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1. JOHDANTO

Pirkanmaan ELY-keskus on laatimassa maantielain mukaista yleissuunnitelmaa valtatien 12 pa-
rantamisesta Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Huutijärven välillä. Tämän lisäselvitysraportin
tarkoituksena on täydentää hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteeksi laadit-
tua luontoselvitystä vuodelta 2015. Raportin rakenne on sama kuin luontoselvityksen raportin.
Tässä raportissa on päivitetty liito-oravan esiintymistiedot, tehty tarkempaa vaihtoehtojen vertai-
lua myös eritasoliittymien osalta ja kerrottu estevaikutuksista sekä niiden vähentämisestä.

Täydennysraportin ovat laatineet FM Tiina Virta ja FL, YTM Marketta Hyvärinen Ramboll Finland
Oy:stä.

2. SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS

Selvitysalue käsittää valtatien 12 linjauksen Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Huutijärven vä-
liltä. Valtatie 12 toimii paitsi valtakunnallisena itä-länsisuuntaisena päätieyhteytenä myös tärkeä-
nä seudullisen liikenteen välittäjänä. Tie on tarkoitus parantaa paikalleen, joten vaihtoehtotarkas-
telu koskee poikkileikkausvaihtoehtoja ja eritasoliittymien vaihtoehtoja.

Alasjärven ja Lentolan välillä tie sijoittuu keskelle tiivistyvää yhdyskuntarakennetta. Valtatien
pohjoispuolelle Tampereen ja Kangasalan rajalle on suunnitteilla Ojala–Lamminrahkan alueraken-
tamiskohde, jota suunniteltu uusi Lamminrahkan eritasoliittymä palvelee. Kangasalla nauhataa-
jaman kasvu painottuu valtatien pohjoispuolelle ja suunnittelujakson itäpäässä tien molemmille
puolille.

Länsipään suunnittelujakso Alasjärveltä Kangasalan rajalle on kaupunkimaista, mutta tien lähi-
alue on pääosin metsäinen. Molemmin puolin valtatietä on pientalovaltaisia asuinalueita. Lam-
minrahkan uuden kunnanosan kohta on nykyisin metsäinen. Kangasalan suuntaan tultaessa val-
tatien ympäristö saa taajamamaisia piirteitä ja Lentolasta Huutijärvelle saakka tien eteläpuolta
luonnehtivat peltoviljelyalueet. Kirkkojärven jaksolla Kangasalla valtatie kulkee järven pohjois-
rantaa pitkin ja ylittää Kuohunlahden kohdalla vesialueen penkereellä.

Selvitysalueen merkittävin luonnonsuojelukohde on Kangasalan Kirkkojärven Natura 2000 -alue,
johon sisältyvät Kirkkojärvi, Ahuli, Taivallammi, Säkkölänjärvi ja Kyläjärvi. Pähkinäkallion luon-
nonsuojelualue Kangasalla rajautuu valtatien tiealueeseen. Valtatien läheisyydessä on liito-
oravan ja viitasammakon esiintymisalueita.

3. AINEISTO JA MENETELMÄT

Aiemmat selvitykset ja lähtötiedot3.1

Luontoselvityksessä on käytetty lähtötietoina alueelle tehtyjä kulttuuri- ja luontoselvityksiä sekä
saatavilla olevaa paikkatietoaineistoa (METLA, OIVA, SYKE). Suojeltujen lajien havaintotiedot
saatiin Pirkanmaan ELY-keskukselta 23.1.2015. Kirkkojärven Natura-alueen linnuston tiedot vuo-
silta 2010–2014 saatiin Pirkanmaan Lintutieteelliseltä yhdistykseltä. Luontoselvityksessä käytetyt
aineistot on lueteltu luontoselvityksen luvun 3.1. taulukossa 1.

Täydennysraporttiin on käytetty lähtötietoina Tampereen kantakaupungin liito-oravaselvitystä,
Kirkkojärven  pesimälinnustoselvitystä, rantametsien linnustoselvitystä ja sudenkorento- ja su-
keltajakuoriaisselvitystä sekä Kirkkojärven Natura-alueen päivitetyn tietolomakkeen tietoja. Li-
säksi Kangasalan Kirkkojärven rantametsille on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jonka yh-
teydessä alueella on tehty luontoselvityksiä.
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Taulukko 1. Täydennysraportissa hyödynnetyt selvitykset

Selvitys Laatija Vuosi Sisältö
Kangasalan Kirkkojär-
ven ja Kuohunlahden
vesi- ja rantalinnus-
toselvitys

Pirkanmaan lin-
tutieteellinen yhdistys
ry

2016 Kirkkojärven ja Kuo-
hunlahden pesimälin-
nustolaskennat

Kangasalan Kirkkojär-
ven ja Taivallammen
rantametsien linnus-
toselvitys

Pirkanmaan lin-
tutieteellinen yhdistys
ry

2016 Kirkkojärven ja Taival-
lammen rantametsien
pesimälinnustolaskennat

Selvitys rauhoitettu-
jen sudenkorentojen
ja sukeltajakuoriais-
ten esiintymisestä
Kangasalan Kirkkojär-
vellä

Kokemäenjoen ve-
sistön vesiensuojelu-
yhdistys KVVY

2016 Suojeltujen sudenkoren-
tolajien ja sukeltaja-
kuoriaisten esiintyminen
Kirkkojärvellä

Tampereen kantakau-
pungin liito-
oravaselvitys

Ramboll Finland Oy 2016 Tampereen kantakau-
pungin alueen liito-
oravakartoitus sekä lii-
to-oravan kulkuyhtey-
det

Kirkkojärven alueen
tietolomakkeen päivi-
tys

ELY-keskus 2016 Ympäristöministeriön
ehdotus Kirkkojärven
Natura tietolomakkeen
päivityksestä.

Lamminrahkan alueen
liito-oravaselvitykset

Kangasala 2016 Paikkatietoaineisto, saa-
tu Kangasalan kunnalta.

Kirkkojärven ranta-
metsien hoito- ja
käyttösuunnitelma
2017–2026

Ramboll Finland Oy 2017 Kirkkojärven rantamet-
sien hoito- ja käyttö-
suunnitelma vuosille
2017-2026. Suunnitel-
ma vielä hyväksymättä.

Maastoinventoinnit3.2

Lisäselvitystä varten ei tehty maastokäyntejä.

YVA-vaiheessa tehtiin vuonna 2015 luontoselvitykset, joiden menetelmistä ja ajankohdista on
tarkempaa tietoa luontoselvitysraportin alla mainituissa luvuissa.

3.2.1  Liito-oravaselvitykset

3.2.2 Viitasammakkoselvitykset

3.2.3 Kasvillisuusselvitykset

Kohteiden arvottaminen3.3

Tunnetut ja maastossa löydetyt merkittävät kohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Arvo-
tuksessa käytetään kriteereinä kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhan-
alaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle.
Mikäli alue toimii eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-alueena sen merkitys korostuu.
Mikäli kyseessä on harvinainen, uhanalainen tai direktiivilaji, alueen arvo kasvaa. Metsien luon-
nontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, lahopuun määrä ja laho-
puujatkuvuus sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet.
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Alueet on arvotettu seuraavan luokituksen mukaisesti: 1) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, 2)
valtakunnallisesti arvokkaat kohteet, 3) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, 4)
paikallisesti arvokkaat kohteet sekä 5) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet.

Eliölajien uhanalaisuusluokitus3.4

Luontoselvityksen uhanalaisuus perustuu vuoden 2010 uhanalaisuusarviointiin, joka on laadittu
IUCN:n uhanalaisuusluokituksen ja kriteerien mukaisesti (Rassi ym. 2010). Lintujen ja nisäkkäi-
den uhanalaisuusluokitus päivitettiin vuonna 2016, ja uusi luokitus on päivitetty tähän täyden-
nysraporttiin.

Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU).
Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Silmälläpidettävät lajit on kuitenkin esi-
telty tässä raportissa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien yhteydessä, mutta niiden esiintymis-
alueet eivät kuulu automaattisesti maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin.

Alueellisesti uhanalaisten lajien osalta uhanalaisuusluokituksen aluejakona käytetään metsäkas-
villisuusvyöhykkeitä osa-alueineen. Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE)
ja alueellisesti uhanalaiset (RT).

Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus3.5

Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus perustuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin
(Raunio ym. 2008). Arviointi auttaa kohdentamaan suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta
ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Uhanalaisuusarvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-
alueeseen: Pohjois-Suomi vastaa pohjois-boreaalista kasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi
hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä. Luontotyyppien uhanalaisuusluokitukseen ei ole tul-
lut päivitystä.

4. LUONNONYMPÄRISTÖ

Metsätyypit4.1

Alueen metsätyyppejä koskeviin tietoihin ei ole tullut muutoksia.

Suot4.2

Alueen suoluontoa koskeviin tietoihin ei ole tullut muutoksia.

Linnusto4.3

Alla olevaa taulukkoa on päivitetty uusimman uhanalaisuusluokituksen mukaiseksi. Lisäksi tau-
lukkoa on täydennetty vuoden 2016 linnustoselvityksen ja Kangasalan Kirkkojärven hoito- ja
käyttösuunnitelmaan saatujen Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kommenttien mukaan.
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Taulukko 2. ELY-keskukselta saadun paikkatietoaineiston havainnot ja lähtöaineistoon
perustuvat, tielinjauksen läheisyydessä esiintyvät uhanalaiset, vaarantuneet ja silmäl-
läpidettävät, direktiivi- ja Suomen vastuulintulajit. Taulukko on päivitetty uusimman
uhanalaisuusluokituksen mukaiseksi (Tiainen ym. 2016).  Taulukkoa on myös täyden-
netty vuoden 2016 linnustoselvityksen mukaan (Rintamäki 2016).

Laji
Tieteellinen nimi

Uhanalaisuus-
luokka

Suomen
vastuulaji

Direktiivilaji

Rastaskerttunen
Acrocephalus arun-
dinaceus VU

Rantasipi Actitis hypoleucos x

Jouhisorsa Anas acuta EN

Tavi Anas crecca x

Heinätavi Anas querquedula EN

Haapana Anas penelope VU x

Metsähanhi Anser fabalis VU x
Tundrametsä-
hanhi Anser fabalis rossicus NT

Lapinkirvinen Anthus cervinus VU

Tervapääsky Apus apus VU

Suopöllö Asio flammeus x

Punasotka Aythya ferina EN

Tukkasotka Aythya fuligula VU x

Lapasotka Aythya marila EN

Pyy Tetrastes bonasia x

Kaulushaikara Botaurus stellaris x

Valkoposkihanhi Branta leucopsis x

Huuhkaja Bubo bubo EN

Telkkä Bucephala clangula x

Suokukko Caldris pugnax CR x

Viherpeippo Carduelis chloris VU

Vihervarpunen Carduelis spinus NT

Punavarpunen
Carpodacus eryth-
rinus NT

Mustatiira Chlidonias niger CR
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Ruskosuohaukka Circus aeruginosus x

Sinisuohaukka Circus cyaneus VU x

Alli Clangula hyemalis NT

Ruisrääkkä Crex crex x x

Pikkujoutsen
Cygnus columbianus
ssp. bewickii x

Laulujoutsen Cygnus cygnus x x

Räystäspääsky Delichon urbicum EN

Palokärki Dryocopus martius x

Pohjansirkku Emberiza rustica NT

Ampuhaukka Falco columbarius x

Muuttohaukka Falco peregrinus VU

Nuolihaukka Falco subbuteo NT

Nokikana Fulica atra EN

Taivaanvuohi Gallinago gallinago VU

Kuikka Gavia arctica x

Kaakkuri Gavia stellata x

Kurki Grus grus x

Haarapääsky Hirundo rustica NT

Pikkulokki Hydrocoloeus minutus x x

Pikkulepinkäinen Lanius collurio x

Selkälokki Larus fuscus VU x

Naurulokki Larus ridibundus VU

Punakuiri Limosa lapponica x

Töyhtötiainen
Lophophanes crista-
tus VU

Sinirinta Lucinia svecica NT x

Pilkkasiipi Melanitta fusca EN x

Mustalintu Melanitta nigra RT

Uivelo Mergellus albellus x x
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Tukkakoskelo Mergus serrator EN

Keltavästäräkki Motacilla flava NT

Kivitasku Oenanthe oenanthe NT

Sääksi Pandion haliaetus x

Viiksitimali Panurus biarmicus VU

Varpunen Passer domesticus VU

Mehiläishaukka Pernis apivorus EN x

Vesipääsky Phalaropus lobatus VU x

Kapustarinta Pluvialis apricaria RT x
Mustakurkku-
uikku Podiceps auritus EN x

Silkkiuikku Podiceps cristatus NT

Hömötiainen Poecile montanus VU

Luhtahuitti Porzana porzana x

Punatulkku Pyrrhula pyrrhula VU

Törmäpääsky Riparia riparia VU

Haahka Somateria mollissima VU

Kalatiira Sterna hirundo  x x

Lapintiira Sterna paradisaea x

Mustaviklo Tringa erythoropus NT

Liro Tringa glareola  RT x

Punajalkaviklo Tringa totanus VU
Salassa pidettävä
laji VU
CR=Äärimmäisen uhanalainen, EN=erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut,  NT=silmälläpidettävä,
RT= alueellisesti uhanalainen alueella 2a Eteläboreaalinen; Lounaismaa

Kasvilajit4.4

Luontoselvityksen päivityksen yhteydessä ei ilmennyt uusia havaintoja huomionarvoisista kasvila-
jeista, joista on tiedot luontoselvityksen luvussa 4.4. Kirkkojärven Natura-alueeseen sisältyvällä
Kuohunlahdella tavataan vaateliasta vesikasvilajistoa, josta voidaan mainita litteä-, tylppälehti-
ja poimuvita, kiehkuraärviä, karvalehti ja isolimaska.
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Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit4.5

Luontoselvityksen päivityksen yhteydessä ei ilmennyt uusia uhanalaisia tai silmälläpidettäviä
luontotyyppejä, joita ei ole esitelty jo luontoselvityksen yhteydessä luvussa 4.5.

Hyönteiset4.6

Uusina selvitysalueen hyönteislajitietoina ovat Kangasalan Kirkkojärveltä on vuonna 2016 tehdyt
havainnot kahdesta luontodirektiivin liitteen IV (a) korennosta, sirolampikorennosta ja lumme-
lampikorennosta. Lampikorentojen ja jättisukeltajan esiintymätiedot on kuvattu tarkemmin lu-
vussa 5.

Taulukko 3. ELY-keskukselta saadun paikkatietoaineiston ja muun lähtöaineiston pe-
rusteella sekä maastossa havaitut, tiedossa olevat uhanalaiset, vaarantuneet ja silmäl-
läpidettävät hyönteislajit selvitysalueella. Taulukko päivitetty.

Laji Uhanalaisuusluok-
ka

Direktiivilaji

Paahdekiiltokääriäinen (Grapholita caecana), EN

Jättisukeltaja (Dytiscus latissimus) x

Sirolampikorento (Leucorrhinia albifros) x

Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) x

5. EU:N LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV (A) LAJIEN
LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKAT

Liito-orava5.1

Valtatien 12 välittömästä läheisyydestä on useilla paikoilla tehty havaintoja liito-oravasta, joka on
EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji ja jonka lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja
heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty (LsL 49 §). Laji on luokiteltu uusimman uhanalai-
suusluokituksen mukaan silmälläpidettäväksi lajiksi.

Ramboll Finland Oy on tehnyt suunnitalma-alueelle vuonna 2016 kaksi muihin projekteihin liitty-
vää liito-oravaselvitystä: Tampereen kantakaupungin liito-oravaselvitys sekä Kangasalan Kirkko-
järvien hoito- ja käyttösuunnitelma. Lisäksi Lamminrahkan alueelle on tehty vuonna 2016 liito-
oravaselvitys, jonka tulokset saatiin paikkatietomuodossa Kangasalan kunnalta.  Nämä selvityk-
set ovat tuoneet lisää tietoa alueella liikkuvista liito-oravista.  Tässä täydennysraportissa on esi-
telty uusimmat tulokset ja täydennetty aiempia esiintymien tietoja. Kaikki aiemmat liito-oravan
käyttämät alueet ja liito-oravalle soveltuvat alueet on esitetty luontoselvityksessä luvussa 5.1.
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A. Alasjärven ympäristö

Alasjärven ympäristössä valtatien 12 molemmin puolin on liito-oravan elinympäristöjä. Elinympä-
ristöt toimivat merkittävänä kulkuyhteytenä Kaupin laajojen metsäalueiden ja Teiskontien etelä-
puolisten esiintymien välillä. Tienvarsipuuston säilyttäminen on näillä alueilla tärkeää.  Pa-
panahavaintoja saatiin runsaasti vuonna 2016. Aiempia havaintoja on Alasjärven koillispuolelta.
Liito-oravan kulkuyhteydet tien ylitse on pyrittävä säilyttämään.

Kuva 1. Alasjärven ympäristön liito-oravahavainnot ja -elinympäristöt. Vuoden 2016
papanahavainnot on esitetty violeteilla ympyröillä, aiemmat havainnot keltaisilla täh-
dillä, pesäpuut punaisilla kolmioilla ja tyhjät kolopuut sinisellä kolmiolla. Siniset alueet
kuvaavat todettuja liito-oravan elinympäristöjä ja vihreät lajille soveltuvia alueita. Vii-
voitettu rasteri kuvaa liito-oravien mahdollista kulkureittiä.

B. Koilliskeskus

Koilliskeskuksen alueella on aiemmin tavattu liito-oravaa ja alueella on liito-oravalle soveltuvaa
metsää. Vuonna 2006 liito-oravan jätöksiä löytyi Koilliskeskuksen paikkeilla valtatien 12 pohjois-
puolelta Pyydystäjänpuistosta. (Korte, Linnainmaa Koilliskeskuksen liito-oravaselvitys, 2006)
Alueelle on rakennettu sittemmin kauppakeskus ja parkkipaikan vieressä on säilytetty pieni met-
säkaistale, jossa on järeitä kuusia. Tien pohjoispuolella on laaja, liito-oravalle soveltuva alue
(Kuva 2). Alueelta ei kuitenkaan löytynyt liito-oravan jätöksiä keväällä 2015, mutta tällöin kui-
tenkin todettiin, että alue on liito-oravalle soveltuvaa.

Vuoden 2016 liito-oravakartoituksen yhteydessä saatiin papanahavaintoja Citymarketin parkki-
paikan viereisestä kapeasta metsästä sekä nyt myös valtatien 12 pohjoispuolelta. Alueilta ei löy-
detty pesintää. Yhteys Lahdentien ylitse on nykyisellään herkkä yksittäisten puiden kaatumiselle
ja sitä tulisi vahvistaa puustoistutuksin sekä hyppypylväin. Kuva 3 on päivitetty vuoden 2016 lii-
to-oravahavainnoilla sekä tarkennetuilla elinympäristörajauksilla.
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Kuva 2. Koilliskeskuksen alueen liito-oravahavainnot sekä soveltuvat elinympäristöt ja kulkuyhteydet.
Vuoden 2016 papanahavainnot on esitetty violeteilla ympyröillä, aiemmat havainnot keltaisilla tähdillä,
pesäpuut punaisilla kolmioilla ja tyhjät kolopuut sinisellä kolmiolla. Siniset alueet kuvaavat todettuja lii-
to-oravan elinympäristöjä ja vihreät lajille soveltuvia alueita. Viivoitettu rasteri kuvaa liito-oravien mah-
dollista kulkureittiä.

C. Metsäpolun esiintymä

Metsäpolun alueella havaittiin vuoden 2014 selvityksissä viisi pesäpuuta (yksi kolopuu ja viisi
puuta, joissa on liito-oravalle soveltuva pönttö), 10 muuta liito-oravalle tärkeää puuta sekä 27
papanapuuta. Papanamäärät esiintymällä olivat osittain erittäin runsaita, useita satoja ja jopa
noin tuhat papanaa puuta kohden. Näiden puiden tyvillä oli sekä vanhempia että tuoreita papa-
noita, mikä osoittaa liito-oravan käyttäneen ko. puita pitkään. Metsäpolun esiintymän metsä on
vaihtelevan ikäistä, vanhahkoa – vanhaa, paikoin järeäpuustoista tuoreen ja lehtomaisen kan-
kaan sekametsää. Paikoin metsä on korpista ja kosteapohjaista. Puuston muodostavat kuusi,
haapa, koivu ja mänty. Puustossa on myös nuorempia yksilöitä kasvussa, ja metsän rakenne on
liito-oravan kannalta ihanteellinen. Kulkuyhteys esiintymältä on luoteeseen Risson esiintymän
suuntaan sekä kaakkoon kohti rautatien varren liito-oravaesiintymää. Esiintymän itäpuolella on
tehty vastikään hakkuita. (FCG, 2014) Petäjässuolta Hinkantielle selvitetyltä alueelta tiealueen
läheisyydestä ei tehty liito-oravahavaintoja vuonna 2015, mutta alue on edelleen liito-oravalle
hyvin soveltuvaa. Osayleiskaavassa esitetty kulkuyhteys on edelleen mahdollinen.

Alueella tehtiin liito-oravahavaintoja vuoden 2016 selvityksessä (Kangasala 2016). Havainnot si-
joittuvat samalle elinympäristölle kuin aiemmat vuoden 2014 havainnot. Kuvaan 4 on päivitetty
uusimmat havainnot.
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Kuva 3. Kuvaa on täydennetty vuoden 2016 havainnoilla. Pinkit pallot kuvaavat pa-
panahavaintoja ja sininen rasteri todennettua elinympäristöä (Kangasala 2016).  Ha-
vainnot sijoittuvat samoille alueille kuin aiemmat havainnot ja ELY-keskuksen rajaama
liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue.

D. Tampereen–Jyväskylän rautatien ja valtatien 12 risteys sekä Lemposen lehtoalue

Alue sijaitsee etelään laskevassa monipuolisessa rehevässä rinnemetsässä. Esiintymän alueella
on myös lehtoa sekä pähkinäpensasesiintymää. Alue on puustorakenteeltaan monipuolista tarjo-
ten sekä ravintoa, suojaa että vanhoja lehtipuita potentiaalisina kolopuina. (Kangasalan kunta,
2014). Tampereen–Jyväskylän rautatien ja valtatien 12 risteyksen ympäristö on erittäin merkit-
tävä liito-oravien esiintymäalue ja suunnittelualueella sijaitsevista liito-oravan lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen kokonaisuuksista merkittävin. Alueelta on liito-oravahavaintoja liki 20 vuoden
ajalta ja keväällä 2012 alueella havaittiin liki neljäkymmentä liito-oravan pesäpuuta (kolohaapo-
ja, risupesäkuusia, pesäpönttöjä) sekä noin 150 muuta liito-oravan käyttämää puuta. Alue muo-
dostaa poikkeuksellisen laajan ja edustavan, luonnonsuojelulain 49 § tarkoittamien liito-oravan
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kokonaisuuden (FCG, 2012).

Alueelta löytyi hyvin papanoita myös keväällä 2015 tehdyssä selvityksessä. Alueella on tehty
runsaasti hakkuita, jotka ovat heikentäneet liito-oravan kulkemista alueella sekä pienentäneet lii-
to-oravan elinympäristöä (kuva 5).  Rautatien pohjoispuolella ja valtatien länsi-eteläpuolella si-
jaitseva elinympäristö (kuva 5, kohde 1) on elinvoimainen liito-oravan reviiri. Alueelta löydettiin
todennäköinen kolopesintä sekä useiden isojen haapojen tyviltä papanoita.  Aivan valtatien 12
reunalla kasvavan suuren koivun tyveltä löydettiin kuivuneita papanoita, joten liito-orava on to-
dennäköisesti kulkenut tästä kohdin valtatien ylitse. Toinen merkittävä elinympäristö sijaitsee
valtatien pohjoispuolella, jossa on useita kolohaapoja. Alueella on vaateliasta lehtolajistoa. Papa-
noita on havaittu neljän haavan tyveltä vuonna 2003 sekä kevään 2015 selvityksissä seitsemän
haavan tyveltä, ja yhdessä haavassa on todennäköinen pesintä (kuva 5, kohde 2). Radan itäpuo-
lelta ja tien eteläpuolelta löytyi yhden kuusen tyveltä papana, joten liito-orava on ainakin kulke-
nut alueella. Alue on pääosin kuusivaltainen (kuva 5, kohde 3).
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Alueella havaittiin liito-oravia vuonna 2016 (kuva 5, kohde 4). Havainnot sijoittuvat samalle alu-
eelle kuin aiemmat havainnot. Alueella on todennäköinen liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-
paikka. Kulkuyhteydet kaikkien kuvassa 5 esitetyn neljän alueen välillä on turvattava.

Kuva 4. Kuvaa on täydennetty vuoden 2016 havainnoilla (pinkit pallot kuvaavat pa-
panahavaintoja ja sininen rasteri todennettua elinympäristöä).

F. Kirkkojärven rantametsät

Vuoden 2016 selvityksessä löydettiin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka Kirkkojärven
luoteisrannalta. Havaintojen perusteella liito-orava kulkee Kirkkojärven länsireunan rantametsiä
pitkin aina Kylä-Aakkulan liito-oravan elinympäristöä kohden. Tien parannustoimilla ei katsota
olevan vaikutusta liito-oravan elinympäristöön, koska pesäpuut ja muut havainnot jäävät lähes
200 metrin päähän valtatiestä. Aivan valtatien varrella on tervaleppävaltaista puustoa. Nykyisel-
lään liito-oravan kulkureitti katkeaa valtatien pohjoispuolella asutukseen ja peltoalueeseen.  Kirk-
kojärven länsireunalla on mahdollinen kulkureitti peltoalueiden väliin jäävän metsäkaistaleiden ja
puuryhmien kautta Suoramajärven luonnonsuojelualueelle, jossa on liito-oravan tunnettu elinym-
päristö.

1 2

3

4
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Kuva 5. Kirkkojärven luoteisrannan liito-oravaesiintymä. Violetit ympyrät kuvaavat pa-
panahavaintoja, punaiset kolmiot pesäpuita ja sininen rajaus elinympäristöä. Liito-
oravahavaintoja ja soveltuvia elinympäristöjä on koko Kirkkojärven länsireunalta aina
järven kaakkoisreunaan asti.

Lepakot5.2

Suunnittelualueen lepakoista ei ole uutta tietoa.

Viitasammakko5.3

Luontoselvityksen jälkeen ei ole tullut ilmi uusia viitasammakon elinympäristöjä valtatien vaiku-
tusalueella. Alasjärven, Kirkkojärven ja Herttualan viitasammakkoesiintymät on esitetty liitekar-
talla 1 ja Kangasalan eritasoliittymän lähialueen viitasammakkoesiintymät kuvassa 7.
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Kuva 6. Viitasammakoiden elinympäristöt tiealueen lähettyvillä.

Lampikorennot ja jättisukeltaja5.4

Lampikorennot ovat suhteellisen pieniä ja sirorakenteisia. Lummelampikorento on melko harvi-
nainen laji, mutta määritelty elinvoimaiseksi. Se elää rehevillä pikkujärvillä ja lammilla, missä
kasvaa runsaasti lummetta ja ulpukkaa. Lummelampikorentoa ei juuri tapaa vesialueiden ulko-
puolelta, eikä rannaltakaan, sillä yksilöt pysyttelevät kauempana kelluslehtisten kasvien vyöhyk-
keessä. (SYKE, 2014)

Sirolampikorento elää umpeen kasvavilla suoreunaisilla lammilla ja runsaskasvustoisilla järven-
lahdilla, joissa on kelluslehtikasvillisuutta. Sirolampikorento lentelee saalistamassa metsän kes-
kellä olevilla avoimilla kalliolaikuilla, sorakuopilla tai metsäteillä jopa kahden kilometrin etäisyy-
dellä lisääntymisalueestaan. Sirolampikorento on jokseenkin harvinainen laji, mutta määritelty
elinvoimaiseksi. (SYKE, 2014)

Lummelampikorennon ja sirolampikorennon lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty. Paikoitellen lajien säilyminen saattaa edellyttää järvien tai lampien aktiivista kunnos-
tus- ja hoitotoimenpiteitä liiallisen umpeenkasvun estämiseksi. Kyseeseen tulee esimerkiksi ve-
denpinnan nosto, ruoppaus tai kasvillisuuden poisto niittämällä.

Kirkkojärvellä lajeja tavattiin Toikkolanlahdesta kesällä 2016. Lummelampikorentoja havaittiin
varmuudella viisi eri yksilöä. Sirolampikorentoja havaittiin varmuudella kaksi eri yksilöä. (KVVY,
2016).  Tien parantamisella ei ole vaikutusta suojeltavien lampikorentojen esiintymiseen Kirkko-
järvellä, koska esiintymät sijaitsevat järven lounaisosassa.
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Kuva 7. Kirkkojärven selvitysalueen sudenkorentohavainnot ja esiintymisalueen rajaus
vuonna 2016.

Jättisukeltajaa (Dytiscus latissimus) esiintyy Taivallammella. Jättisukeltaja on kirkasvetisten tai
suurempien (suo)lampien laji. Toukat oleilevat rannan tuntumassa, aikuiset joskus kaukanakin
rannasta.  Tmi Willitys teki kesällä 2014 Kangasalan Kirkkojärvellä jättisukeltajakartoituksen.
Järvessä ei kuitenkaan havaittu jättisukeltajaa. Kirkkojärvi on hyvin rehevä ja keskikesällä kukki-
vat leväkasvustot samentavat veden. Kirkkaissa vesissä viihtyvän jättisukeltajan voi olla vaikea
sopeutua levien vahvasti sakeuttamaan vedenlaatuun (Willitys tmi, 2014). Kangasalan Kirkkojär-
vellä ei havaittu jättisukeltajaa myöskään kesällä 2016 (KVVY 2016).

6. ERITYISESTI SUOJELTAVAT LAJIT

Selvitysalueella esiintyvistä erityisesti suojeltavista lajeista ei ole tullut uutta tietoa.

7. MERKITTÄVÄT LUONTOKOHTEET

Kansainvälisesti arvokkaat kohteet7.1

Suunnittelualueelle sijoittuvalle Kirkkojärven Natura 2000 -alueeseen kohdistuvista vaikutuksista
on tehty erillinen Natura-arviointi. Luontoselvityksessä esitellään lyhyesti tämä ja muut suunnit-
telualueen lähettyville sijoittuvat Natura 2000 -alueet.

7.1.1 Natura-alueet

1. Kirkkojärven Natura 2000 -alue (FI0316005)
Arvoluokka: Kansainvälisesti arvokas
Pinta-ala: 305 ha
Perustelut: Natura 2000 -alue

Lukua on täydennetty tietolomakkeen päivitysehdotuksessa mainituilla lajeilla.

Suojelun perustana ovat seuraavat luontotyypit (suluissa pinta-ala):
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· Luontaisesti runsasravinteiset järvet (Magmopotamion tai Hydrocharition -kasvustoiset luon-
taisesti ravinteiset järvet ) (229 ha)

· Vaihettumissuot ja rantasuot (61 ha)
· Boreaaliset lehdot (0,62 ha)
· Fennoskandian metsäluhdat (0,5 ha). Luontotyyppi on priorisoitu luontotyyppi

Natura-tietolomakkeessa on mainittu yksi luontodirektiivin liitteen IV laji, jättisukeltaja, ja seu-
raavat lintudirektiivin liitteen I linnut:

· huuhkaja
· ampuhaukka
· kaakkuri
· kalatiira
· kapustarinta
· kaulushaikara
· kirjokerttu
· kuikka
· kurki
· lapintiira
· laulujoutsen
· liro
· luhtahuitti
· mehiläishaukka
· mustakurkku-uikku
· palokärki
· peltosirkku
· pikkulepinkäinen
· pyy
· ruisrääkkä
· ruskosuohaukka
· räyskä
· sinirinta
· sinisuohaukka
· suokukko
· suopöllö
· vesipääsky
· uivelo
· viisi (5) uhanalaista lajia

Näistä lintudirektiivilajeista kaksi on satunaisia vierailijoita (kirjokerttu ja räyskä). Lapintiira, suo-
pöllö ja vesipääsky ovat lajeja, joita tavataan Kirkkojärvellä vain vuosittain muutamia yksilöitä
muuttoaikaan. Pelkästään muuttoaikana tavattavia lajeja ovat kalatiira, kapustarinta, laulujout-
sen, liro, sinirinta, sinisuohaukka, suokukko ja uivelo. Loput lajit kuuluvat Kirkkojärven sekä
muutto- että pesimäaikaisen linnustoon.

Lisäksi tietolomakkeen päivitysehdotuksessa (2016) on lisättäväksi ehdotettu seuraavat lajit

· kuningaskalastaja
· harmaahaikara
· rastaskerttunen
· jouhisorsa
· harmaasorsa
· metsähanhi
· lapinkirvinen
· punasotka
· tukkasotka
· lapasotka
· valkoposkihanhi
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· lapinsirri
· mustatiira
· pikkujoutsen
· peltosirkku
· merikotka
· selkälokki
· pikkulokki
· naurulokki
· jänkäkurppa
· mustalintu
· keltavästäräkki
· kivitasku
· härkälintu
· kirjokerttu
· mustaviklo
· punajalkaviklo

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut alueella ovat
nuolihaukka, heinätavi, tuulihaukka, haapana ja pilkkasiipi.

 Muuta lajistoa alueella edustavat:
· pikkutikka
· haapanirkko
· idänpystyperä
· kirjoruusumittari
· isolimaska
· kiehkuraärviä
· litteävita
· poimuvita
· tylppälehtivita
· varstasara

Naturatietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätyt muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit.

· sinisorsa
· telkkä
· nokikana
· haarapääsky
· törmäpääsky
· tesmayrtti
· keltavuokko
· sarjarimpi
· vesisara
· karvalehti
· korpialvejuuri
· isokäenrieska
· kilpukka
· jokileinikki
· isohierakka
· punakoiso
· isopalpakko
· nevaimarre
· kapeaosmankäämi
· leveä- ja kapeaosmankäämin risteymä

(Pirkanmaan ELY-keskus, 2015; Kangasalan kunta, 2010)
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Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet7.2

7.2.1 Liito-orava-alueet

Kaikki liito-oravan elinalueet kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Kohteet on esitet-
ty kohdassa 5.1 sekä alkuperäisessä luontoselvityksessä kappaleessa 5.1.

Maakunnallisesti merkittävät luontokohteet7.3

Suunnittelualueella ei ole ilmennyt uusia maakunnallisesti merkittäviä luontokohteita.

Paikallisesti arvokkaat kohteet7.4

Suunnittelualueella ei ole ilmennyt uusia paikallisesti arvokkaita luontokohteita.

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet7.5

Suunnittelualueella ei ole ilmennyt uusia muita luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita.

8. EKOLOGISET VERKOSTOT JA VIHERKÄYTÄVÄT

Nykytilassa valtatien 12 ekologisia yhteyksiä heikentävät estevaikutukset ovat suurimmillaan ti-
heästi rakennetuilla alueilla tieympäristössä. Molemmin puolin tietä sijaitsevat metsäiset alueet ja
vyöhykkeet mahdollistavat eläinten liikkumista tien poikki siellä, missä riista-aidat eivät ole es-
teenä. Nykyiset tien alikulut, joihin riista-aidat eläimistöä ohjaavat, toimivatkin tien poikkisuun-
taisina yhteyksinä monin paikoin. Valtatien alittavat ojien rummut toimivat joillekin keskikokoisil-
le ja sitä pienemmille selkärankaisille yhteytenä tien puolelta toiselle. Paikoin liito-oravalle valta-
tiehen nähden poikittainen liikkuminen on mahdollista metsien rajaamilla tiejaksoilla. Laajin yh-
tenäinen metsien ympäröimä tiejakso sijoittuu nykyisin Tampereen ja Kangasalan rajan tuntu-
maan.

Lentolasta aina Huutijärvelle saakka valtatien pohjois- ja eteläpuolen maankäyttö eroavat toisis-
taan: valtatien pohjoispuolella painottuu taajama-asutus ja muut taajamatoiminnot, kun taas tien
eteläpuolella maatalousalueet ja Kirkkojärven vesialueet rantavyöhykkeineen vallitsevat. Ekologi-
set yhteystarpeet tällä jaksolla liittyvät pirstaleisessa ja kulttuurivaikutteisessa ympäristössä viih-
tyvien eläinlajien liikkumistarpeisin. Tien ylitystarpeet painottuvat reunavyöhykkeisiin rakennetun
ja rakentamattoman alueen tai viljellyn ja metsäisen alueen vaihettumiskohdilla, ojien ja kosteik-
kojen kohdille ja puustoisten kaistaleiden kohdille. Kirkkojärven rantametsien kohdan ohella mer-
kittäviä ekologisia kulkuyhteyksiä tarjoavat Kangasalan Kuohunharjulta Kuohunlahden itärannan
kautta Kirkkojärven itärannalle ulottuva ja Mäyrävuoren kohdan viheryhteys.

Alueella on kaavoituksessa osoitettu useita viheryhteystarpeita ja ekologisia käytäviä, jotka on
huomioitava hankkeen toteutuksessa.  Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa virkistysyhteysmerkin-
tä ulottuu pohjoisesta valtatielle 12 saakka Alasjärven eritasoliittymän luoteispuolella, Linnain-
maan eritasoliittymän itäpuolella, Jyväskylän radan itäpuolella ja etelästä valtatielle 12 saakka
Lentolan eritasoliittymän eteläpuolella. Maakuntakaavassa yhtenäinen viheralue kulkee Halima-
järveltä Kirkkoharjun kautta aina Kangasalan keskustaan saakka. Lisäksi Kirkkojärven itärannalla
ja Mäyrävuoren kohdalla on virkistysaluemerkinnät valtatiehen rajoittuen. Pirkanmaan maakun-
takaavan 2040 ehdotuksessa virkistysyhteydet sijoittuvat samoille kohdille kuin aiemmin, mutta
aluerajauksia on tarkennettu ja osa virkistysalueista on osoitettu viheryhteysmerkinnällä (Alas-
järven eritasoliittymän länsipuoli, Kirkkojärven itärannan ja Kuohunlahden kohta). Lisäksi valta-
tien 12 suuntaisesti on osoitettu viheryhteysmerkintä Linnainmaan eritasoliittymästä Jyväskylän
radalle saakka valtatien eteläpuolella.

Tampereen kaupungin puolella suunnittelualueella on voimassa kantakaupungin yleiskaava, jota
ollaan parhaillaan päivittämässä. Lisäksi Tampereen kaupungin puolella on voimassa kolme
osayleiskaavaa. Kangasalan kunnan puolella on voimassa seitsemän osayleiskaavaa ja parhail-
laan vireillä yksi osayleiskaava (Herttualan oyk). Lamminrahkan osayleiskaavassa ekologiset kul-
kuyhteydet on osoitettu valtatien molemmin puolin. Herttualan osayleiskaavan luonnosvaihtoeh-
doissa viheryhteystarve on osoitettu Kirkkojärven rantaa pitkin.
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Kauppi-Niihaman virkistys- ja viheralue on merkittävä osa seudun viheryhteyttä. Alueella on liito-
oravan elinympäristöjä ja alue toimii merkittävänä liito-oravien kulkureittinä muiden kaupungin-
osien välillä.

Ojalan ja Lamminrahkan osayleiskaavat on laadittu Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan
yhteistyönä. Alueelle on osoitettu suojavihervyöhykkeitä valtatien varteen. Viheryhteystarve on
osoitettu valtatien ylitse.

Hampun osayleiskaavassa valtatien varteen on osoitettu laaja viheralue. Kaava-alue sijoittuu Va-
tialan eritasoliittymän pohjoiseen neljännekseen.

Suoraman osayleiskaavassa on osoitettu viheryhteys valtatien ylitse sekä valtatien varteen.

Keskustan osayleiskaavassa viheryhteyksiä on osoitettu Kirkkojärven rannalle, nykyisen luonto-
polun kohdalle sekä valtatierampin kohdalle.

Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa on osoitettu kehitettävä vihervyöhyke valtatien 12
pohjoispuolelle. Vyöhyke kulkee Kaupista Kyötikkälään ja Kangasalan keskustan pohjoispuolelta
Keisarinharjulle. Myös valtatien 12 eteläpuolelle Kaukajärvelle on osoitettu kehitettävä viher-
vyöhyke. Kehitettäviä viheryhteystarpeita (Tampereen seudun rakennesuunnitelma) on osoitettu
Lentolan, Kirkkojärven ja Keisarinhajun kohdalle.

9. TIENPARANNUSVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSET

Yleistä9.1

Uuden tien vaikutukset luontotyyppeihin ja lajeihin syntyvät suoraan lajien elinympäristöjen ja
luontotyyppien pinta-alamenetyksinä ja pirstoutumisena tai välillisinä vaikutuksina ekologisiin
olosuhteisiin.  Tien leventäminen laajentaa tien avointa maastokäytävää ja muodostaa aiempaa
suuremman esteen eläinten liikkumiselle.

Tien rakentamisvaiheen aluksi tiealueeksi rajatulta alueelta kaadetaan puusto ja raivataan pen-
saat. Tierakenteen ja reunaojien kohdalla oleva luontainen kasvillisuus ja maan pintakerros pois-
tetaan ja tehdään tierakenteiden edellyttämät maa-aineksen kaivut ja täytöt. Rakentamisaikais-
ten hulevesien hallintaa varten tarvittavat viivytys- ja laskeutusaltaat tai kosteikot rakennetaan
maanrakennustöiden ensi vaiheessa. Mahdolliset maaleikkaukset ja pengerrykset tehdään tien
tasauksen edellyttämällä tavalla.

Varsinaisen tierakenteen valmistumisen edetessä sivu- ja laskuojat kaivetaan tien kuivatuksen
vaatimaan syvyyteen ja luiskataan. Tien kuivatusjärjestelmään kuuluvat laskuojat kaivetaan tai
perataan tiesuunnitelmassa osoitettavalla tavalla. Meluesteet rakennetaan työn edetessä ja me-
luvallit muotoillaan ja istutetaan viherrakentamisvaiheessa, jolloin sivuojien luiskat nurmetetaan
ja tehdään ympäristösuunnitelmassa esitetyt istutukset.

Vesialueen kohdalla tien leventäminen edellyttää tiepenkereen leventämistä. Vaihe voi sisältää
myös rumpujen uusimista tai siltojen rakentamista. Vesialueella pohjan syvyyssuhteet ja poh-
jasedimentin laatu ratkaisevat, kuinka laajalle rakentamisen vaikutukset järven pohjalla ulottu-
vat.

Pitkäaikaiset tiehankkeiden vaikutukset luontotyyppeihin ja luontodirektiivin lajeihin syntyvät
elinympäristön hitaampien muutosten kautta. Tiehanke muuttaa yleensä lähiympäristön vesitalo-
utta: reuna- ja laskuojat voivat kuivattaa kosteita alueita tai laskuojien valumavedet voivat aihe-
uttaa vettymistä painanteissa. Tiehulevesissä oleva suola nostaa valumavesien kloridipitoisuutta.
Tienvarsien kasvilajisto voi muuttaa tien lähiluontotyyppien kasvillisuutta tai kasvistoa haitallises-
ti, mikäli tienvarsilta leviää haitallisia vieraslajeja luontoon.
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Valtatien 12 eri vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tienparannuksen välittömiä
ja välillisiä vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin sekä niiden merkittävyyttä. Vaikutusten arvioinnissa
huomioidaan sekä rakentamisen aikaiset että toiminnan aikaiset vaikutukset.

Tarkastelualueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksessa. Tarkastelualue on pyritty
määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän
alueen ulkopuolella.

Luonnonsuojelulaissa kielletään luontodirektiivin liitteen (IV) lajien, kuten saukon, viitasamma-
kon, lepakoiden ja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen.
Esiintymien välisten kulkureittien katkaiseminen uudella tielinjauksella voidaan tulkita tällaiseksi
heikentämiseksi, joka vaatii poikkeamisluvan ELY-keskukselta. Myöskään lepakoiden levähdys- ja
lisääntymiskolonioiden sekä saalistusalueiden välisiä yhteyksiä ei saa katkaista. Liito-oravan liik-
kumiseen tiealueen ylitse vaikuttaa tien leveys, olemassa olevan puuston korkeus sekä maaston
muodot.

Kirkkojärven Natura-alueen jakson vaihtoehtojen linnustovaikutukset ja vaikutukset luontodirek-
tiivin luontotyyppeihin on arvioitu erillisessä Natura-arvioinnissa.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset9.2

Tien rakentamisen aiheuttama elinympäristöjen tuhoutuminen ja heikkeneminen sekä häiriöt
ovat tien rakentamisen välittömiä vaikutuksia. Välittömiin vaikutuksiin voidaan lukea esim. uhan-
alaisen kasvilajin esiintymän häviäminen uutta tielinjausta rakennettaessa tai liito-oravan
elinympäristön esim. pesäpuun häviäminen, kun vanhaa linjausta laajennetaan. Rakentamisen
aikaiset melu- ja häiriövaikutukset ovat luonteeltaan lyhytaikaisia. Mikäli rakennusvaihe ei sisällä
louhintaa tai muuta erityisen suurta melua tai häiriötä aiheutuvaa toimintaa, voidaan sen vaiku-
tuksia pitää suuruusluokaltaan samana kuin käytönaikaisesta liikenteestä johtuvia vaikutuksia.

Tien rakentaminen saattaa muuttaa myös ympäristön vesitaloutta, jolloin vaikutuksia voi olla
myös tien vaikutuspiirissä oleviin arvokkaisiin kasvillisuusalueisiin, viitasammakoihin, uhanalaisiin
kasveihin ja luontotyyppeihin. Erityisesti suot ja purot ovat kasvillisuudeltaan herkkiä vesitalou-
den muutoksille. Tien hulevesien johtaminen, muutokset vedenlaadussa ja rakentamisen aiheut-
tama vesistökuormitus voivat vaikuttaa vesistöjen eliöiden esim. vesilintujen tai viitasammakoi-
den elinympäristön tilaan heikentävästi.

Rakentamisen aikana tienparannushanke voi myös vaatia laajemman alueen kuin tiealue lopputi-
lanteessa vaatii esimerkiksi kierto- tai työmaateiden vuoksi.  Arvokkaat luontokohteet ja liito-
oravan kulkureitit rakentamisen aikana tulee huomioida. Arvokkaille luontokohteille, kuten suo-
alueille ja viitasammakon elinympäristöihin, ei saa läjittää maata tilapäisestikään.

Käytön aikaiset vaikutukset9.3

Tiehankkeen vaikutukset luonnonympäristöön voivat olla välillisiä tai välittömiä. Suurimmat vai-
kutukset aiheutuvat yleisesti uusista tielinjauksista, jotka rakennetaan uuteen maastokäytävään.
Välittömiä vaikutuksia ovat myös tiemelun ja rakentamisen melun sekä liikennöinnin aiheuttamat
häiriöt. Liikennemelun aiheuttama häiriö vaikuttaa mm. lintuihin, jotka siirtyvät pois melualueel-
ta, koska koiraiden laulu ei kuulu melun yli. Tien häiriövaikutus on erityisen haitallinen petolin-
nuille.

Tässä hankkeessa tielinjausvaihtoehdot kulkevat nykyistä linjausta pitkin.  Tiehankkeesta ja ra-
kentamisesta aiheutuvat välilliset vaikutukset ovat tiealueen leviämisestä aiheutuvat kulkuesteet.
Eläimille tiestä aiheutuva estevaikutus kasvaa toisen ajoradan aiheuttaman tiealueen levenemi-
sen ja Lamminrahkan kohdalla myös uuden eritasoliittymän toteutumisen myötä. Eläinten luon-
taisten kulkuväylien katkaiseminen johtaa eläimet etsimään vaihtoehtoisia reittejä, mikä lisää
törmäysriskiä liikenteen kanssa.
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Vaihtoehto 0+9.4

Vaihtoehdossa 0+ valtatie säilytetään nykyisellään kaksikaistaisena, mutta Alasjärven ja Lin-
nainmaan välille toteutetaan toinen ajokaista Tampereen suuntaan. Tienlevitys tällä jaksolla on
noin 3,5 metriä ja tehdään nykyiselle tiealueelle. Lamminrahkan uusi eritasoliittymä kuuluu vaih-
toehtoon 0+.

Meluntorjuntaa parannetaan uusilla meluesteillä. Linnainmaan eritasoliittymän länsipuolella tien
pohjoisreunaan on suunniteltu meluvalli. Risson kohdalla on nykyisin meluvalli. Kiveliön kohdalla
esteratkaisuna on 4 metrin korkuinen meluseinä. Lentolan kohdalla toteutustapa on Liikennevi-
raston meluntorjunnan toimintaohjelman mukainen meluseinä (3 metrin korkuinen). Kirkkojärven
jaksolla on ajoradan reunaan suunniteltu 1,2 metrin korkuinen melukaide. Vaihtoehto ei aiheuta
muutoksia luonnonoloihin muualla kuin Lamminrahkan eritasoliittymän kohdalla sekä meluestei-
den kohdalla.

Tien estevaikutus maaeläimistölle ei merkittävästi muutu nykyisestä, koska valtateillä 12 on jo
nykyisellään riista-aidat Alasjärveltä Suoramalle saakka. Eläimistö ohjautuu jo nykyisellään tien
alittaviin alikulkuihin tai rumpuihin.

Linnainmaan eritasoliittymän ympäristössä on liito-oravalle soveltuvia alueita, josta ei kuitenkaan
ole liito-oravahavaintoja.  Linnainmaan kohdan ratkaisut eivät todennäköisesti heikennä liito-
oravan liikkumista alueella.

Lamminrahkan uusi eritasoliittymä on kaavassa osoitetulla paikalla.  Alueella maankäytön muu-
tokset vaikuttavat enemmän luonnonympäristöön kuin tiehanke. Lamminrahkan eritasoliittymän
rakentaminen ei vaikuta tiedossa oleviin liito-oravan elinympäristöihin tai kulkureitteihin.

Nykytilaan verrattuna vaihtoehdolla 0+ ei ole merkittäviä vaikutuksia arvokkaisiin luonto-
tyyppeihin tai kasvillisuuskohteisiin. Missä meluesteet rakennetaan maavalleina, ne vievät maa-
alaa tien vierestä. Meluseinärakenteet sijoittuvat myös tien ajoradan ja sivuojan ulkopuolelle,
mutta vievät vähemmän tilaa kuin maavallit.

Liito-oravan yhteystarve valtatien yli on otettava huomioon Kiveliön kohdan meluesteen toteu-
tuksen tarkemmassa suunnittelussa.

Vaihtoehdon ei katsota vaikuttavan viitasammakon elinympäristöihin. Maanrakennustöissä vii-
tasammakoiden elinympäristöalueille ja niiden välittömään läheisyyteen ei saa läjittää. Rakenta-
misen aikana on huolehdittava hulevesistä ja niiden laadusta.

Vaihtoehto 19.5

Vaihtoehdossa 1 valtatiellä on kaksi ajokaistaa suuntaansa, kapea keskialue ja ajosuunnat on
erotettu toisistaan keskikaiteella. Uusia meluesteitä rakennetaan vaihtoehdoissa 1 ja 2 saman
verran. Linnainmaan eritasoliittymän länsipuolen meluvalli on lähes samanlainen kuin vaihtoeh-
dossa 0+. Linnainmaalta Kiveliöön saakka tien eteläpuolelle on suunniteltu meluaita (korkeus 4
metriä). Vatialan eritasoliittymän kohdan ratkaisu on melukaide ajoradan reunassa. Lentolasta
Ranta-Koivistoon ulottuu tien eteläpuolella yhtenäinen melueste (kaide). Lentolasta Pähkinäkalli-
on kohdalle tien pohjoispuolen melueste on pidempi kuin vaihtoehdossa 0+, meluseinän korkeus
on 4 metriä. Herttualan kohdan meluvalli on 3 metrin korkuinen. Lisäksi Huutijärven eritasoliit-
tymän pohjoispuolen rampille ja valtatien reunaan on esitetty kaidetta.

Tien estevaikutus maaeläimistön kannalta voimistuu nykytilaan verrattuna tiealueen levenemisen
seurauksena, ja koska tien alikulut ja tien alittavat rummut pitenevät tien leventyessä noin 10
metrillä. Riista-aidat ohjaavat kuitenkin tehokkaasti eläinten kulkua alituskohtiin.
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Tien leventäminen ja meluesteiden rakentaminen voivat vaikuttaa liito-oravan kulkuun alueella.
Lamminrahkan eritasoliittymän länsipuoleinen meluvalli kaventaa valtatien ja voimajohtoalueen
välistä metsävyöhykettä hieman, mutta liito-oravan kulkuyhteys tien suuntaisesti säilyy. Tien
suuntaista kulkuyhteyttä Linnainmaan ja Lamminrahkan välisellä osuudella tien reunaan suunni-
teltu meluseinä kaventaa hieman.  Alasjärven ja Linnainmaan välisellä alueella liito-oravan kul-
kuyhteydet tien puolelta toiselle heikkenevät. Poikittaisten kulkuyhteyksien heikentymistä tapah-
tuu jonkin verran myös valtatien 12 ja Jyväskylän radan risteämiskohdassa tiealueen levenemi-
sen takia.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 valtatie levenee Pähkinäkallion luonnonsuojelualueen kohdalla, jolloin suo-
jelualueen rauhoituksen purkaminen tiealueeseen rajautuvalta kaistaleelta on todennäköisesti
tarpeen. Pähkinäkallion luonnonsuojelualueella on kuitenkin leveä suojavyöhyke (koivikkoa ja
voimalinja) ennen kuin itse pähkinälehdon luontotyyppi alkaa eikä tien leventämisellä ole siten
suoraan vaikutusta alueen suojeltavaan luontotyyppiin. Tien leventäminen tuo melualuetta lä-
hemmäksi, mutta vaihtoehtoon sisältyy meluesteen rakentaminen, jolloin meluhaitta vähenee
nykytilaan verrattuna.

Kirkkojärven Natura-alueella sijaitsevan yksityismaan suojelualueen rajauksen muutostarve tar-
kentuu yksityiskohtaisemman suunnittelun vaiheissa.

Herttualan kohdan meluvalli lisää valtatien estevaikutusta nykyisestä, koska valli muodostaa uu-
den esteen kohdalle, missä ei ole nykyisin riista-aitaa. Tien alikulun pituus kasvaa myös, mikäli
valli rakennetaan alikulunkin kohdalle.

Vaihtoehto sivuaa viitasammakon elinympäristöjä Kirkkojärven pohjoispuolella. Tien leventämi-
sen vaikutukset rantametsäkaistaleen elinympäristöihin tarkentuvat tiesuunnitteluvaiheessa.
Yleissuunnitelmatasolla valtatien leventäminen on osoitettu mahdollisimman paljon nykyisen val-
tatien ajoratojen pohjoispuolelle. Tien poikkileikkausta Kirkkojärven puolella on mahdollista ka-
ventaa toteuttamalla sivuojan luiskat tavallista jyrkempänä, jolloin tiealue ei juuri ulotu nykyisen
tiealueen eteläpuolelle, eikä viitasammakoiden elinympäristö tällöin supistu tai kosteusolosuhteet
muutu. Maanrakennustöissä viitasammakoiden elinympäristöalueille ja niiden välittömään lähei-
syyteen ei saa läjittää. Rakentamisen aikana on huolehdittava hulevesien viivyttämisestä ja las-
keuttamisesta.

Vaihtoehto 29.6

Vaihtoehdolla 2 on erilaiset poikkileikkaukset väleille Alasjärvi–Ranta-Koivisto ja Ranta-Koivisto–
Huutijärvi. Välillä Alasjärvi–Ranta-Koivisto valtatie on 6,5 metrin levyisellä välialueella varustettu
nelikaistainen valtatie. Ranta-Koivistosta Huutijärvelle tien poikkileikkaus on sama kapea neli-
kaistainen kuin vaihtoehdossa 1. Meluntorjuntaratkaisut ovat samat kuin vaihtoehdossa 1.

Tien leventyminen nykytilanteeseen verrattuna lisää tien estevaikutusta. Maaeläimistön kannalta
estevaikutusta lisää alikulkujen ja tien alittavien rumpujen piteneminen. Nykytilaan verrattuna tie
levenee noin 15 metriä, ja Alasjärven–Ranta-Koiviston välisellä leveämmällä osuudella tie on
vaihtoehtoa 1 noin 5 metriä leveämpi. Tiealueen suurempi leveys vaihtoehtoon 1 nähden voi vai-
keuttaa liito-oravien kulkua tien ylitse enemmän etenkin edellä mainituilla Alasjärven-
Linnainmaan ja Jyväskylän radan kohdilla.

Vaihtoehto sivuaa viitasammakon elinympäristöjä Kirkkojärven pohjoispuolella. Vaihtoehdon vai-
kutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa 1, koska tien parantamisen ratkaisu Kirkkojärven poh-
joispuolella on sama molemmissa vaihtoehdoissa. Tien leventämisen vaikutukset rantametsäkais-
taleen elinympäristöihin tarkentuvat tiesuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitelmatasolla valtatien le-
ventäminen on osoitettu mahdollisimman paljon nykyisen valtatien ajoratojen pohjoispuolelle.
Tien poikkileikkausta Kirkkojärven puolella on mahdollista kaventaa toteuttamalla sivuojan luiskat
tavallista jyrkempänä, jolloin tiealue ei juuri ulotu nykyisen tiealueen eteläpuolelle, eikä vii-
tasammakoiden elinympäristö tällöin supistu tai kosteusolosuhteet muutu. Maanrakennustöissä
viitasammakoiden elinympäristöalueille ja niiden välittömään läheisyyteen ei saa läjittää. Raken-
tamisen aikana on huolehdittava hulevesien viivyttämisestä ja laskeuttamisesta.
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Eritasoliittymävaihtoehdot9.7

Molemmissa poikkileikkausvaihtoehdoissa eritasoliittymävaihtoehdot ovat samat. Alasjärven mo-
lemmat vaihtoehdot vaikuttavat liito-oravan elinympäristöihin (Koilliskeskuksen esiintymä sekä
Alasjärven eteläosan esiintymä) sekä kulkureitteihin. Näistä vaihtoehto 2, neliapilaliittymä, vai-
kuttaa kuitenkin enemmän Koilliskeskuksen esiintymään leikkaamalla elinympäristöstä suurem-
man osan.

Linnainmaan eritasoliittymälle on esitetty kaksi vaihtoehtoa. Linnainmaan eritasoliittymän ympä-
ristössä on liito-oravalle soveltuvia alueita, josta ei kuitenkaan ole liito-oravahavaintoja.  Liitty-
mävaihtoehto 2 leikkaa liito-oravalle soveltuvaa aluetta enemmän kuin vaihtoehto 1. Vaihtoehto
1 mahdollistaa myös paremmin monitoimialikulun luomisen liittymän itäpuolelle sekä liito-oravan
kulkureitin Risson ja Leinolan välillä.

Lamminrahkan eritasoliittymän vaihtoehto on kaavassa osoitetulla paikalla. Alueella maankäytön
muutokset vaikuttavat enemmän luonnonympäristöön kuin tiehanke. Lamminrahkan eritasoliit-
tymän rakentaminen ei vaikuta liito-oravan elinympäristöihin tai kulkureitteihin. Eritasoliittymä
sijoittuu metsäiseen ympäristöön, jonka luonne muuttuu uuden tieyhteyden ja alueen rakentami-
sen takia voimakkaasti.

Vatialan eritasoliittymän parantaminen ei vaikuta merkittävästi alueen luonnon nykytilaan. Alu-
een lähettyvillä ei ole merkittäviä luontokohteita.

Lentolan eritasoliittymälle on esitetty kaksi vaihtoehtoa. Alueen lähettyvillä ei ole merkittäviä
luontokohteita.

Ranta-Koiviston eritasoliittymän vähäinen parantaminen ei vaikuta merkittävästi alueen luonnon
nykytilaan. Alueen lähettyvillä ei ole merkittäviä luontokohteita.

Huutijärven eritasoliittymälle on esitetty kaksi vaihtoehtoa. Huutijärven eritasoliittymien lähetty-
villä ei ole merkittäviä luontokohteita.

Kirkkojärven pohjoisrannan viitasammakkoalueisiin voi kohdistua muutoksia, mikäli eritasoliitty-
män muoto muuttuu ja Lahden suunnan eteläinen ramppi rakennetaan esiintymäalueen kohdalle
(liittymävaihtoehto VE1).

Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu9.8

Vaihtoehdolla 0+ ei merkittäviä haitallisia vaikutuksia arvokkaisiin luontokohteisiin tai ekologisiin
yhteyksiin. Vaihtoehdot 1 ja 2 eroavat toisistaan Alasjärven ja Ranta-Koiviston välisellä osuudel-
la, missä vaihtoehto 2 muodostaa suuremman estevaikutuksen kuin vaihtoehto 1. Eniten este-
vaikutus lisääntyy Alasjärven ja Linnainmaan välillä ja Lamminrahkan kohdalla.

Tien poikkileikkausvaihtoehdot voivat vaikuttaa viitasammakon elinympäristöihin Kirkkojärven
pohjoisrannalla ja Kangasalan eritasoliittymän kohdalla. Vaihtoehdot ovat tällä jaksolla samanlai-
set. Elinympäristöjen muuttumista tai kaventumista voidaan estää valtatien poikkileikkausta tar-
kentamalla ja eritasoliittymävaihtoehdon valinnalla. Maanrakennustöissä viitasammakoiden
elinympäristöalueille ja niiden välittömään läheisyyteen ei saa läjittää. Rakentamisen aikana on
huolehdittava hulevesien viivytyksestä ja laskeuttamisesta.

Alasjärven eritasoliittymän kohdalla eritasoliittymävaihtoehdot 1 ja 2 vaikuttavat molemmat liito-
oravan elinympäristöihin ja kulkureitteihin. Näistä vaihtoehto 2 leikkaa suuremman osan liito-
oravan elinympäristöä. Linnainmaan vaihtoehdolla 2 on haitallisemmat vaikutukset liitto-oravan
kulkuyhteyksiin kuin vaihtoehdolla 1. Lamminrahkan uusi eritasoliittymä vähentää rakentamaton-
ta alaa, mutta eritasoliittymän vaikutusalueella ei ole tiedossa merkittäviä luonnonarvoja, joihin
liittymä vaikuttaisi haitallisesti.

Kirkkojärven pohjoisrannalla Kangasalan eritasoliittymän vaihtoehto 1 on haitallinen pohjoisran-
nan viitasammakoiden elinympäristön kannalta.
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10. HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN ESTÄMINEN JA LIEVEN-
TÄMINEN

Yleiset periaatteet10.1

Tien leventäminen aiheuttaa ekologisten yhteyksien heikentymistä ja mahdollisesti katkeamista.
Yhteyksien turvaamiseksi avainasemassa on tien linjauksen sovittamisen lisäksi eläinten kulun
järjestäminen tien puolelta toiselle, jolloin tien aiheuttamaa estevaikutusta saadaan lievennettyä.
Eri lajit vaativat erilaiset käytävät, minkä lisäksi suunniteltujen ratkaisujen tulee olla riittävän
laadukkaita.

Haitallisten vaikutusten estämisellä ja lieventämisellä varmistetaan, että tien rakentamisesta ei
aiheudu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen häviämistä tai
heikentymistä. Suunnittelualueella keskeistä on turvata liito-oravan kulkuyhteydet valtatien yli.

Eläinten liikennekuolleisuus on havaittu olevan suurinta siellä, missä joen- ja puronuomat risteä-
vät teiden kanssa. Nämä alueet elättävät elinympäristöjensä monipuolisuuden vuoksi suurta
määrää eläimiä. Ne ovat usein luonteeltaan myös ekologisia käytäviä, joita eläimet käyttävät
kulkureitteinään. Vesistösiltapaikkoihin suositellaan rakenteellisia ratkaisuja eläinten kulun hel-
pottamiseksi siten, että siltojen alle jätetään veden lisäksi myös maayhteys, jotta eläimet voivat
mennä tien puolelta toiselle sillan alta. Eläinten kulkua voidaan ohjata aitarakentein, jotka ohjaa-
vat ne erityisesti eläimiä varten suunnitelluille tien alitus- tai ylityspaikoille (Manneri, Anne,
2002).

Eläimille tarkoitetun alikulun tai rummun lähiympäristö on tärkeää säilyttää mahdollisimman
luonnontilaisena. Tällöin rakentamisen jälkeen eläimille tarjoutuu suojainen yhteys rakenteelle,
joiden kautta ne voivat siirtyä tien alitse tai ylitse. Eläinten kulkurakenteen kohdalla raivataan
pensas- ja aluskasvillisuutta vain kapealti tulevan tien kohdalta. Kasvillisuus suojataan aitaamalla
tai lippusiimalla. Suuret puut voidaan työturvallisuuden vuoksi kaataa. Rakentamisen päätyttyä
vihertöiden yhteydessä alueen kasvillisuus käsitellään säästäen mahdollisimman paljon suojaavaa
pienpuuta ja aluskasvillisuutta (Väre;Huhta;& Martin, 2003).

Meluvallien maisemoinnilla voidaan lieventää niitä vaikutuksia, joita meluvallin rakentaminen on
aiheuttanut: kasvillisuuden ja puuston istuttaminen parantaa alueen ekologista arvoa ja mahdol-
listaa esim. liito-oravien kulkemisen tien ylitse. Maisemoinnissa käytetään alueelle luontaisia laje-
ja.

Rakentamisen aikana hulevedet tulee hallita siten, että herkkien kasvillisuusalueiden vesitasapai-
no tai viitasammakoiden ja vesilinnuston elinympäristöt eivät muutu. Hulevedet tulee hallita
myös rakentamisen jälkeen näillä kohteilla. Herkkiä kohteita hankkeen vaikutusalueella ovat
Alasjärvi, Petäjässuo, Kirkkojärvi, Herttualan suoalue ja Sarsanuoma.

Vaihtoehtojen erot10.2

Estevaikutusten lieventämisen tarve ja mahdollisuudet eroavat toisistaan eri poikkileikkausvaih-
toehdoissa. Vaihtoehdossa 0+ muutokset nykytilaan verrattuna ovat suurimmat uuden Lammin-
rahkan eritasoliittymän kohdalla. Alasjärven ja Linnainmaan välisellä osuudella muutos on myös
kohtalainen. Tällä tieosalla ei ole nykyisin alikulkuja eikä tierumpuja ja riista-aidat alkavat Alas-
järven eritasoliittymän itäpuolelta. Vaihtoehdon 0+ toimenpiteet muilla tiejaksoilla eivät juuri li-
sää tien estevaikutusta, mutta estevaikutus ei myöskään vähene, koska alikulkuja ja rumpuja ei
rakenneta uudelleen laadukkaammiksi.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 estevaikutuksen lieventäminen on tärkeää etenkin niillä tiejaksoilla, missä
tiealueen leventymisen lisäksi rakennetaan meluvalleja. Molemmissa vaihtoehdoissa kaikki nykyi-
set alikulut rakennetaan uudestaan ja tierumpuja uusitaan myös. Näiden toimenpiteiden yhtey-
dessä tien estevaikutusta eläimistölle on mahdollista vähentää jopa nykytilaan verrattuna toteut-
tamalla alikulkuja myös eläimistölle sopiviksi. Linnainmaan ja Vatialan välisellä tieosuudella ny-
kyiset Petäjässuon, Kiveliön ja Kotipellon alikulut ovat huomionarvoisia myös eläimistön alikulku-
paikkoina.
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Nykyiset, virkistyskäytön kannalta ahtaat ja vähemmän käytetyt Pähkinäkallion, Tarpilan, Kirkko-
järven luontopolun ja Mäyrävuoren länsipuolen alikulut on mahdollista rakentaa uudelleen le-
veämmiksi tai toteuttaa virkistyskäyttöä palveleva alikulku erikseen ahtaamman betoniputkialiku-
lun läheisyyteen.

Vaihtoehdossa 2, jossa tie levenee Alasjärven ja Ranta-Koiviston välisellä osuudella enemmän
kuin vaihtoehdossa 1, estevaikutuksen lieventämisen tarve on suurempi, ja laadukkaiden alikul-
kujen toteuttaminen vaativampaa.

Liito-oravat10.3

Liito-oravan kulku tielinjauksen yli voidaan järjestää tien viereen tiealueelle jätettävällä suoja-
puustolla. Liito-orava liitää yleensä helposti noin 50 metrin matkan, jos tien molemmin puolin on
kookasta puustoa. Liito-oravan kulku nelikaistatien yli voidaan järjestää niin, että tiealuetta lu-
nastetaan ekologisen käytävän kohdalta enemmän tien varresta, jotta tien varren suurta puustoa
voidaan säilyttää ja hoitaa niin että se palvelee liito-oravan liikkumista tien yli. Liito-oravan liito-
mahdollisuus tien ylitse paranee huomattavasti, jos välialueelle poikkileikkausvaihtoehdossa 2
voidaan istuttaa puita tai asentaa hyppypylväitä.

Liito-oravan elinympäristö ja kulkureitit tulee huomioida erityisesti Alasjärven etelärannalla, Koil-
liskeskuksen alueella, Linnainmaan eritasoliittymän ympäristössä sekä Jyväskylän radan ja tie-
alueen risteyskohdassa. Merkittävimmät kulkuyhteystavekohdat on esitetty suunnitelmakartassa.

Liito-oravaan kohdistuvia vaikutuksia voidaan vähentää valitsemalla eritasoliittymän vaihtoeh-
doista sellainen, joka aiheuttaa vähiten muutoksia liito-oravan elinympäristössä. Mikäli eritasoliit-
tymän ramppisilmukoihin istutetaan puita tai asennetaan hyppypylväitä, liito-oravan mahdolli-
suudet ylittää tie paranee huomattavasti. Varsinkin Alasjärven eritasoliittymän kohdalla liito-
oravan kulkuyhteyden parantaminen istuttamalla puustoa eritasoliittymän ramppisilmukoihin on
tärkeää liito-oravan kulkuyhteyksien kannalta. Puustoa tulee myös säilyttää mahdollisimman pal-
jon liittymän ympärillä. Linnainmaan eritasoliittymistä vaihtoehto 1 on liito-oravan kannalta pa-
rempi, koska vaihtoehtoon 2 verrattuna liito-oravalle soveltuvaa metsää säilyy enemmän ja kul-
kuyhteys liittymän itäpuolella voidaan toteuttaa paremmin.

Lepakot10.4

Koska alueella on jo olemassa oleva tie, arvioidaan, ettei tien parannus todennäköisesti heikennä
lepakoiden elinolosuhteita. Olemassa olevan tien vuoksi alueella on jo valaistusta. Tiedossa ei ole
tien läheisyydestä lisääntymiskolonioita tai levähdyspaikkoja, joihin voisi kohdistua tiealueen le-
ventämisestä, eritasoliittymien rakentamisesta tai parantamisesta tai meluvallien rakentamisesta
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lepakoiden törmäysriskiä voidaan pienentää kasvillisuudella,
joka ohjaa lepakoiden lentokorkeutta.

Suuret nisäkkäät10.5

Isoille riistaeläimille suunniteltuja vihersiltoja ei ole hankkeessa tarkoituksenmukaista toteuttaa,
koska tie kulkee asutuksen välittömässä läheisyydessä eikä alueella ole yhtenäisiä metsäisiä alu-
eita molemmin puolin tietä. Riista-aidoilla estetään isojen eläinten pääsy tiealueelle.

Piennisäkkäät ja keskikokoiset nisäkkäät10.6

Pienet nisäkäslajit voivat käyttää tierakenteeseen asennettuja pieniä rumpuputkia kulkemiseen
tien alitse. Putken materiaalin tulisi olla sellaista, jossa eläinten kynnet eivät luista. Tarkoitukseen
lienee sopivinta betoni tai muovi. Maapohja on suositeltavin vaihtoehto houkuttelevuuden kannal-
ta. Putkirummun halkaisijan tulisi olla vähintään 30 senttimetriä, siiliä varten suurempi. Yhtä tär-
keää kuin putkien asentaminen, on eläimien kulun ohjaaminen putkiin. Putken suulla ja sinne
johtavalla reitillä olisi hyvä olla suojaavaa kasvillisuutta, jota pitkin eläin pääsee putkeen nä-
kösuojassa saalistajilta. (Manneri, Anne, 2002).
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Aidoilla ohjataan eläimet alittamaan tie halutuista kohdista. Sopiva aitatyyppi pieneläimille on ti-
heäsilmäinen metalliverkkoaita. Monet eläinlajit osaavat kiivetä hyvin ja siten pääsevät helposti
verkkoaidan ylitse. Tämän estämiseksi voidaan aitaan asentaa esimerkiksi liukaspintainen muo-
vinauha, josta pikkueläinten kynnet eivät saa otetta tai aidan yläreuna voidaan taivuttaa esimer-
kiksi kissoja silmälläpitäen tieltä poispäin kulmaan. Tällöin kiipeävä eläin putoaa takaisin maahan.
Useat eläimet ovat tottuneet myös kaivautumaan aidan alitse. Aita tulisikin perustaa alareunas-
taan maan sisään ja taivuttaa tiestä poispäin. Aidan pituudeksi riittää muutama sata metriä tun-
nelin molemmin puolin. Ilman verkkoaitaa on todennäköistä, että eläimet ylittävät ajoradan,
vaikka putket olisivat olemassa (Väre;Huhta;& Martin, 2003). Alueelle tulevien riista-aitojen ala-
osa voidaan tehdä tiheämpiverkkoisesta aidasta monitoimialikulkujen ja pieneläinputkien kohdal-
le 25–50 metrin matkalle alikulun tai putken molemmin puolin, jolloin aita ohjaa pieneläimet pois
ajoradoilta käyttämään alueelle asennettuja pieneläinputkia tai monitoimialikulkuja. Pelkästään
pieneläimille tarkoitetun aidan tulee olla vähintään 1 metrin korkuinen.

Kuva 8. Riista-aidan alaosa on tiheämpisilmäistä aitaa, joka ohjaa eläimet pieneläinputkiin. Kuvassa
vanhan tierummun yläpuolelle on asennettu pieneläinputki ja osin tiheämpisilmäinen aita, jotka ohjaavat
saukon turvallisesti tien alitse. (Väre;Huhta;& Martin, 2003)

Hankealueella ei ole tiedossa erityisiä pieneläintihentymiä, joten pieneläinputkia esitetään sijoi-
tettavaksi arvokkaiden luontokohteiden lähettyville, kuten Pähkinäkallion luonnonsuojelualueen
kohdalle, Kaarnintien itäpuolelle, Ranta-Koiviston ja Rekiälän välille, Mäyrävuoreen ja Sarsan-
suolle. Alasjärven ja Vatialan välillä soveltuvia kohtia on kaavoituksessa viher- ja virkistysalueiksi
osoitettujen vyöhykkeiden ja yhteyksien kohdalla. Useissa tapauksissa on kannattavinta sijoittaa
vierekkäin tierakenteeseen erikokoisia putkia, jotta eläimet voivat valita niistä sopivimman.

Huomioitavaa pieneläinputkista:
· Soveltuvat kohteisiin, joissa tie on pengerretty korkeammalle muuta ympäristöä (myös maan

tasolla oleviin tierakenteisiin).
· Tärkeitä alueilla, joilla on monipuolinen eläimistö.
· Hyvin jyrkissä putkissa alustan tulee olla karkea tai siinä tulee olla askelmia.
· Alustan tulee olla luonnollinen; hiekkaa, soraa, metsähumusta.
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· Tunnelin pohjan tulee olla aina pohjavedenpinnan yläpuolella.
· Tunnelin suuaukon ja pieneläinaidan tulee olla yhdistetty niin, että aita ohjaa eläimet put-

keen.
· Eläimiä voidaan houkutella myös ravinnon (marjat, vilja, siirappi, maapähkinät) avulla putken

käyttäjiksi.
· Pääsy putkelle tulee olla vapaa, mutta kasvillisuutta, kantoja, puunrunkoja ja kiviä voidaan

käyttää suojan antajina pienille eläimille.
· Putken tarkastus ja kunnossapito tulee olla säännöllistä.
· Vesi tai maa putken suulla voi tukkia putken, myös edustan aluskasvillisuus kaipaa ajoittain

hoitoa tai siistimistä

Piennisäkkäät ja keskikokoiset nisäkkäät voivat käyttää myös jalankulkuun ja pyöräilyyn tarkoi-
tettuja alikulkuja. Alikulkujen houkuttelevuutta eläimille voidaan parantaa istuttamalla alikulkujen
yhteyteen näkösuojaa (kasvillisuus, kivet, juurakot). Alikuluista voidaan tehdä normaalia le-
veämpiä monitoimialikulkuja, jolloin reunalle tai reunoille jää eläimille tarkoitettu suojaisa kulku-
väylä. Alikulun sisälle reunoille voidaan asentaa kiviä ja puunrunkoja, jotka toimivat suojana
eläimille.  Alikulun reunaan voidaan jättää maapohjainen tai kuorikatteella päällystetty kaistale.
Eläinten kannalta on hyvä, jos päivänvalo ja kasvillisuus näkyvät alikulun toisessa päässä. Moni-
toimialikulkuista voidaan kertoa alueen käyttäjille infotauluilla, mikä voi vähentää ilkivaltaa ja
väärinymmärryksiä alueen kunnossapidosta. Eläinten liikkeitä voidaan ohjata haluttuihin paikkoi-
hin tiheäsilmäisillä verkkoaidoilla (kuva 8). Erityistä hoitoa normaalin kunnossapidon ohella ei
tarvita. Tarkoituksenmukainen viimeistely on osa kunnossapitoa ja hoitoa. Monitoimialikulun pe-
riaatepiirros on esitetty liitteenä 3.

Monitoimialikulkuja on esitetty rakennettavaksi nykyisten alikulkujen yhteyteen Linnainmaan,
Kirkkojärven ja Kuohunlahden luontopolun kohdalle sekä Lamminrahkaan suunniteltuun uuteen
alikulkuun. Alilkulkujen tarkempi suunnittelu toteutetaan myöhemmässä vaiheessa.

Monitoimialikuluissa ja pieneläinputkissa on huolehdittava, että sisäänmenoaukon välittömään lä-
heisyyteen istutettava kasvillisuus yhtyy luontevasti muuhun ympäröivään kasvillisuuteen ja eko-
logiseen käytävään. Kasvien on tarkoitus peittää betonirakenteet mahdollisimman huomaamat-
tomiksi ja tehdä kulku käytävään luontevaksi.

Matelijat ja sammakkoeläimet10.7

Sammakoille tien puolelta toiselle kulkeminen on riskialtista, joten tien alittavat, tien ja ympäröi-
vän alueen kuivatusta palvelevat rummut ovat niille tärkeitä kulkuyhteyksiä. Suo- ja kosteikko-
painanteet tien lähialueella antavat viitteitä sopivista alitusrumpujen sijoituspaikoista.

Viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdysalueita ei saa muuttaa. Tunnettujen elinympäristöjen
lähettyvillä tärkeimpiä elinympäristöihin kohdistuvia lieventämistoimenpiteitä on hulevesien hal-
linta. Hulevedet tulee hallita sekä rakentamisen aikana että jatkossa tien käytön aikana.

Yhteenveto10.8

Eri eläinlajeille soveltuvia ja erityyppisiä ratkaisuja tien estevaikutuksen lieventämiseksi suunnit-
telualueella on esitetty taulukossa 4. Monitoimialikulun periaatepiirros on esitetty liitteenä 2.

Taulukko 4. Ehdotetut eläinten kulkuyhteyksiä parantavat toimet.

Eläinryhmä Kulkuyhteys
Keskikokoiset nisäkkäät

Monitoimialikulut (4 kpl)

Piennisäkkäät

Pieneläinputket (5 kohtaa) , monitoimiali-
kulut  (4 kpl)
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Liito-oravat

Hyppypylväät, puuistutukset ja tiealueen
reunapuuston säästäminen (7 merkittävää
ylityskohtaa)

Matelijat ja sammakkoeläimet

Pieneläinputket (5 kohtaa), rummut

Lepakot Puuston rakenne: Puustoiset, pienipiirtei-
set maisemat (liito-oravien latvusyhtey-
det)
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;;

;

;

;
;

;

;

;

; Liito-oravan ylitys (hyppypylväät, puuston istutus)
Monitoimialikulku

_̂ Papanahavainto
;

; Liito-oravan kulkuyhteys
Arvokas lepakkoalue 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue 

#* Uhanalainen laji

!
!

!
!

!! !! !!

!
!

!!!!!!

Muu merkittävä luontokohde 
Ekologinen käytävä
Arvokas hyönteisalue
Vanhat metsät 
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Pieneläinputki
;

; Liito-oravan kulkuyhteys
#* Uhanalainen laji

Ekologinen käytävä
Luonnonsuojelualueet 
Arvokkaat kallioalueet 
Lehtojensuojeluohjelma

_̂ Liito-oravahavainto 
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_̂

_̂
_̂

_̂ Viitasammakkohavainnot 
Pieneläinputki
Monitoimialikulku
Viitasammakon elinympäristö

;

; Liito-oravan kulkuyhteys
#* Uhanalainen laji

!
!

!
!

!! !! !!

!
!

!!!!!!

Muu merkittävä luontokohde 
Ekologinen käytävä
Pienvedet lähiympäristöineen 
Luonnonsuojelualueet 
Natura-alueet 
Lintuvesiensuojeluohjelma

_̂ Liito-oravahavainto 
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_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂̂_

_̂

_̂

_̂ Viitasammakkohavainnot 
Pieneläinputki
Monitoimialikulku
Viitasammakon elinympäristö

#* Uhanalainen laji

!
!

!
!

!! !! !!

!
!

!!!!!!

Muu merkittävä luontokohde 
Ekologinen käytävä
Metsälakikohde 
Pienvedet lähiympäristöineen 
Luonnonsuojelualueet 
Natura-alueet 
Lintuvesiensuojeluohjelma
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Kuorikatepinta

Asfaltti Nurmi

Pensasistutus ja puuryhmät,

Kenttäkiveys

monikerroksellinen ja ohjaava
kasvillisuus sillan keiloissa

Puhdistetut kannot ja kiviryhmät

Tie/katu

Kaide

Hirviaita

Hirviaita

Pieneläimille varattu
kulkuyhteys

alaosassa tiheä verkko

kasvillisuus
Suojaava

alaosassa tiheä verkko
Ohjaava hirviaita

Liite 3. Monitoimialikulun periaatepiirros

1:100

1:200
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