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1. JOHDANTO 

Tässä riskiraportissa on kuvattu riskienhallinnan toteutus hankkeen ”Vt 12 parantaminen välillä 

Alasjärvi-Huutijärvi” yleissuunnitelmavaiheessa.  

 

Parannettava tiejakso sijoittuu Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan alueille ja on pituudel-

taan noin 15 kilometriä. Suunnittelukohde alkaa Alasjärven eritasoliittymän länsipuolelta valtatie 

9:ltä ja jatkuu Huutijärven eritasoliittymän itäpuolelle kantatie 58:lle. 

 

Tiejakson liikennemäärä on 14 000 (Huutijärven kohta) – 21 500 (Alasjärven kohta) ajoneuvoa 

vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus vaihtelee välillä 5–7 %. Tiejakson liikenneturvallisuus on 

huonompi kuin Suomen valtateillä keskimäärin. Liikenne ruuhkautuu etenkin aamu- ja iltapäivän 

huipputuntien aikana ja ohittamismahdollisuudet ovat huonot. 

 

Yleissuunnitelmavaiheessa on toteutettu riskienhallinnan menettelyjä Liikenneviraston ohjeiden 

mukaisesti. Tässä riskiraportissa on kuvattu syyskuussa 2016, joulukuussa 2016 ja elokuussa 2017 

toteutetut riskienhallintamenettelyt. Hankkeen yleissuunnitelmavaihe toteutettiin 3/2015–4/2018. 

2. RISKIENHALLINNAN TOTEUTUS  

2.1 Riskienarviointiprosessi 

Hankkeen riskienhallinnan menettely yleissuunnitelmavaiheessa koostui vaara- ja haittatekijöiden 

tunnistamisesta, riskin suuruuden määrittämisestä, riskin luokittelusta riskimatriisin avulla, riskien 

hallintatoimenpiteiden ja vastuutahojen määrittämisestä sekä hallintatoimenpiteiden toteuttamisen 

seurannasta. Riskienarviointiprosessin kulku on esitetty kuvassa 1. 

 

  

Kuva 1. Riskienarviointiprosessin kulku. 

 

2.2 Yleissuunnitelmavaiheen riskienhallinnan toteutus 

Yleissuunnitelmavaiheen riskitarkastelu aloitettiin järjestämällä suunnitteluryhmän sisäinen työpaja 

syksyllä 2016, johon kutsuttiin suunnittelun avainhenkilöt. Työpajassa tunnistettiin hankkeen vaa-

ra- ja haittatekijät käyttäen apuna ko. hanketta varten laadittua riskikarttaa. Riskikartan laatimi-

sessa käytettiin pohjana Liikenneviraston ohjeen "Riskienhallinta radan suunnittelussa" (LO 

10/2010) riskikarttaa. Lisäksi työpajassa määritettiin tarvittavia riskienhallintatoimenpiteitä. Työ-

pajassa käsiteltyjen asioiden pohjalta laadittiin alustava riskienhallintasuunnitelma. 
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Joulukuussa 2016 pidettiin riskienhallinnan tilannekatsaus. 
 

Elokuussa 2017 järjestettiin toinen suunnitteluryhmän sisäinen työpaja. Työpajassa täydennettiin 

aiemmin laadittua riskienhallintasuunnitelmaa suunnittelun edetessä tarkentuneiden tietojen poh-
jalta. 
 
Riskienhallintakokouksiin osallistuneet henkilöt on esitetty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Riskienhallintakokouksiin osallistuneet henkilöt.  

Osallistuja (organisaatio) Suunnitteluryhmän 
sisäinen työpaja 

22.9.2016 

Riskienhallinnan 
tilannekatsaus 

1.12.2016 

Suunnitteluryhmän 
sisäinen työpaja 

23.8.2017 
 

Riskienhallinnan 
tilannekatsaus 

19.12.2017 

Sari Kirvesniemi x x x x 

Kimmo Heikkilä x  x  

Marketta Hyvärinen x   x 

Jukka Niilo-Rämä x  x  

Vesa Lainpelto x  x  

Harri Koskinen x  x  

Arja Kivinen x  x  

Mira Penttinen x x x  

Anniina Peni-Nyman   x x 

   

 
Tunnistettujen vaara- ja haittatekijöiden seurausten vakavuuden ja riskin toteutumisen todennä-
köisyyden perusteella määritettiin riskin suuruus Liikenneviraston riskimatriisin mukaisesti (liite 1).  
 

Riskien suuruuden määrittämisen lisäksi riskienhallintasuunnitelmaan kirjattiin riskeihin liittyvät 

riskienhallintatoimenpiteet sekä niiden toteuttamisesta vastaavat tahot. 

3. RISKIENARVIOINNIN KESKEISET TULOKSET  

3.1 Yleissuunnitelmavaiheessa tunnistetut vaara- ja haittatekijät 

 

Yleissuunnitelmavaiheessa tunnistettiin yhteensä 42 hankkeeseen liittyvää vaara- ja haittatekijää. 

Näistä 3 poistui suunnittelun aikana.  

 

 

Kuva 2. Yleissuunnitelmavaiheessa tunnistetut vaara- ja haittatekijät.  
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3.2 Hankkeen toteuttamiseen ja prosessiin liittyvät riskit 

 

Hankkeen toteuttamiseen ja prosessiin liittyen tunnistettiin yhteensä 11 riskiä, joista 2 arvioitiin 

merkittäväksi ja 5 kohtalaiseksi.  

 

Rahoituksen saaminen 

Hankkeelle ei ole olemassa rahoitusta. Mikäli hanke ei saa rahoitusta eikä sitä voida toteuttaa, pa-

henevat alueen liikenneturvallisuusongelmat ja liikenteen sujuvuus valtatiellä heikkenee. Alempi 

tieverkko kuormittuu ja kevyen liikenteen turvallisuus heikkenevät. Myös meluhaitat lisääntyvät ja 

alueiden kehittymismahdollisuudet valtatien läheisyydessä heikkenevät.  

 

Sopimukset ja vastuut 

Valtateiden eritasoliittymäratkaisun seurauksena saatetaan edellyttää hallinnollisia muutoksia. Mi-

käli Tampereen kaupungin ja Liikenneviraston näkemykset eriävät toisistaan, suunnitelmaa ei voida 

hyväksyä ja tästä aiheutuu viivästystä hankkeelle. 

 

Hankkeen hyväksyttävyys ja luvat 

Hanke sijaitsee osin Kirkkojärven Natura-alueella, joka on erityisesti linnuston kannalta merkittävä 

alue. Hankkeen luontovaikutukset saattavat aiheuttaa sen, että Natura-arviointilausunto on kieltei-

nen tai tulee valituksia ja muistutuksia, jotka saattavat vaarantaa hankkeen etenemisen tai viiväs-

tyttää sitä. Erityisesti luonnonsuojelujärjestöt arvioitiin sidosryhmäksi, joka saattaa valittaa hank-

keesta tai esittää vaatimuksia esimerkiksi rakentamisajankohtaan liittyen.  

 

Lupien saamiset arvioitiin hankkeen kannalta aikatauluriskeiksi, jotka tulee tiedostaa tiesuunnitte-

luvaiheessa. Näitä lupia ovat vesilupa esim. Kirkkojärven kohdalla sekä luonnonsuojelulain edellyt-

tämät poikkeusluvat; Kirkkojärven ja Pähkinäkallion luonnonsuojelualueiden, liito-oravan sekä vii-

tasammakon osalta.  

 

Vaikutusten arvioinnin riskit 

Hankearviointi on tehty liikenteen yleisillä kasvukertoimilla, jotka eivät välttämättä vastaa parhaal-

la mahdollisella tavalla ko. alueen liikennemäärien kasvua. Tämä aiheuttaa epävarmuustekijän 

hankearvioinnin tuloksia tulkittaessa.  

 

3.3 Suunnittelun riskit 

 

Suunnitteluun liittyen tunnistettiin yhteensä 13 riskiä, joista 1 arvioitiin merkittäväksi ja 7 kohta-

laiseksi. Osa suunnittelun aikana tunnistetuista riskeistä oli sellaisia, jotka realisoituvat vasta ra-

kentamisvaiheessa.  

 

Geosuunnittelu 

Toteutuksen kannalta haastavia kohtia pohjaolosuhteiltaan ovat alikulut Lentolassa sekä Pikkolas-

sa. Lentolan alikuluissa pohjaveden suotautuminen kaivantoon saattaa aiheuttaa haasteita raken-

tamisvaiheessa. Pikkolan alikulun kohdalla taas on paineellista pohjavettä.  

 

Tie- ja katusuunnittelu 

Hankealueen läheisyyteen ollaan laatimassa useita muitakin suunnitelmia, jotka vaikuttavat Vt 12 

Alasjärvi–Huutijärvi –hankkeen suunnitteluun. Suunnitelmien yhteensovittamisesta on huolehditta-

va mm. 2.kehä-hankkeen sekä Raitiotiehankkeen suunnitelmien kanssa.  

 

Yleissuunnitteluvaiheessa todettiin, että jalankulun sekä pyöräilyn tasoylitykset Lentolassa ramp-

pien päissä olevissa kiertoliittymissä eivät ole kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta paras 

mahdollinen vaihtoehto. Alikulkujen toteuttaminen ko. kohdassa aiheuttaisi kuitenkin liian pitkät 

reitit kevyelle liikenteelle. Tasoylitysten turvaaminen on huomioitava jatkosuunnittelussa ja pohdit-

tava kevyen liikenteen turvallisuutta tukevia toimenpiteitä.  

 

Huutijärven itäpuolella on maatalousliittymiä ja muita vastaavia pieniä liittymiä. Liikennevirasto ei 

tule hyväksymään ko. tieosuudella tasoliittymiä. Maatalouskoneet ja pyöräilijät eivät voi käyttää 

keskikaiteellista mol-tietä, mikä saattaa vaikuttaa hankkeen yleiseen hyväksyttävyyteen ja aiheut-

taa valituksia.  
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Liikennesuunnittelu 

Talli-mallin mukaisten liikenne-ennusteiden kalibroinnissa nykytilaan on ollut haasteita yleissuun-

nittelun aikana. Kangasalantien ja Vt 12 liikennemäärät ovat tierekisterissä pitkinä jaksoina. En-

nusteisiin liittyvät epävarmuustekijät saattavat aiheuttaa väärin mitoitettuja suunnitelmaratkaisuja.  

 

Suurten erikoiskuljetusten tarpeiden huomioonottamista suunnittelussa vaikeuttaa se, ettei ole 

olemassa hyvää kaideratkaisua, joka täyttäisi turvallisuusvaatimukset. Tämä aiheuttaa pitkiä reit-

tejä erikoiskuljetuksille lopputilanteessa.  

 

3.4 Ympäristöriskit 

Hankkeeseen liittyviä ympäristöriskejä tunnistettiin yhteensä 8. Näistä 2 arvioitiin merkittäväksi ja 

4 kohtalaiseksi.  

 

Kirkkojärven ja Kuohunlahden pohjan laatu ei ole tarkkaan tiedossa ja on mahdollista, että sedi-

mentin haitta-aineet aiheuttavat haittaa kasvillisuudelle, pohjaeläimistölle tai linnustolle.  

 

Rakennustyöt saattavat aiheuttaa mahdollisesti haitallisia vesistövaikutuksia, kuten kiintoaineksen 

lisääntymistä, rehevöitymistä tai typpijäämiä alueen vesistöissä.  

 

Meluntorjuntaratkaisut aiheuttavat maisemanmuutoksia Kangasalan päässä, mikä heikentää myös 

hankkeen yleistä hyväksyttävyyttä.  

 

Hanke sijaitsee osin Natura-alueella ja erityisesti linnustolle aiheutuu haittoja niin liikenteen kas-

vusta kuin rakennustyöstäkin. Hankkeella on myös vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin 

lehto- ja vesiluontotyyppien osalta ja vaarana on, että suunnitelmaa ei voida hyväksyä lisäselvitys-

tenkään jälkeen. Kirkkojärven kohdalla tie levenee lehto- ja vesiluontotyyppien alueelle.  

 

Myös meluesteiden korkeusvaatimus Kirkkojärven kohdalla on ristiriidassa maisemallisten arvojen 

kanssa.  

 

Alasjärvellä sekä Vatialan ja Suoraman välillä elää liito-oravia. Rakennustyöt aiheuttavat haittaa lii-

to-oraville sekä heikentävät liito-oravien kulkuyhteyksiä.  

 

 

3.5 Rakennustyön aikaiset riskit 

Rakentamisen aikaisia riskejä tunnistettiin yhteensä 7, joista 1 arvioitiin merkittäväksi ja 4 kohta-

laiseksi. Näiden lisäksi osa suunnittelun aikaisista riskeistä realisoituu rakentamisvaiheessa.  

 

Rakennustyöt aiheuttavat haittoja elinkeinoelämän kuljetuksille, esimerkiksi siltojen leventämisen 

yhteydessä joudutaan raskasta liikennettä rajoittamaan.  

 

Turvallisuusriskit 

Rakentamisen aikaisia työturvallisuusriskejä aiheuttava ilmajohdot välillä Suorama–Lentola sekä 

Alasjärven eritasoliittymä. Näitä johtoja ei voida siirtää.  

 

Hankkeen toteutuksen yhteydessä tehdään louhintoja. Louhintatöiden yhteydessä mahdollisesti 

sinkoavat kivet aiheuttavat vaaraa työntekijöille, ohikulkijoille sekä omaisuudelle.  

 

Merkittävimmäksi työturvallisuusriskiksi yleissuunnitelmavaiheen tarkasteluissa arvioitiin työsken-

tely ja louhinnat sähköistetyn radan välittömässä läheisyydessä. Työskentelyradan läheisyydessä 

aiheuttaa vaaraa työntekijöille ja työmaa aiheuttaa haittaa sekä vaaraa rautatieliikenteelle. Sähkö-

radan läheisyydessä työskentelyyn liittyy aina sähkötapaturman vaara.  

 

Paineellinen pohjavesi Pikkolassa lisää kaivantojen sortumisriskiä ja siitä aiheutuvia vaaroja työn-

tekijöille.  
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4. YHTEENVETO TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ 

4.1 Seuraavassa suunnitteluvaiheessa huomioitavat asiat 

 

Riskienhallinnan perusteella seuraavissa suunnitteluvaiheissa on huomioitava erityisesti seuraavat 

toimenpiteet: 

- Varaudutaan lisäselvityksiin ja -arviointeihin kielteisen Natura-arviointilausunnon osalta. 

- Tiedostetaan vesiluvan saamiseen liittyvät riskit ja huomioidaan ne tiesuunnitteluvaiheen 

aikataulutuksessa 

- Tiedostetaan luonnonsuojelulain edellyttämiin poikkeuslupiin liittyvät riskit tiesuunnittelu-

vaiheen aikataulutuksessa 

- Tiedostetaan hankearviointiin liittyvät epävarmuustekijät (hankearviointi on tehty liiken-

teen yleisillä kasvukertoimilla) ja huomioidaan ne suunnitelmaratkaisujen mitoituksessa 

- Huomioidaan kaivantoturvallisuus, erityisesti alikulut Lentolassa sekä Pikkolassa. Selvite-

tään pohjaveden pinnan taso ja huomioidaan paineellinen pohjavesi. Kaivantosuunnittelus-

sa sekä kustannusarvioissa on huomioitava kaivantojen tukeminen 

- Selvitetään, tarvitaanko Ranta-Koiviston alueella esikuormituspenkereitä ja huomioidaan 

niiden vaatima aika hankkeen aikataulutuksessa 

- Varaudutaan alueen muiden suunnitelmien (mm. 2.kehä ja ratikka) yhteensovittamiseen 

- Suunnitellaan kevyen liikenteen turvallisuutta tukevia toimenpiteitä Lentolan kiertoliitty-

mien tasoylityksissä 

- Suunnitellaan korvaavat reitit, kun Huutijärven itäpuolella nykyisin olevat maatalous- yms. 

liittymät poistuvat 

- Huomioidaan liikennesuunnittelussa TALLI-mallin kalibroinnissa esiintyneet haasteet 

- Pyritään löytämään erikoiskuljetusreittien sujuvuuden turvaamiseksi mahdollisimman tur-

vallinen, Liikenneviraston hyväksymä kaideratkaisu.  

- Selvitetään Kirkkojärven sekä Kuohunlahden pohjan mahdolliset sedimentit tiesuunnittelu-

vaiheessa.  

- Huomioidaan jatkosuunnittelussa rakennustöiden aiheuttamien mahdollisten vesistövaiku-

tusten minimointi.  

- Meluntorjuntaratkaisujen suunnittelussa on huomioitava maisemalliset arvot  

- Tarkennetaan rakentamisaikaiset toimenpiteet Natura-alueen suojelemiseksi rakennustöi-

den aikana 

- Huomioidaan liito-oravien elinalueet ja kulkureittien turvaaminen, määritetään mm. säily-

tettävä puusto 

- Selvitetään seuraavissa suunnitteluvaiheissa tarvittavat rautatieliikenteen liikennekatkot 

 

4.2 Muut keskeiset riskienhallintatoimenpiteet 

 

- Aktiivinen viestintä päättäjille hankkeen toteuttamisen hyödyistä sekä toteuttamatta jättä-

misen haitoista, jotta hankkeelle saadaan rahoitus 

- Vuorovaikutus eri sidosryhmien (erityisesti luonnonsuojelujärjestöt sekä maanomistajat) 

kanssa, jotta voidaan varmistaa hankkeen yleinen hyväksyttävyys 

 

 



RISKIENHALLINTASUUNNITELMA

SUUNNITTELUVAIHE: YS I luokka

OSALLISTUJAT:Sari Kirvesniemi, Kimmo Heikkilä, Marketta Hyvärinen, Jukka Niilo-Rämä, Vesa Lainpelto, Harri Koskinen, Arja Kivinen, Mira Penttinen, Anniina Peni-Nyman (Ramboll) II luokka

III luokka

IV luokka

V luokka --> Vaatii välittömiä toimenpiteitä

Nro TUNNISTETTU RISKI SEURAUS
Todennä-

köisyys
Vaka-vuus Suuruus

VARAUTUMINEN / TOIMENPIDE-

EHDOTUS/SEURANTA
Vastuuhenkilö

Riskien tila, 

toimenpiteiden 

toteuttamisen tila

Päiväys

1

1.1

1.2

1.2.1 Hanke ei saa rahoitusta. 

Hanketta ei toteuteta. 

Valtatien liikenneturvallisuus ja 

sujuvuus suunnittelualueella 

heikkenee. Alempi tieverkko 

kuormittuu. Jalankulku- ja 

polkupyöräliikenteen turvallisuus 

heikkenee. 

Meluhaitat lisääntyvät. 

Uusien alueiden kehittyminen valtatien 

läheisyydessä ei mahdollistu. 

4 4 Merkittävä

1) Viestitään aktiivisesti päättäjille hankkeen toteuttamisen 

hyödyistä sekä toteuttamatta jättämisen haitoista. 

1) ELY, Tampereen 

kaupunki, 

Kangasalan kunta. 

1.12.2016

22.9.2016

2

2.1

2.1.1 Valtateiden eritasoliittymä saattaa edellyttää 

hallinnollisia muutoksia. 

Suunnitelmaa ei voida hyväksyä, jos 

Tampereen kaupungin ja 

Liikenneviraston näkemykset eriävät 

toisistaan. 

Viivästystä.

3 2 Vähäinen

1) Liikennevirasto ja ELY-keskus neuvottelevat hallinnollisista 

ratkaisuista.

1) Tilaaja 19.12.2017

2.2

2.3

2.3.1

Hanke ei ole hyväksyttävä, erityisesti Natura-

alueeseen kohdistuvien muutosten sekä 

linnustolle aiheutuvien mahdollisten 

haittavaikutusten takia. Vastustusta 

hankkeelle. 

Valituksia ja muistutuksia. 

3 3 Kohtalainen

1) Vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa. 1) Tilaaja, 

Suunnittelija. 

Hanketta pidetään 

yleisesti melko 

hyväksyttävänä, 

etenkin melusuojaus 

nähdään 

tarpeellisena. 

1.12.2016

22.9.2016

2.4

2.5

2.5.1 Natura-arviointilausunto on kielteinen. Edellytetään lisäselvityksiä ja -

arviointeja. Viivästystä. 

Suunnitelmamuutoksia.
4 4 Merkittävä

1) Varaudutaan lisäselvityksiin ja -arviointeihin TS-vaiheessa. 1) Tilaaja ja 

suunnittelija

19.12.2017

Resurssit ja osaaminen

Lupariskit

Yhteiskunnalliset riskit

HANKE:Vt12 parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi

PVM: 22.9.2016, 1.12.2016, 23.8.2017, 19.11.2017

HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT

Säädösriskit

PROSESSIN RISKIT

Sopimus- ja vastuuriskit

Hankkeessa tehtävien investointien hyödyntämiseen liittyvät riskit

Hankkeen toteuttamatta jättämisen riskit



2.5.2 Vesiluvat tiesuunnitelmavaiheessa. Haasteet vesiluvan saamisessa (esim. 

Kirkkojärven kohdalla). 3 3 Kohtalainen

1) Tiedostetaan riski TS-vaiheessa ja huomioidaan 

aikataulutuksessa. 

1) Tilaaja 22.9.2016

2.5.3 Luonnonsuojelulain edellyttämät 

poikkeusluvat tiesuunnitelmavaiheessa:

- Kirkkojärven ja Pähkinäkallion 

luonnonsuojelualueet

- Liito-orava

- Viitasammakko

Poikkeuslupaa ei saada, hankkeen 

toteuttaminen vaikeutuu. 

3 3 Kohtalainen

1) Tiedostetaan riski TS-vaiheessa ja huomioidaan 

aikataulutuksessa. 

1) Tilaaja 19.12.2017

2.6

2.6.1 Tiesuunnitelman laatiminen tulee aloittaa 8 

vuoden kuluttua yleisuunnitelman 

hyväksymisestä.

Yleisuunnitelma vanhenee ja se 

joudutaan teettämään uudestaan. 

Aikataulu- ja kustannusvaikutuksia. 

1 3 Merkityksetön

1) Viestitään aktiivisesti päättäjille hankkeen toteuttamisen 

hyödyistä sekä toteuttamatta jättämisen haitoista. 

1) ELY, Tampereen 

kaupunki, 

Kangasalan kunta. 

1.12.2016

22.9.2016

2.7

2.7.1 Luonnonsuojelujärjestöt vastustavat hanketta. Valitutuksia. Prosessi viivästyy. 

Vaatimuksia rakentamiseen liittyen 

(esim. rakentamisajankohta).
4 3 Kohtalainen

1) Vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa. 1) Tilaaja, 

Suunnittelija. 

08/2017

Luonnonsuojelujärjes

töt ovat antaneet 

lausunnon YVA-

selostuksesta.

23.8.2017

22.9.2016

2.8

2.8.1 Yleissuunnitelmavaiheen kustannusarvio ei 

ole tarkka. 

Kustannusarvio nousee myöhemmissä 

vaiheissa. 
4 2 Vähäinen

1) Tiedostetaan kustannusarvion epävarmuustekijät ja 

varaudutaan kustannusarvion kasvamiseen. 

2) Tehdään hankearvioinnin yhteydessä kustannusarvion 

herkkyystarkastelu. 

1) Tilaaja

2) Suunnittelija. 

12/2017 

Hankearviointia 

käynnissä

1.12.2016

22.9.2016

19.12.2017

2.8.2 Kustannusjako. Kustannusjaosta ei päästä 

sopimukseen ELY:n ja kuntien kesken. 
1 3 Merkityksetön

1) Kustannusjaosta sovitaan alustavasti jo YS-vaiheessa. 

(Kunnat osallistuvat Lamminrahkan etl:n rahoitukseen, muuten 

valtiorahoitteinen hanke). 

1) Tilaaja 08/2017

Lamminrahkan etl:n 

kustannusjaosta on 

sovittu

22.9.2016

19.12.2017

2.9

2.9.1 Hankearviointi tehdään yleisillä 

kasvukertoimilla, jotka eivät vastaa hyvin ko. 

alueen liikennemäärien kasvua. 

Hankearvioinnin tulokset eivät ole 

luotettavia.  

Suunnitelmaratkaisut mitoitetaan 

väärin. 

3 3 Kohtalainen

1) Liikennemäärien herkkyystarkastelut (Liikenteen yleisen 

kysynnän ja sen kehityksen epävarmuus). 

1) Suunnittelija 12/2017 

Hankearviointia 

käynnissä

1.12.2016

22.9.2016

19.12.2017

3

3.1

3.2

3.2.1 Alikulkujen rakentaminen valtatien alitse 

Lentolan Prisman kohdalla.

Maaperä on hyvin vettä läpäisevää, 

työnaikainen ja pysyvä pohjavedenhallinta

Pohjaveden suotautuminen kaivantoon 

voi tehdä toteuttamisesta haastavaa. 

Kaivannon sortumisvaara. 

Kustannusvaikutuksia kaivutöiden 

toteuttamiselle. 
3 4 Kohtalainen

1) Huomioidaan rakentamisen haasteet seuraavissa 

suunnitteluvaiheissa, pohjavedenpinnan tason selvittäminen 

(kaivantosuunnitelmissa huomioidaan kaivantojen tukeminen)

1) Suunnittelija. 23.8.2017

Geosuunnittelu

Taloudelliset riskit

Aikatauluriskit

Sidosryhmäriskit

Lähtötiedot

SUUNNITTELUN RISKIT

Vaikutusten arvioinnin riskit



3.2.2 Alikulun rakentaminen Pikkolan kohdalle.

Paineellinen pohjavesi. 

Toteuttaminen on haastavaa. 

Kaivannon sortumisvaara. 

Kustannusvaikutuksia kaivutöiden 

toteuttamiselle. 
3 4 Kohtalainen

1) Huomioidaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa (mm. pontitus, 

pohjavesipinnan alentaminen kaivutason alapuolelle). 

1) Suunnittelija. 23.8.2017

3.2.3 Esikuormituspenkereet. 

Kangasalan Ranta-Koiviston alueella tarvitaan 

mahdollisesti esikuormituspenkereitä. 

Esikuormituksen vaatima aika 

viivästyttää hankkeen 

rakentamisaikataulua.
2 3 Vähäinen

1) Huomioidaan mahdollisen esikuormituksen vaatima aika 

hankkeen aikataulussa. 

1) Tilaaja 8/2017

PIENENTYNYT, 

aiemmin 2x4

23.8.2017

22.9.2016

3.3

3.3.2 Jalankulun ja pyöräilyn tasoylitykset ramppien 

päissä olevissa kiertoliittymissä (Lentola).  

Alikulkujen toteuttaminen aiheuttaisi liian 

pitkät reitit kevyelle liikenteelle. 

Vaaraa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 

3 3 Kohtalainen

1) Mietitään muita kevyen liikenteen turvallisuustoimenpiteitä. 

Huomioidaan myös jatkosuunnittelussa.  

1) Suunnittelija. 1.12.2016

22.9.2016

3.3.3 2.kehän kytkeminen ko. suunnitelmaan. 

Suunnitelmat tehdään keskenään eri aikaan.

Suunnitelmat eivät ole yhteensopivia. 

Suunnitelmamuutoksia. 4 3 Kohtalainen

1) Varaudutaan suunnitelmien yhteensovittamiseen. 1) Tilaaja, 

Suunnittelija (2. 

kehä)

23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

3.3.4 Maatalousliittymät ymv. Huutijärven 

itäpuolella. Liikennevirasto ei hyväksy 

tasoliittymiä. 

Maatalouskoneet ja pyöräilijät eivät voi 

käyttää tietä, jos se muutetaan 

keskikaiteelliseksi mol-tieksi 

Huutijärven itäpuolella. 

Valituksia. Hankkeen hyväksyttävyys 

kärsii. 

3 3 Kohtalainen

1) Suunnitellaan korvaavat reitit. 1) Suunnittelija. 12/2017 Korvaavat 

reitit alustavasti 

suunniteltu

23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

19.12.2017

3.3.5 Raitiotien suunnittelun eteneminen 

Kangasalan suuntaan. 

Raitiotien linjaukseen ei pystytä varautumaan 

seuraavissa suunnitteluvaiheissa (erityisesti 

Linnainmaan ja Alasjärven eritasoliittymien 

kohdat). 

Suunnitelmamuutoksia.

Kustannusvaikutuksia.

3 3 Kohtalainen

1) Vuoropuhelu raitiotien suunnittelun kanssa seuraavissa 

suunnitteluvaiheissa suunnitelmien yhteensovittamisen 

varmistamiseksi. 

1) Suunnittelija (TS-

vaihe).

23.8.2017

Tie- ja katusuunnittelu



3.4

3.4.1 Parannettavien siltojen siltasuunnitelmat 

joudutaan tekemään vanhojen suunnitelmien 

pohjalta. 

Kaikkia suunnitelmien korjauksia ei ole 

välttämättä viety siltarekisteriin. 

Suunnitelmia joudutaan tekemään 

puutteellisilla lähtötiedoilla (erityisesti 

vanhat elementtisillat). Mahdolliset 

suunnitelmamuutokset myöhemmissä 

vaiheissa. 

Kustannusvaikutuksia. 

2 3 Vähäinen

1) Huomioidaan seuraavissa suunnitteluvaihessa. 1) Suunnittelija (TS-

vaihe). 

1.12.2016

22.9.2016

3.4.2 Kirkkojärven silta. Silta suunnitellaan 

nykyisillä aukkomitoilla. 

Aukkolausunnossa vaaditaan 

suurempi veden vaihtuvuus. 

Suunnitelmamuutokset. 

Kustannusvaikutuksia. 
2 3 Vähäinen

1) Huomioidaan seuraavissa suunnitteluvaihessa (mm 

mahdollisten erikoislupien hankkiminen).

1) Suunnittelija (TS-

vaihe). 

Veden vaihtuvuus 

lahden pohjukassa 

hyvä nykyiselläänkin. 

23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

3.5

3.5.1 Liikenne-ennusteiden (TALLI-malli) 

kalibroinnissa nykytilaan verrattuna on ollut 

haasteita. Ennusteisiin liittyy 

epävarmuustekijöitä.

Kangasalantien ja valtatien 12 nykytilan 

liikennemäärät on tierekisterissä pitkinä 

jaksoina. 

Suunnitelmaratkaisut mitoitetaan 

väärin puutteellisten lähtötietojen 

johdosta. 

Mahdolliset suunnitelmamuutokset 

seuraavissa suunnitteluvaiheissa 

Kustannusvaikutuksia. 

4 4 Merkittävä

1) Liikennemäärien herkkyystarkastelut. 

2) Epävarmuustekijöiden dokumentointi ja tiedostaminen 

seuraavissa suunnitteluvaiheissa (esim. rakennustöiden vaikutus 

nykytilan liikennelaskentoihin). 

1) Suunnittelija

2) Suunnittelija (YS- 

ja TS-vaihe)

08/2017 

KASVANUT, 

aiemmin 2x4

12/2017

1) Tehty YS-

vaiheessa

23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

19.12.2017

3.5.2 Suurten erikoiskuljetusten tarpeiden 

huomioonottaminen. 

Ei löydetä hyvää kaideratkaisua, joka 

täyttäisi turvallisuusvaatimukset. 

Pitkät reitit suurille erikoiskuljetuksille. 
3 3 Kohtalainen

1) Pyritään löytämään mahdollisimman turvallinen, 

Liikenneviraston hyväksymä ratkaisu erikoiskuljetusreiteille. 

1) Suunnittelija, 

Tilaaja, 

Liikennevirasto. 

23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

3.5.3 Tien aiheuttama estevaikutus. Luvattomia tienylityksiä esim. Prisman 

kohdilla. Traktoreiden ja Huutijärven 

ratsastajien kulkureitit muuttuvat. 

Vaaraa tienkäyttäjille. 
2 3 Vähäinen

1) Suunnitellaan riittävästi alikulkukäytäviä. 1) Suunnittelija. 12/2017 

1) Suunniteltu YS-

vaiheessa

1.12.2016

22.9.2016

3.6

3.6.1 Hulevedet Pikkolan kohdalla valtatien 

varressa. 

Valtatie estää hulevesien 

kulkeutumisen Kirkkojärveen. 2 3 Vähäinen
1) Suunnitellaan riittävästi rumpuja valtatielle seuraavassa 

suunnitteluvaiheessa.  

1) Suunnittelija (TS-

vaihe). 

1.12.2016

22.9.2016

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Siltasuunnittelu

Muu suunnittelu

Liikennesuunnittelu

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Ihmisten elinolot, viihtyvyys, terveys ja turvallisuus

Tärinä

Melu

YMPÄRISTÖRISKIT



4.5

4.5.1 Kirkkojärven ja Kuohunlahden pohjan laatu ei 

ole tarkkaan tiedossa. 

Mahdolliset sedimentin haitta-aineet 

aiheuttavat haittaa kasvillisuudelle, 

pohjaeläimistölle tai linnustolle. 
3 4 Kohtalainen

1) Selvitetään sedimentin haitta-aineet TS-vaiheessa. 1) Suunnittelija (TS-

vaihe).

23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

4.6

4.6.1 Rakennustöiden aiheuttamat 

vesistövaikutukset. 

Kiintoaineksen lisääntyminen 

vesistöissä. Rehevöityminen. 

Typpijäämät vesistöissä. 

4 3 Kohtalainen

1) Huomioidaan jatkosuunnittelussa.

2) Määritellään huleveden käsittelyn periaatteelliset ratkaisut.

1) Tilaaja

2) Suunnittelija (YS-

vaihe)

23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

19.12.2017

4.7

4.7.1 Maisemalliset arvot Kangasalan päässä. Meluntorjuntaratkaisut aiheuttavat 

maisemanmuutoksia. 

Hankkeen hyväksyttävyys kärsii. 

4 4 Merkittävä

1) Huomioidaan maisemalliset arvot meluntorjuntaratkaisujen 

suunnittelussa erityisesti TS- ja RS-vaiheessa. 

1) Suunnittelija 

(seuraavat 

suunnitteluvaiheet). 

08/2017 Alustavat 

melutarkastelut on 

tehty. 

1.12.2016

22.9.2016

4.8

4.8.1 Vaikutukset Natura-alueen 

suojeluperusteisiin. Linnustolle aiheutuva 

haitta liikenteen kasvusta ja haitan 

vähentämistoimenpiteet hankkeen 

toteutettavuuden kannalta ongelmallisia.

Rakennustyöt aiheuttavat haittoja 

Natura-alueella. Kirkkojärven kohdan 

meluesteiden korkeusvaatimus (3 m) 

ristiriidassa maisemallisten arvojen ja 

teknisen toteutettavuuden kanssa.

3 3 Kohtalainen

1) Tarkennetaan rakentamisaikaiset toimenpiteet Natura-alueen 

suojelemiseksi rakennustöiden aikana seuraavissa 

suunnitteluvaiheissa. Kirjaukset urakka-asiakirjoihin. 

2) Yleissuunnitelman meluntorjuntaratkaisulla ohjataan seuraavia 

suunnitteluvaiheita (meluesteet vahvistuvat TS-vaiheessa).

1) Tilaaja 

2) Tilaaja, 

suunnittelija

8.12.2016

1.12.2016

22.9.2016

4.8.2 Vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin 

lehto- ja vesiluontotyyppien osalta.

Natura-arviointilausunto on kielteinen 

lehtoluontotyyppivaikutusten osalta. 

Suunnitelmaa ei voida hyväksyä 

lisäselvitystenkään jälkeen.

Rakennustyöt aiheuttavat haittoja 

Natura-alueella. Kirkkojärven kohdalla 

tie levenee veisluontotyyppien alueelle.

4 4 Merkittävä

1) Tarkennetaan rakentamisaikaiset toimenpiteet Natura-alueen 

suojelemiseksi rakennustöiden aikana seuraavissa 

suunnitteluvaiheissa. Kirjaukset urakka-asiakirjoihin. 2) 

Yleissuunnitelman rummun toteutusratkaisuilla ohjataan 

seuraavia suunnitteluvaiheita (rumpujen ja penkereen lopullinen 

toteutus vahvistuu TS-vaiheessa).

1) Tilaaja 

2) Tilaaja, 

suunnittelija

23.8.2017

19.12.2017

4.8.3 Pähkinäkallion luonnonsuojelualue rajautuu 

tiealueeseen. 

Luonnonsuojelualue myös Kirkkojärvellä. 

Hankkeen hyväksyttävyys kärsii. 

Valituksia. 
2 3 Vähäinen

1) Dokumentoidaan perustelut linjauksen valinnalle 

Pähkinäkallion luonnonsuojelualueen läheisyydessä. 

2) Huomioidaan  luonnonsuojelualue seuraavassa 

suunnitteluvaiheessa. 

1)-2) Suunnittelija 

(TS-vaihe)

08/2017: Linjaus on 

suunniteltu niin, 

etteivät toimenpiteet 

ulotu Pähkinäkallion 

luonnonsuojelualueel

le. 

23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

19.12.2017

4.8.4 Liito-oravat Alasjärvellä ja Vatialan-Suoraman 

välillä. 

Aiheutetaan haittaa liito-oraville töiden 

aikana ja heikennetään 

kulkuyhteyksiä. 
3 3 Kohtalainen

1) Huomioidaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa, määritetään 

mm. säilytettävä puusto. 

1) Suunnittelija. 23.8.2017

8.12.2016

1.12.2016

22.9.2016

4.8.5 Viitasammakot Kangasalan etl:n kohdalla 

rantavyöhykkeellä. 

Aiheutetaan haittaa viitasammakoille 

töiden aikana. 

3 2 Vähäinen

1) Harkitaan mahdollisuutta toteuttaa eritasoliittymän kohta 

talvityönä. 

1) Tilaaja. 23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

19.12.2017

Maaperä

Pinta- ja pohjavedet

Maisema ja kulttuuriympäristö

Luonto ja luonnonvarat



4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.3.1 Siltojen leventäminen. 

Sillan leventämisen yhteydessä joudutaan 

rajoittamaan raskasta liikennettä. 

Haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille. 

5 2 Kohtalainen

1) Huomioidaan rakentamisvaiheessa. 1) Tilaaja 23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

5.3.2 Ilmajohdot välillä Suorama-Lentola ja  

Alasjärven eritasoliittymä.

Ilmajohtoja ei voida siirtää. 

Sähkörata.  

Merkittäviä vaaroja työntekijöille. 

3 4 Kohtalainen

1) Huomioidaan sähkölinjat töiden suunnittelussa (mm. rajoittimet 

työkoneissa). 

1) Urakoitsija 1.12.2016

22.9.2016

19.12.2017

5.3.3 Työskentely ja louhinnat sähköradan 

läheisyydessä. 

Rautatieliikenne aiheuttaa vaaroja 

työntekijöille. Sähkötapaturman vaara 

sähköradan läheisyydessä 

työskenneltäessä. 

Työt aiheuttavat vaaraa ja haittaa 

rautatieliikenteelle (erityisesti 

sähköradan vaurioittaminen). 

3 5 Merkittävä

1) Tehdään työt sähköradan läheisyydessä jännitekatkojen 

aikana ja kriittiset työvaiheet liikennekatkojen aikana. Selvitetään 

seuraavien suunnitteluvaiheiden aikana liikennekatkojen 

mahdollisuudet. 

2) TURO:n mukaiset menettelyt radan läheisyydessä 

työskenneltäessä.

3) Noudatetaan Liikenneviraston ohjetta 23/2013 Louhintatyöt 

rautatien läheisyydessä.

4) Turva-pätevyydet ja perehdyttäminen. 

1) Tilaaja, urakoitsija

2)-4) Urakoitsija

23.8.2017

1.12.2016

22.9.2016

5.4

5.4.1 Purettavien siltojen mahdolliset haitta-aineet 

(esim asbesti, PAH-yhdisteet). 

Työterveyshaittoja. 

2 3 Vähäinen

1) Purettavien siltojen tutkiminen ja purkutyön vaatimusten 

määrittäminen niiden mukaan. 1) Tilaaja, urakoitsija. 

22.9.2016

5.4.2 Louhinnat. Sinkoavat kivet aiheuttavat vaaraa 

työntekijöille, ohikulkijoille tai 

omaisuudelle. 3 3 Kohtalainen

1) Louhintatöiden turvallisuussuunnitelmat ja 

räjäytyssuunnitelmat. 

2) Kenttien riittävä peittäminen. 

3) Ulkopuolisten pääsyn estäminen vaara-alueelle. 

1)-3) Urakoitsija 1.12.2016

22.9.2016

5.4.3 Paineellinen pohjavesi (Pikkola). Pohjavettä 

purkautuu kaivantoihin. 

Kaivantojen sortuminen. 

3 4 Kohtalainen

1) Huomioidaan kaivantosuunnitelmissa seuraavissa 

suunnitteluvaiheissa. 

1) Suunnittelija 22.9.2016

5.4.4 Sulfidipitoiset kivilajit. Louhinnat aiheuttavat vesistöjen 

happamoitumista. 
2 3 Vähäinen

1) Työnaikaiset hulevesijärjestelyt, vesistöjen seuranta. 1) Urakoitsija 8/2017 

PIENENTYNYT,

aiemmin 3x4

22.9.2016

5.5 Käytön aikaiset riskit

Rakentamisen aikaiset riskit liikenteelle

Suunnitteluratkaisut, joiden soveltuvuus ja käytettävyys tulee selvittää

Suunnitteluratkaisut, jotka ovat poikkeuksellisen hankalia teknisesti tai kustannuksiltaan

RAKENTAMISEN JA KÄYTÖN AIKAISET RISKIT

Ilmasto

Rakennustyön riskit



Lamminrahkan alueen kehittyminen. 

Hankkeen kannattavuus on osin sidoksissa 

Lamminrahkan alueen kehittymiseen. 

Lamminrahkan alue ei lähde 

kehittymään aikataulussa (esim. 

valitukset kaavoista). 

Hanke ei ole kannattava. Hanketta ei 

toteuteta. 

Alueen liikenneturvallisuus ei parane. 

Liikenteen sujuvuus ei parane.  

2 4 Kohtalainen

1) Viestitään aktiivisesti päättäjille hankkeen toteuttamisen 

hyödyistä sekä toteuttamatta jättämisen haitoista. 

1) ELY, Tampereen 

kaupunki, 

Kangasalan kunta. 

23.8.2017

POISTUNUT: 

Lamminrahkan 

alueesta aletaan 

tehdä 

toteutussuunnittelua.

23.8.2017

22.9.2016

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-

selostuksesta. 

Yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, 

että YVA ei ole riittävä. 

YVA:a joudutaan täydentämään. 

Yleissuunnitelman aikataulu viivästyy.

Kustannusvaikutuksia.  

4 4 Merkittävä

POISTUNUT: 

Yhteysviranomaisen 

lausunnossa YVA on 

todettu riittäväksi. 

1.12.2016

22.9.2016

Maaperätutkimuksia ei ole tehty. 

Maaperätutkimukset eivät valmistu ennen 

talvea. Natura-alueella ei voi suorittaa kaikkia 

tarpeellisia kairauksia. 

Suunnitelmia joudutaan tekemään 

puutteellisilla lähtötiedoilla. 

Kustannusvaikutuksia. 
4 4 Merkittävä

1) Pyritään teettämään vesialueiden pohjakeilaukset ja 

maaperätutkimukset kriittisimmistä kohdista ennen vuoden 

loppua. Vesistön pohjan liejun arviointi tehdään veneellä. 

1) Tilaaja 23.8.2017 

POISTUNUT

Maaperätutkimukset 

tehty

23.8.2017

8.12.2016

22.9.2016

POISTUNEET RISKIT

Hankkeessa tehtävien investointien hyödyntämiseen liittyvät riskit

Sidosryhmäriskit

HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT

SUUNNITTELUN RISKIT

Lähtötiedot


