKUMENTOINTI

Hankkeen IVAR-laskelmat ovat Liikenneviraston IVAR 3 -tietokannassa. Hankkeen suunnitelma-
tiedot ovat seuraavat:

· Id = 2989048
· Nimi = Vt 12 Alasjärvi-Huutijärvi, YVA ja YS
· Laji = YS
· Lisätietoja = Vt 12 Alasjärvi-Huutijärvi, YVA ja YS 2015-17
· Suunnittelija = Heikkilä Kimmo – LXHEIKKKI
· ELY = 4 - PIR
· Verkkojen numerot:

· Vertailuverkko: 110
· VE 0+: 150
· VE 1: 151
· VE 2: 152

· Vertailujen numerot:
· VE 0+ vs. vertailu. 150
· VE 1 vs. vertailu: 151
· VE 2 vs. vertailu: 152.
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