
Valtatien 12 parantaminen välillä 
Alasjärvi – Huutijärvi
Yleissuunnitelma

RAPORTTEJA  46 | 2018

KANSIO 1



 

 

 

  

RAPORTTEJA  46 | 2018 

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi, Yleissuunnitelma 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 

Kansikuva: Kimmo Heikkilä  

Painotalo:  

 

ISBN (painettu)             978-952-314-721-8   

ISBN (PDF)                   978-952-314-722-5 

ISSN-L                          2242-2846 

ISSN (painettu)             2242-2846 

ISSN (verkkojulkaisu)   2242-2854 

URN:ISBN:                   978-952-314-722-5 
 

www.doria.fi/ely-keskus  

http://www.doria.fi/ely-keskus


 

 

 

KANSIO 1 

Sisältö 

Tiivistelmä .............................................................................................................................................................. 2 

Alkusanat ............................................................................................................................................................... 7 

1. Lähtökohdat ja tavoitteet ............................................................................................................................. 10 

1.1  Suunnittelualue ................................................................................................................................. 10 

1.2  Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ......................................................................................... 12 
1.2.1  YVA ......................................................................................................................................... 12 

1.2.2  Muut suunnitelmat ja selvitykset .............................................................................................. 12 

1.3  Nykyinen tieverkko ja sen ominaisuudet ........................................................................................ 13 
1.3.1  Tarkasteltavat tiet ja niiden ominaisuudet ............................................................................... 13 

1.3.2  Joukkoliikenne ......................................................................................................................... 14 

1.3.3  Jalankulku ja pyöräily .............................................................................................................. 15 

1.3.4  Erikoiskuljetukset ..................................................................................................................... 17 

1.4  Nykyinen liikenne ja liikenne-ennuste vuodelle 2040 .................................................................... 18 

1.5  Liikenneturvallisuus ......................................................................................................................... 19 

1.6  Maankäyttö ja kaavoitus................................................................................................................... 21 
1.6.1  Yhdyskuntarakenne ................................................................................................................. 21 

1.6.2  Maakuntakaava ....................................................................................................................... 21 

1.6.3  Rakennesuunnitelma ............................................................................................................... 23 

1.6.4  Yleiskaavat .............................................................................................................................. 23 

1.6.5  Asemakaavat ........................................................................................................................... 37 

1.7  Ympäristö .......................................................................................................................................... 38 
1.7.1  Maa- ja kallioperä sekä luonnonympäristön yleispiirteet ......................................................... 38 

1.7.2  Maisema ja kulttuuriympäristö ................................................................................................. 39 

1.7.3 Luonnonympäristö .................................................................................................................... 41 

1.7.4  Pintavedet ............................................................................................................................... 43 

1.7.5  Pohjavesialueet ja pilaantuneet maa-alueet ............................................................................ 45 

1.7.6  Melu, liikenteen päästöt ja ilmanlaatu ...................................................................................... 46 

1.7.7 Virkistysalueet ja -reitit ............................................................................................................. 47 

1.8  Muut hankesuunnitelmat .................................................................................................................. 49 
1.8.1  Valtatien 9 kehittäminen Tampereen ja Oriveden välillä .......................................................... 49 

1.8.2 Raitiotie .................................................................................................................................... 50 

1.8.3  Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä välillä Pirkkala – Sääksjärvi – Vuores ja Kangasala ...... 51 

1.9 Tavoitteet ............................................................................................................................................ 51 

2. Vaihtoehtotarkastelut................................................................................................................................... 55 

2.1 Yleistä ................................................................................................................................................. 55 

2.2 Valtatien vaihtoehdot......................................................................................................................... 55 

2.3 Eritasoliittymien vaihtoehdot ............................................................................................................ 59 
2.3.1 Alasjärven eritasoliittymä .......................................................................................................... 59 

2.3.2.  Linnainmaan eritasoliittymä .................................................................................................... 63 

2.3.3 Lamminrahkan eritasoliittymä ................................................................................................... 65 



 

 

 

2.3.4 Vatialan eritasoliittymä ............................................................................................................. 65 

2.3.5  Lentolan eritasoliittymä ............................................................................................................ 67 

2.3.6  Ranta-Koiviston eritasoliittymä ................................................................................................ 71 

2.3.7 Kangasalan eritasoliittymä ....................................................................................................... 71 

2.3.8  Huutijärven eritasoliittymä ....................................................................................................... 73 

2.4 Eritasoliittymien väliset sekoittumisalueet ...................................................................................... 75 

3. Yleissuunnitelma .......................................................................................................................................... 76 

3.1 Valtatien parantamisen tarpeellisuus .............................................................................................. 76 

3.2 Liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut ......................................................................................... 77 
3.2.1 Ajoneuvoliikenteen järjestelyt ................................................................................................... 77 

3.2.2 Joukkoliikenteen järjestelyt ....................................................................................................... 83 

3.2.3 Jalankulku ja pyöräily sekä ulkoilureitit ..................................................................................... 84 

3.2.4 Erikoiskuljetukset ...................................................................................................................... 84 

3.2.5 Pohjanvahvistustoimenpiteet ja pohjavedensuojaus ................................................................ 85 

3.2.6 Kuivatus ja hulevedet ............................................................................................................... 85 

3.2.7 Sillat ......................................................................................................................................... 86 

3.2.8 Valaistuksen periaatteet ja riista-aidat ...................................................................................... 88 

3.2.9 Johto- ja laitesiirrot ................................................................................................................... 88 

3.2.10 Meluntorjunta .......................................................................................................................... 89 

3.2.11 Ympäristön käsittelyn periaatteet ........................................................................................... 91 

3.2.12 Estevaikutuksen lieventäminen ja ekologiset yhteydet ........................................................... 92 

3.2.13 Työnaikaiset liikennejärjestelyt ............................................................................................... 93 

3.3 Maa-ainesmateriaalit ja uusiomateriaalit ......................................................................................... 93 

3.4.  Vaiheittain rakentaminen ................................................................................................................ 94 

3.5 Rakennuskustannukset..................................................................................................................... 95 

4. Vaikutukset ja hankearviointi ......................................................................................................................... 96 

4.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen .......................................................... 96 

4.2 Hankkeen vaikutukset ....................................................................................................................... 96 
4.2.1 Vaikutukset liikenteeseen ......................................................................................................... 97 

4.2.2 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ......................................................................................... 104 

4.2.3  Vaikutukset kiinteistöihin ....................................................................................................... 106 

4.2.4 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen .................................................. 106 

4.2.5 Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen ......................................................... 112 

4.2.6 Ympäristövaikutukset ............................................................................................................. 113 

4.2.8 Tieverkon toiminnalliset ja hallinnolliset muutokset ................................................................ 121 

4.2.7 Rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen ja asukkaisiin ............................................ 121 

4.2.9 Vaikutusten seuranta .............................................................................................................. 122 

4.3 Vaikuttavuuden arviointi ................................................................................................................. 123 
4.3.1 Vaikuttavuusmittarit ................................................................................................................ 123 

4.3.2 Hankkeen vaikuttavuus .......................................................................................................... 125 

4.4 Kannattavuuslaskelma .................................................................................................................... 126 
4.4.1 Laskelman lähtökohdat .......................................................................................................... 126 

4.4.2 Laskelman tulokset ................................................................................................................. 126 

4.4.3 Herkkyystarkastelut ................................................................................................................ 127 

4.5 Riskiarviointi .................................................................................................................................... 128 

5. Jatkotoimenpiteet .......................................................................................................................................... 129 



 

 

 

5.1 Maantielain mukainen yleissuunnitelman käsittely ......................................................................... 129 

5.2 Ehdotus yleissuunnitelman hyväksymiseksi ................................................................................ 129 

5.3 Natura-arviointi ................................................................................................................................ 130 

5.4 Ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen ............................................................... 131 

5.5 Jatkosuunnittelussa huomioon otettavat asiat ............................................................................. 140 

 

 

Piirustukset 

Y1   Yleiskartat 1:20 000 

Y1.1   Yleiskartta plv 0 – 15280 

Y1.2   Luontokartta plv 0 - 15280 

 

Y2    Suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset 

Suunnitelmakartat 1:4000 

Y2.1   Vt 12 plv 0 - 2800 

Y2.2   Vt 12 plv 2800 - 5600 

Y2.3   Vt 12 plv 5600 - 8400 

Y2.4   Vt 12 plv 8400 – 11200 

Y2.5   Vt 12 plv 11200 – 14000 

Y2.6   Vt 12 plv 14000 - 15280 

 

Pituusleikkaukset 1:4000/1:400 

Y2.7   Vt 12 plv 0 - 2800 

Y2.8   Vt 12 plv 2800 - 5600 

Y2.9   Vt 12 plv 5600 - 8400 

Y2.10 Vt 12 plv 8400 – 11200 

Y2.11 Vt 12 plv 11200 – 14000 

Y2.12 Vt 12 plv 14000 - 15280 

Y2.13 E1 Alasjärven eritasoliittymä (rampit 1,2,3 ja 4) 

Y2.14 E1 Alasjärven eritasoliittymä (rampit 5, 6, 7 ja 8) 

Y2.15 E2 Linnanmaan eritasoliittymä 

Y2.16 E3 Lamminrahkan eritasoliittymä 

Y2.17 E4 Vatialan eritasoliittymä 

Y2.18 E5 Lentolan eritasoliittymä 

Y2.19 E6 Rantakoiviston eritasoliittymä 

Y2.20 E7 Kangasalan eritasoliittymä 

Y2.21 E8 Huutijärven eritasoliittymä 

 

Y3    Tieympäristön ja hulevesien käsittely 

Y3.1   Vt 12 plv 0 - 2800 

Y3.2   Vt 12 plv 2800 - 5600 

Y3.3   Vt 12 plv 5600 - 8400 

Y3.4   Vt 12 plv 8400 – 11200 

Y3.5   Vt 12 plv 11200 – 14000 

Y3.6   Vt 12 plv 14000 - 15280 

 



 

 

 

Y 4    Sillat 

Y4.1   S1 Alasjärven eteläinen risteyssilta 

Y4.2   S2 Alasjärven pohjoinen risteyssilta 

Y4.3   S4 Niihaman risteyssilta 

Y4.4   S10 Lamminrahkan risteyssilta 

Y4.5   S12 Lemposen ylikulkusilta 

Y4.6   S17 Suoraman risteyssilta 

Y4.7   S22 Rääkkölän risteyssilta 

Y4.8   S25 Kangasalan risteyssilta 

Y4.9   S31 Huutijärven risteyssilta 

 

Y 5   Melukuvat 

Y5.1-Y5.12   Melukuvat  

 

Y 6   Liitekartat 

Y6.1   Asutus, työpaikat, nykyiset pyörätiet ja virkistysreitit  

 

KANSIO 2 

 
Liitteet 
 
Liite 1 Hankearviointi 

Liite 2  Tieturvallisuusarviointi 

Liite 3 Riskiraportti 

Liite 4 Uusiomateriaaliraportti 

Liite 5 YVA-lausunto 

Liite 6  Kangasalan Kirkkojärven Natura-arviointi  

Liite 7  Lisäselvitys luontoarvoista 

 
 

 

 
 

 

 





 

2 

 

Tiivistelmä  

Valtatie 12 kulkee Raumalta Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan ja on Suomen tärkeim-

piä poikittaisia liikenneyhteyksiä. Valtatiellä on valtakunnallisen roolin lisäksi myös tärkeä 

seudullinen ja paikallinen merkitys. Valtatie läpäisee Tampereen kaupunkiseudun yhdyskun-

tarakenteen ja toimii merkittävänä seudullisen liikenteen välittäjänä. Valtatie on yksi seudulli-

sen työmatkaliikenteen pääyhteyksistä. Valtatie 12 kuuluu Liikenneviraston määrittelemään 

keskeiseen päätieverkkoon, ja tieosa Tampereelta Lahteen on siinä erikseen määritelty ras-

kaan liikenteen runkoyhteys. 

Yleissuunnitelman tarkoituksena on osoittaa valtatielle 12 Tampereen Alasjärven ja Kangas-

alan Huutijärven välille parantamisratkaisut, joilla tiejakso saadaan vastaamaan tieyhteydelle 

asetettuihin liikenteellisiin, maankäytöllisiin ja ympäristöä koskeviin vaatimuksiin. 

 

Nykytila 

Nykyisin valtatie on suunnittelualueella yksiajoratainen ja kaksikaistainen moottoriliikennetie, 

jonka kokonaisleveys pientareineen on 10.5 metriä ja ajokaistojen leveys on 3,75 metriä. No-

peusrajoitus valtatiellä vaihtelee välillä 70 - 100 km/h. Pääosalla suunnittelualuetta ovat 
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käytössä muuttuvat nopeusrajoitukset. Suunnittelualueella on nykyisin seitsemän eritasoliitty-

mää, jotka sijaitsevat Alasjärvellä, Linnainmaalla, Vatialassa, Lentolassa, Ranta-Koivistossa, 

Kangasalan keskustan kohdalla ja Huutijärvellä. Valtatien 12 rinnalla ei kulje kävely- ja pyö-

räilyreittejä. Valtatie 12 kuuluu koko suunnittelualueella suurten erikoiskuljetusten tavoite-

verkkoon (SEKV).  

Suunnittelujakson liikennemäärät vaihtelevat Alasjärven eritasoliittymän länsipuolen 21600 

ajoneuvosta Huutijärven itäpuolen vajaaseen 9400 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tampereen 

seudun liikennemallin vuoden 2040 perusennusteen mukaan liikennemäärien ennustetaan 

kasvavan suunnittelualueella Linnainmaan kohdalla lähes kaksinkertaisiksi, Ranta-Koiviston 

kohdalla 1,5-kertaisiksi ja suunnittelualueen itäosassa 1,3-kertaisiksi vuoteen 2040 men-

nessä nykytilanteeseen nähden.  

Suunnittelujaksolla valtatiellä 12 on merkittäviä puutteita liikenneturvallisuudessa ja liikenteen 

sujuvuudessa. Liikenne valtatiellä ruuhkautuu etenkin aamu- ja iltapäivän huipputuntien ai-

kana. Ohitusmahdollisuudet tiejaksolla ovat huonot. Valtatien ruuhkautuminen heijastuu 

myös rinnakkaisille väylille, joiden liikennemäärä kasvaa ja liikenteen sujuvuus heikkenee vä-

hentäen asumisympäristön viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta.  

Valtatie 12 välillä Alasjärvi – Huutijärvi kytkeytyy koko matkaltaan Tampereen kaupunkiseu-

dun taajamarakenteeseen ja sen keskuksiin. Koilliskeskus on kehittymässä toiminnoiltaan 

monipuoliseksi, seudullisen tason aluekeskukseksi. Vatialan, Atalan ja Jyväskylän radan ra-

jaama, vielä rakentamaton Lamminrahkan alue valtatien koillispuolella on yksi kaupunkiseu-

dun yhdyskuntarakenteen täydentämisen keskeisistä kohteista. Vatialan ja Lentolan välistä 

aluetta valtatien pohjoispuolella leimaavat yritysalueet. Lentolan ja Kangasalan keskustan 

välillä on valtatien 12 pohjoispuolella yhtenäinen asutustaajama lähipalveluineen.  

Suunniteltava valtatiejakso on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 merkittävästi 

parannettavana valtatienä. Valtatien parantamiseen on varauduttu myös suunnittelualueen 

muissa oikeusvaikutteisissa kaavoissa. 

Suurin osa suunnittelualueesta sijoittuu taajamaympäristöön tai taajaman lähiympäristöön, 

mutta itäosassa on myös maaseutumaista ympäristöä. Suunnittelualueen maaperä Alasjär-

ven eritaloliittymästä Lentolan harjuosuudelle on pääosin kantavaa moreenia ja kalliota, joi-

den välissä on matalia soistuneita maastopainanteita. Suunnittelualueen kaakkoisosa sijait-

see osittain harjualueen (Kirkkoharju) päällä ja pitkältä osuudelta harjun lähialueella. Harju-

muodostumaa ympäröivät savi- ja silttialueet, joiden keskellä on myös muutamia kallioalu-

eita. Kirkkojärven ympäristössä hieta- ja savikkoalueet vuorottelevat. 

Suunnittelualueen merkittävin luontokohde on Natura 2000 -verkostoon kuuluva Kangasalan 

Kirkkojärven alue (FI0316005). Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Päh-

kinäkallion luonnonsuojelualue. Suunnittelualueella on liito-oravan ja viitasammakon tunnet-

tuja esiintymisalueita. Alueen merkittäviä järviä ovat Alasjärvi, Pitkäjärvi, Suoramanjärvi, Kirk-

kojärvi, Taivallammi ja Säkkölänjärvi. Lentolan teollisuusalueen kohdalla on Kirkkoharjun II-
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luokan pohjavesialueen osa C (0421101C). Valtatien liikenne aiheuttaa asutukselle meluhait-

taa monin paikoin.  

Tavoitteet 

Valtatien 12 parantamishankkeen liikenteellisinä tavoitteina ovat liikenneturvallisuuden pa-

rantaminen ja liikenteen aamun ja iltapäivän huipputuntien ruuhkautumisen vähentäminen. 

Valtakunnallisesti tärkeän päätien laatutaso halutaan turvata ja parantaa tavara- ja henkilölii-

kenteen toimintavarmuutta ja matka-aikojen ennustettavuutta. Toimivalle joukkoliikenteelle 

taataan edellytykset ja parannetaan valtatien poikki kulkevia jalankulun ja pyöräilyn yhteyk-

siä. Maankäytön näkökulmasta tavoitteina ovat kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja 

maankäytön suunnitelmallisen eheytymisen tukeminen ja Kangasalan Lamminrahkan asuin-

alueen liikenneyhteyksien varmistaminen. Ympäristöllisesti tavoitteena on toteuttaa hanke 

niin, ettei Kirkkojärven Natura-alueen luonnonarvoja merkittävästi heikennetä. Lisäksi tavoit-

teena on vähentää nykyisestä tiestä ja liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja estevaiku-

tusta. 

Vaihtoehtotarkastelut 

Yleissuunnitelman päävaihtoehdot ovat 0+, vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2. Vaihtoehtoon 0+ si-

sältyy uusi Lamminrahkan eritasoliittymä ja valtatie on parannettu nelikaistaiseksi Alasjärven 

ja Linnainmaan välillä. Vaihtoehdossa 1 valtatie on koko suunnittelujaksolta kapea nelikais-

tainen tie, jonka kahden metrin levyisellä keskialueella on keskikaide. Vaihtoehdossa 2 tiellä 

on kaksi kaistaa suuntaansa koko matkalla. Länsipäässä Ranta-Koivistoon saakka tiellä on 

leveä, 6,5-metrinen keskialue. Sekä vaihtoehdossa 1 että 2 on mukana uusi Lamminrahkan 

eritasoliittymä sekä meluesteitä. Eritasoliittymistä Lamminrahkan, Vatialan ja Ranta-Koiviston 

eritasoliittymiin tutkittiin yhtä perusvaihtoehtoa, Linnainmaalle, Kangasalle ja Huutijärvelle 

kahta perusvaihtoehtoa ja Alasjärvelle sekä Lentolaan useita eri vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

Yleissuunnitelma 

Yleissuunnitelma sisältää valtatien parantamisen ratkaisut noin 15 kilometrin matkalla Tam-

pereen Alasjärveltä Kangasalan Huutijärvelle. Valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen ka-

peaksi 2+2-kaistaiseksi moottoriliikennetieksi. Eri ajosuunnat erotetaan keskialueella, jolla on 

keskikaide. Tien poikkileikkaus on siten 2 x 8,5/7,0 metriä, jossa ajokaistojen leveys on 3,5 

metriä, pientareen leveys 1,5 metriä ja keskialueen leveys 2,0 metriä. Valtatien suunnitte-

lunopeus on 100 km/h muualla paitsi Alasjärven eritasoliittymän kohdalla 60 km/h. 

Uusi eritasoliittymä rakennetaan Lamminrahkan kohdalle. Kaikki muut eritasoliittymät paran-

netaan myös vähintään nelikaistaistamisen edellyttämiltä osin. Eritasoliittymien yksisuuntais-

ten ramppien poikkileikkaus on 6,5/4,5 metriä. Muiden ramppien kaistaleveys on 3,5 metriä. 

Alasjärven eritasoliittymän ratkaisuna on vaiheittain toteutettavissa oleva kiertoeritasoliitty-

män ja lisäramppiyhteyden sisältävä kokonaisuus, jota täydennetään vilkkaimmailla suunnilla 

vapailla oikeilla. Linnainmaan eritasoliittymän eteläpuolen rampit säilyvät ennallaan. 
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Pohjoispuolella ramppi muotoillaan standardiltaan eteläpuolta vastaavaksi. Lamminrahkan 

uusi eritasoliittymä on rombinen eritasoliittymä, jossa on suorat rampit. Ramppien päissä on 

pisarasaarekkeelliset kiertoliittymät. Vatialan eritasoliittymän nykyisiä lounaispuolen ramp-

pien kaarresäteita muutetaan hieman loivemmiksi. Koillispuolelle toteutetaan uudet suorat 

rampit, joiden päässä on kiertoliittymä. Kiertoliittymän pohjoiskulmaan yhdistetään liityntä-

mahdollisuus viereiseltä pelastuslaitokselta. Lentolan eritasoliittymän itäpuolen rampit muute-

taan suoriksi rampeiksi ja nykyiset valo-ohjatut ramppiliittymät korvataan kiertoliittymillä. Län-

sipuolen kiertoliittymässä varaudutaan siihen, että siihen kytkeytyy aikanaan suunniteltu 

Tampereen seudun Kehä II. Samalla Lahden suuntaan erkanevan rampin alkupää siirtyy 

Kehä II:lle, jolle toteutetaan liittymäkokonaisuuden kolmas kiertoliittymä. Rantakoiviston erita-

soliittymän rampit säilyvät lähes nykyisellään, mutta ramppien päihin lisätään pisaraliittymät. 

Kangasalan eritasoliittymä Kirkkojärven kohdalla säilyy lähes nykyisellään. Keskusta-alueen 

puolella pohjoisen suunnan rampin linjausta muutetaan hieman lähemmäksi valtatien ajora-

taa. Huutijärven eritasoliittymän nykyiset eritasoliittymän rampit säilyvät miltei ennallaan. Val-

tatien lounaispuolen ramppiliittymään lisätään kiertoliittymä.  

Valtatien rinnalle ei rakenneta uusia jalankulun tai pyöräilyn väyliä. Jalankulku- ja pyöräily-

väyliä parannetaan eritasoliittymien yhteydessä ja myös alikulut parannetaan.  

Valtatien valaistus uusitaan koko suunnittelujaksolla ja riista-aitoja uusitaan sekä osin aida-

taan uusia jaksoja. Meluntorjuntarakenteita rakennetaan asutuksen ja muiden herkkien koh-

teiden kohdille. Suunnitelman kattamalla valtatiejaksolla ei ole tarvetta laajoihin pohjanvah-

vistuksiin. Uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksista on tehty yleissuunnitteluun liittyen erilli-

nen selvitys. Valtatien estevaikutuksen vähentämiseksi ja ekologisten yhteyksien turvaa-

miseksi yleissuunnittelussa on tutkittu monitoimialikulkujen, pieneläinputkien ja säästettävän 

reunapuuston sijainnit. 

Yleissuunnitelmassa esitetyn ratkaisun kokonaiskustannukset ovat 84,3 miljoonaa euroa, 

joista lunastus- ja korvauskustannusten osuus on noin 0,5 miljoonaa euroa. Suunnitelman 

liitteeksi on laadittu hankearviointi. Kannattavuuslaskelman perusteella hankkeen hyöty-kus-

tannussuhde on noin 3,0. 

Vaikutukset 

Valtatien 12 parantamishankkeella turvataan valtakunnallisesti merkittävän poikittaisen yh-

teyden jatkuvuus, kehittämismahdollisuudet ja liikenteen sujuvuus. Hanke parantaa merkittä-

västi valtatien ja myös rinnakkaisten väylien liikenneturvallisuutta. Joukkoliikenteen, jalanku-

lun ja pyöräilyn edellytykset paranevat. Seudullisen liikenteen olosuhteet paranevat suunni-

telmajaksolla, kun liikenne on sujuvaa ja matka-ajat nykyistä paremmin ennakoitavissa. Pai-

kallisen liikenteen olosuhteet paranevat valtatien välityskyvyn kasvaessa. Rinnakkaisella 

tiestöllä liikennemäärä pääsääntöisesti laskee ja liikenneolosuhteet siten paranevat. Erita-

soliittymien parantaminen kohentaa seudullisten yritysalueiden saavutettavuutta ja raskaiden 

kuljetusten toimintaedellytyksiä.  
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Tienparannushanke vaikuttaa edullisesti kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteeseen. Itäisen 

kaupunkiseudun kytkeytyminen ydinkaupunkialueeseen vahvistuu. Lamminrahkan uusi alue-

rakentamiskohde saa tarvitsemansa yhteyden valtatielle. Rinnakkaisteiden läheisyydessä 

maankäytön kehittymisedellytykset paranevat. Valtatie ei vie tilaa muulta maankäytöltä, ja 

hanke on suunnittelualueen oikeusvaikutteisten kaavojen mukainen. Meluntorjunta ja este-

vaikutuksen väheneminen vaikuttavat suotuisasti ihmisten elinympäristön laatuun niin virkis-

tyskäytön kuin asumisen kannalta. Huutijärvellä keskikaiteellinen valtatie heikentää tien yli-

tysmahdollisuuksia maanviljelyn ja ratsastusmahdollisuuksien kannalta. Liikenteen hiukkas-

päästöt kasvavat valtatien liikennemäärän kasvaessa ja ilman hiukkaspitoisuudet suurenevat 

tien lähialueella nykyisestä. Levenevä tiealue meluesteineen ja laajemmat eritasoliittymäalu-

eet voimistavat tien maisemallista vaikutusta. Tiehankkeesta ja meluesteistä aiheutuvien 

maisemallisten haittojen lieventäminen laadukkailla suunnitteluratkaisuilla on erityisen tär-

keää Kangasalla Ranta-Koiviston ja Huutijärven välillä. 

Hankkeen pinta- ja pohjavesivaikutukset jäävät verrattain vähäisiksi, koska tie parannetaan 

nykyiselle paikalleen. Kirkkojärven kohdalla rakentamisaikaisten vesistövaikutusten estämi-

seen ja lieventämiseen on erityistä tarvetta. Suojeltavien ja uhanalaisten lajien elinympäristöt 

voivat supistua tien lähellä. Merkittävimmät haitalliset vaikutukset syntyvät tien rakennusvai-

heen aikana. Pähkinäkallion ja Kirkkojärven suojeltujen alueiden rajauksiin kohdistuvat vaiku-

tukset tarkentuvat jatkosuunnitteluvaiheissa. Kirkkojärven Natura 2000 -alueen luonnonarvoi-

hin kohdistuvat haitalliset vaikutukset on arvioitu vähäisiksi.  

Yleissuunnitelman käsittely 

Yleissuunnitelma käsitellään maantielain mukaisesti. Pirkanmaan ELY-keskus pyytää suun-

nitelmasta lausunnot ja suunnittelualueen kunnat pitävät suunnitelman nähtävillä, jolloin asi-

anosaiset voivat esittää siitä muistutuksia. ELY-keskus laatii suunnitelman hyväksymisesityk-

sen käsiteltyään suunnitelmasta saadut lausunnot ja muistutukset. Liikennevirasto hyväksyy 

yleissuunnitelman, joka on ohjeena hankkeen jatkosuunnittelulle.  

Natura-arviointi 

Hankkeen vaikutuksista Kirkkojärven Natura 2000 -alueen luonnonarvoihin on laadittu erilli-

nen, luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukai-

sen lausunnon Natura-arvioinnista antaa ympäristöministeriön päättämä ELY-keskus. Mikäli 

arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa, ettei hanke merkittävästi heikennä Kirkkojärven Na-

tura-alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -ver-

kostoon, Liikennevirasto voi hyväksyä yleissuunnitelman. Jos heikennys on merkittävä, val-

tioneuvosto voi luonnonsuojelulain 66 §:n mukaisesti yleisistunnossa päättää, että suunni-

telma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihto-

ehtoista ratkaisua ole. 
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Alkusanat 

Yleissuunnitteluprosessin yleiskuvaus 

Maantielain mukaista yleissuunnittelua ja suunnittelukäytäntöä ohjaa lainsäädäntö. Yleis-

suunnitelma on hankkeen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta ja tiehankkeeseen 

vaikuttamisen kannalta tärkeä suunnitteluvaihe. Yleissuunnitelmassa esitetään teiden toimin-

nalliset periaateratkaisut vaihtoehtoineen ja niiden vaikutukset. Yleissuunnitelmaa tehdään 

vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.  

Yleissuunnitelmasta tehdään maantielain mukainen hyväksymispäätös. Yleissuunnitelman 

mukaisen tiesuunnitelman laatiminen tulee aloittaa kahdeksan vuoden kuluessa siitä, kun 

yleissuunnitelma on saanut lainvoiman, tai muutoin yleissuunnitelman hyväksymispäätös 

raukeaa. Seuraavaksi laadittavan tiesuunnitelman ratkaisujen tulee oleellisilta osiltaan perus-

tua yleissuunnitelmaan ja sen hyväksymispäätökseen. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) käynnisti maantielain mu-

kaisen yleissuunnitelman laatimisen maaliskuussa 2015 ja suunnitelma on valmistunut kesä-

kuussa 2018. Yleissuunnitelman yhteydessä on laadittu hankkeen hankearviointi, jonka yh-

teenveto on raportissa ja erillinen hankearviointi on yleissuunnitelman liitteenä.  

Aiemmat suunnitelmat ja päätökset 

Suunniteltavaa valtatien parantamishanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenet-

tely (YVA) päättyi vuonna 2016, jolloin YVA-yhteysviranomainen antoi lausuntonsa hankkeen 

ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi-Huuti-

järvi. YVA-vaiheessa tutkittiin kolme päävaihtoehtoa: 0+, vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2, sekä 

eritasoliittymien vaihtoehtoja.  

Valtatielle 12 on laadittu 1990-luvulla yleissuunnitelma ja sen tarkistus sekä alustava yleis-

suunnitelma, jotka yhdessä kattavat koko suunniteltavan jakson. Kaupunkiseudun 2-kehää 

koskeva kehittämisselvitys valmistui vuonna 2003. Valtatien 9 yleissuunnitelma Alasjärven ja 

Oriveden välille valmistui vuonna 2010 ja Tampere – Orivesi kehityskäytäväselvitys vuonna 

2016. Valtatien 12 Tampereen puoleisen osan parantamisesta on laadittu aluevaraussuunni-

telma vuonna 2012, esiselvitys vuonna 2014 ja rakennussuunnitelma Alasjärven ja Atalan 

välille vuonna 2016.  

Suunnitteluorganisaatio ja työtapa 

Yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin YVA-menettelyn aikana maaliskuussa 2015 ja yleis-

suunnitelmaraportti valmistui huhtikuussa 2018. Suunnitelman laatimisesta on vastannut Pir-

kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, 
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jossa vastuuhenkilönä oli Tero Haarajärvi. Suunnittelun laadintatyötä ohjaamaan perustettiin 

hankeryhmä. 

Hankeryhmätyöhön ovat osallistuneet: 

Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 

Tero Haarajärvi  

Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Elina Viitanen  

Mari Rajala 

Tampereen kaupunki  

Heljä Aarnikko 

Pia Hastio 

Katarina Surakka 

Kangasalan kaupunki  

Markku Lahtinen 

Susanna Virjo 

Leena Roppola 

Liikennevirasto  

Matti Ryynänen  

Pirkanmaan liitto  

Ruut Rissanen 

Satu Appelqvist 

Ramboll Finland Oy  

Sari Kirvesniemi 

Marketta Hyvärinen 

Laura Lehtovuori 

Hankeryhmä kokoontui suunnittelun aikana 7 kertaa.  

Suunnittelun aikana pidettiin myös työkokouksia suunnittelijan ja tilaajan asiantuntijoiden 

kanssa.  

Työssä on tehty EU:n tieturvallisuusdirektiivin vaatimusten mukainen hankkeen tieturvalli-

suusarviointi, joka on liiteaineistossa.  
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Yleissuunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa työstä on vastannut seuraava työ-

ryhmä: 

Projektipäällikkö  ins. (AMK) Sari Kirvesniemi 

Pääsuunnittelija  ins. (AMK) Arto Viitanen 

Väyläsuunnittelija  ins. (AMK) Jukka Niilo-Rämä 

Liikennesuunnittelu ja vaikutustarkastelut  DI Kimmo Heikkilä 

Geotekniset ratkaisut  DI Vesa Lainpelto 

Siltasuunnittelu  DI Harri Koskinen 

Luontoselvitykset ja Natura-arviointi  FT ekologi Kaisa Mustajärvi  

  FL, YTM Marketta Hyvärinen  

  FM Tiina Virta 

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset  maisema-arkkitehti Kaisa Rantee 

Meluselvitykset ja päästöt  FM Jari Hosiokangas 

Ympäristösuunnittelu  miljöösuunnittelija Raija Sipilä 

Raportointi  graafikko Antti Timonen 

Tiedottaminen ja vuoropuhelu  

Hankkeella oli koko suunnitteluajan hankekohtaiset internetsivut Pirkanmaan ELY-keskuksen 

sivuilla käynnissä olevien hankkeiden alla. Sivuilla on esitelty hankkeen suunnittelun etene-

mistä, osallistumismahdollisuuksia ja kerrottu hankkeesta vastaavan ja suunnitelman laatijoi-

den yhteystiedot. Yleissuunnitelmaan esitetyt toimenpiteet karttalinkkeineen ovat olleet saa-

tavilla suunnittelun loppuvaiheissa.  

Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa koottiin hankkeesta kiinnostuneiden asukkaiden, maan-

omistajien, asukasyhdistysten, luonto- ja harrastusjärjestöjen, yrittäjien ja elinkeinoelämän 

edustajien postituslista. Listalla mukana olleille on tiedotettu muun muassa yleisötilaisuuk-

sista. Lisäksi hankkeesta tiedotettiin hankkeen alueella ilmestyvissä lehdissä.  

Hankkeen YVA-vaiheessa pidettyjen kahden yleisötilaisuuden jälkeen yleissuunnitelmarat-

kaisuja esiteltiin yleisötilaisuudessa Kangasalan lukion auditoriossa 24.1.2018. Tilaisuus oli 

yhdistetty Lamminrahkan eritasoliittymäalueen tiesuunnitelman yleisötilaisuuteen.   
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1. Lähtökohdat ja tavoitteet 

1.1  Suunnittelualue 

Valtatie 12 kulkee Raumalta Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan ja on Suomen tärkeim-

piä poikittaisia liikenneyhteyksiä. Valtatie 12 kuuluu Liikenneviraston määrittelemään keskei-

seen päätieverkkoon, ja tieosa Tampereelta Lahteen on siinä erikseen määritelty raskaan lii-

kenteen runkoyhteys. Tampereen seudulle valtatiellä on valtakunnallisen roolin lisäksi myös 

tärkeä seudullinen ja paikallinen merkitys. Valtatie läpäisee Tampereen kaupunkiseudun yh-

dyskuntarakenteen ja toimii merkittävänä seudullisen liikenteen välittäjänä. Valtatie on yksi 

seudullisen työmatkaliikenteen pääyhteyksistä. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 

1. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 

Suunnittelukohde sisältää valtatien 12 parantamisen noin 15 kilometrin matkalla Alasjärven 

eritasoliittymän (valtatie 9) länsipuolelta Tampereelta Huutijärven eritasoliittymän itäpuolelle 

Kangasalle (kantatie 58). Suunniteltava tieosuus sijaitsee Tampereen ja Kangasalan kaupun-

kien alueilla. Valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen. Yleissuunnitelma-alue on rajattu 
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keväällä 2017 hyväksytyn ja kesäkuussa 2017 voimaan tulleen Pirkanmaan maakuntakaa-

van 2040 osoittamalle valtatiejaksolle Alasjärveltä Huutijärvelle. Maakuntakaavassa suunni-

teltava tiejakso on osoitettu merkittävästi parannettavan valtatien tai parannettavan kantatien 

merkinnällä Alasjärven eritasoliittymästä Huutijärven eritasoliittymään saakka. Suunniteltava 

valtatiejakso on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Yleissuunnitelman suunnittelualue 

 

Kuva 3. Valtatie 12 Kirkkojärven kohdalla Kangasalla. 
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1.2  Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset  

1.2.1  YVA 

Suunniteltavaa valtatien parantamishanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenet-

tely (YVA) päättyi vuonna 2016, jolloin YVA-yhteysviranomainen antoi lausuntonsa ympäris-

tövaikutusten arviointiselostuksesta ”Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi”. 

YVA-vaiheessa tutkittiin kolme päävaihtoehtoa: 0+, vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2, sekä erita-

soliittymien vaihtoehtoja. YVA-yhteysviranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus antoi YVA-

ohjelmasta lausuntonsa 7.9.2015. Yhteysviranomainen korosti lausunnossaan suunnittelu-

alueen asemaa osana kasvavaa kaupunkiseutua. Lausunto painotti ihmisiin ja arvokkaisiin 

luontokohteisiin kohdistuvien vaikutusten tarkempaa selvittämistä. Hankkeen vaihtoehtotar-

kasteluun yhteysviranomainen esitti otettavaksi mukaan myös ajonopeuden alentamisen. 

YVA-selostuksen yhteydessä laadittiin eri liikennejärjestelyiden vaihtoehdoista alustavan 

yleissuunnitelman tarkkuudella suunnitelmat, johon YVA-prosessi perustui. Yhteysviranomai-

nen kiinnitti 22.9.2016 antamassaan YVA-selostuslausunnossa huomiota tarkasteltuihin vaih-

toehtoihin, terveys- ja viihtyisyyshaittojen vähentämiseen, virkistys- ja ekologisten yhteyksien 

laadukkuuteen sekä valtatien estevaikutusten vähentämiseen. Yhteysviranomaisen lausun-

nossa esittämät seikat ja niiden ottaminen huomioon tässä yleissuunnitelmassa on esitetty 

selostuksen kohdassa 5.4 Ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen. 

1.2.2  Muut suunnitelmat ja selvitykset 

Suunnittelun lähtökohtana ovat toimineet myös ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä 

ja YVA-vaiheen jälkeen tehdyt selvitykset:  

• Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi, Vaikutukset Kirkkojärven Natura-aluee-

seen, alustava Natura-arviointi. 

• Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi, Lisäselvitys luontoarvoista. 

Suunnittelualueella tai siihen liittyen on laadittu aiemmin muun muassa seuraavat suunnitel-

mat ja selvitykset: 

• Vt 12 liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen välillä Alasjärvi – Atala, Tampere, raken-

nussuunnitelma v. 2016 

• Valtatien 12 esiselvitys välillä Alasjärven eritasoliittymä – Linnainmaan eritasoliittymä v. 2014 

• Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Vatiala, Kangasala ja Tampere. Aluevaraussuunni-

telma v. 2012 

• Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere – Orivesi, Tampere, Kangasala, Orivesi. Yleissuunni-

telma v. 2010 

• Valtatien 12 kehittäminen Kangasalan Kirkkojärven Natura 2000 -alueen kohdalla – Pirkanmaan 1. 

maakuntakaavaehdotuksen taustaselvitys v. 2005 

• Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä välillä Pirkkala – Sääksjärvi – Vuores – Kangasala. Kehittä-

misselvitys v. 2003 

• Valtatie 12 Suorama – Huutijärvi. Alustava yleissuunnitelma v. 1997 
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• Valtatien 12 parantaminen välillä Vatiala – Suorama. Yleissuunnitelman tarkistus v. 1994 

• Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Suorama. Yleissuunnitelma v. 1991. 

1.3  Nykyinen tieverkko ja sen ominaisuudet 

1.3.1  Tarkasteltavat tiet ja niiden ominaisuudet 

Nykyisin valtatie on suunnittelualueella yksiajoratainen ja kaksikaistainen moottoriliikennetie, 

jonka kokonaisleveys pientareineen on 10.5 metriä ja ajokaistojen leveys on 3,75 metriä. 

Suunnittelujaksolla valtatie on valaistu ja valtatien metsäisellä osuudella Alasjärveltä Suora-

malle on riista-aidat. 

Rinnakkaistienä toimivat Kangasalantie (katu) Tampereen puolella ja Kangasalla Tampe-

reen-Kangasalan maantie 339.  

Nopeusrajoitus valtatiellä vaihtelee välillä 70 - 100 km/h. Pääosalla suunnittelualuetta ovat 

käytössä muuttuvat nopeusrajoitukset.  

Suunnittelualueella on nykyisin seitsemän eritasoliittymää. 

Alasjärven eritasoliittymä sijaitsee suunnittelualueen länsipäässä lähimpänä Tampereen 

keskustaa ja se yhdistää valtatien 12 Tampereen itäiseen ohikulkutiehen valtatiehen 9. Erita-

soliittymä on tyypiltään viisiramppinen puolineliapila. 

Linnainmaan eritasoliittymän kautta kuljetaan valtatieltä 12 muun muassa Linnanmaan 

alueelle valtatien eteläpuolelle ja Atalan sekä Risson asuinalueille valtatien pohjoispuolelle. 

Eritasoliittymä on tyypiltään puolineliapila, jossa rampit ovat risteyssillan kanssa samalla puo-

lella. 

Vatialan eritasoliittymä palvelee Vatialan asuinaluetta valtatien länsipuolella ja itäpuolista 

teollisuusaluetta. Eritasoliittymä on tyypiltään puolineliapila, jossa rampit ovat risteyssillan 

kanssa samalla puolella. 

Lentolan eritasoliittymä sijaitsee Lentolan kaupallisen alueen kohdalla. Lentolan eritasoliit-

tymässä risteävät valtatie 12 ja Kangasalantie eli seututie 339. Lentolan eritasoliittymä on 

tyypiltään puolirombinen eritasoliittymä. 

Ranta-Koiviston eritasoliittymän kautta on yhteys seututietä 310 pitkin Valkeakoskelle. Eri-

tasoliittymä on tyypiltään rombinen eritasoliittymä. Liittymää on täydennetty idän suunnan 

suorilla rampeilla vuonna 2013. 

Kangasalan eritasoliittymä sijaitsee Kangasalan keskustan kohdalla Kirkkojärven pohjois-

puolella. Kangasalan eritasoliittymä on tyypiltään trumpettiliittymä. 
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Huutijärven eritasoliittymä on liittymistä itäisin ja yhdistää valtatien 12 Oriveden suuntaan 

kantatielle 58 sekä Sahalahden ja Kuhmalahden suuntaan seututielle 325. Huutijärven erita-

soliittymä on tyypiltään puolirombinen eritasoliittymä. 

  

Kuva 4. Nykyiset nopeusrajoitukset suunnittelualueella ja valtatien 12 eritasoliittymät.  

1.3.2  Joukkoliikenne 

Suunnittelualueella pääosa seudun joukkoliikenteen linjoista käyttää rinnakkaista tie- ja katu-

verkkoa. Tampereen seudun joukkoliikenteen linja 42 liikennöi valtatietä 12 pitkin Alasjärven 

ja Lentolan eritasoliittymien välillä. Lentolassa linja 42 siirtyy Kangasalantielle. Osa kaukolii-

kenteen vuoroista sen sijaan käyttää yksinomaan valtatietä 12 poiketen vain keskustaan 

linja-autoasemalla käydäkseen. Osa kaukoliikenteestä taas kulkee Alasjärven eritasoliitty-

män jälkeen valtatietä 12 pitkin Lentolaan saakka. Lentolassa linja-autot kääntyvät Kangas-

alantielle, josta matka jatkuu Kangasalan keskustaan linja-autoasemalle. Suunnittelualueella 

on linja-autopysäkit vain Heikkilänkadun ja Huutijärven liittymissä.  
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Kuva 5. Suunnittelualueen seutu- ja paikallisliikenteen linjat ja pysäkit talvikaudella 2017 – 2018 (Tampereen seu-

dun joukkoliikenne Nysse 2018). 

Tampere – Lahti -väli on liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallisessa palvelutason 

määrittelyssä (20.11.2011) merkitty yhteysväliksi, jolla tavoitellaan kysyntää lisäävää palvelu-

tasoa. Tavoitteena on tarjota kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöauton käytölle.  Linja-autojen 

kaukoliikennettä kulkee Lahden suuntaan arkisin noin 11 vuoroa suuntaansa. Linja-autojen 

lisäksi Tampereen ja Lahden välillä on tarjolla myös Riihimäen tai Tikkurilan kautta kulkeva 

junayhteys, joka on keskimääräiseltä matka-ajaltaan linja-autoa hieman nopeampi. 

Joukkoliikenteen merkitys valtatiellä 12 tulee kasvamaan tulevaisuudessa, sillä Kangasalan 

kaupunginn voimassa olevissa Suoraman, Lamminrahkan ja Vatialan osayleiskaavoissa val-

tatie 12 on merkitty joukkoliikenteen laatukäytäväksi tai joukkoliikenteen yhteystarvemerkin-

nällä. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Lentolaan on osoitettu liityntäpysäköintialue ja 

valtatien 12 jakso Tampereen keskustan suunnasta Jyväskylän radalle saakka sisältyy tii-

vistä joukkoliikennevyöhykettä osoittavan kehittämisperiaatemerkinnän alueeseen. Myös 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040 on valtatielle 12 Lentolan ja Lin-

nainmaan välille sekä Kangasalantielle merkitty seudullinen runkobussiyhteys. 

1.3.3  Jalankulku ja pyöräily 

Valtatien 12 rinnalla ei kulje jalankulku- tai pyöräilyreittejä. Sekä Kangasalan että Tampereen 

puolella jalankulun ja pyöräilyn yhteydet kulkevat eritasossa valtatien kanssa pääasiassa 

alempiasteisen tie- ja katuverkon varrella. Yhtenäinen pyörätieverkko kulkee Alasjärven ja 
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Lentolan välillä valtatien eteläpuolella sekä Lentolan ja Huutijärven välillä valtatien pohjois-

puolella palvellen hyvin nykyistä maankäyttöä. 

Merkittävimmät poikittaiset jalankulku- ja pyöräilyreitit sijoittuvat eritasoliittymien yhteyteen 

(kuva 6). Suunnittelujaksolla on myös kaksi ulkoilureittien alikulkuyhteyttä Linnainmaan ja 

Vatialan eritasoliittymien välillä. Näistä eteläisempi, Jyväskylän radan viereinen, on osa Kaa-

rinanpolun vaellusreittiä. Petäjässuon alikulkukäytävä Linnainmaan eritasoliittymän itäpuo-

lella yhdistää Halimasjärven länsipuolen reitin Risson kautta Orimuskadulle ja edelleen Lei-

nolan suuntaan. Kotipellon vaatimaton alikulku sijoittuu metsäiselle osuudelle Kiveliön koillis-

puolelle. Pähkinäkallion luonnonsuojelualueen itäpuolella on Pähkinäkallion alikulkuputki. 

Kangasalla Kirkkojärven kohdalla on kaksi luontopolun reittiin kuuluvaa pientä ja vaatimatto-

man tasoista alikulkukäytävää, läntisempi valtatien ylittävän voimalinjan itäpuolella ja itäi-

sempi Kuohunlahden penkereen itäpuolella. Mäyrävuoren vaatimaton alikulku yhdistää Mäy-

rävuoren virkistysalueen itäpuoliset entiset pellot Herttualan puolen peltoalueisiin. 

Eritasoliittymäkohtien ja tärkeimpien pyöräily- ja ulkoilureittien lisäksi jaksolla on vain jalanku-

lulle ja pyöräilylle tarkoitettuja ali- ja ylikulkukäytäviä seuraavissa kohdissa: 

• Heikkilänkadun ja Niihamankadun liittymässä, liittymän länsipuolella (alikulkukäytävä) 

• Linnainmaan ja Atalan välillä, Piettasenkadun kohdalla (ylikulkukäytävä) 

• Ranta-Koiviston eritasoliittymän itäpuolella, Kankkulantien kohdalla (alikulkukäytävä) 

 

Poikittaisten katujen tai yksityisten teiden yhteydessä on myös alikulkumahdollisuudet seu-

raavissa kohdissa: 

• Aitolahdentiellä, Linnainmaan ja Atalan välillä (erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä) 

• Hinkantiellä, heti Tampereen kaupungin rajan itäpuolella Aisakellontien päässä 

• Mäkirinteentiellä, Vatialan ja Lentolan eritasoliittymien välissä 

• Artturintiellä, Lentolan eritasoliittymän tuntumassa sen eteläpuolella Mattilan alikulku (ahdas) 

• Alasentiellä, Lentolan ja Ranta-Koiviston eritasoliittymien välillä 

• Nikkilän koivukujalla Yrjölän alikulku, Lentolan ja Ranta-Koiviston eritasoliittymien välillä (hyvin ah-

das) 

• Herttualantiellä, Kirkkojärven itäpuolella. 

Pyöräilyn pääreitti Tampereelta Kangasalle kulkee Sammon valtatietä, Vestonkatua ja Kan-

gasalantietä pitkin ja Oriveden suuntaan Teiskontietä, Heikkilänkatua ja Aitolahdentietä pit-

kin. 
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Kuva 6. Ote Tampereen seudun pyöräilykartasta 2017. 

1.3.4  Erikoiskuljetukset 

Valtatie 12 kuuluu koko suunnittelualueella valtakunnalliseen suurten erikoiskuljetusten tavoi-

tetieverkkoon (SEKV). SEKV:lla tulee mahdollistaa kuljetukset, joiden korkeus on seitsemän 

metriä, leveys seitsemän metriä ja pituus 40 metriä. Jakson itäpäässä SEKV-reitti haarautuu 

valtatien 12 lisäksi kantatielle 58 Oriveden suuntaan. Lentolan eritasoliittymästä erkanee eri-

koiskuljetusreitti länteen seututielle 339 (Kangasalantie). Uutta SEKV-reittiä Tampereen kes-

kusta-alueen ohi on suunniteltu Saarenmaantien (maantie 13997) kautta, jolloin reitti erkanisi 

valtatiestä 12 Ranta-Koiviston eritasoliittymässä seututien 310 suuntaan. 

Paikallisia yrityksiä palvelee Vatialan eritasoliittymästä Kallion ja Lentolan alueille erkaneva 

SEKV-reitti. Myös seututieltä 339 Lentolan eritasoliittymän kautta on yhteys alueelle. Ranta-

Koiviston eritasoliittymästä on SEKV-reitti Kaarina Maununtyttären tien kautta Aakkulantielle. 

Täydentävä erikoiskuljetusreitti erkanee valtatieltä 12 Linnainmaan eritasoliittymässä pohjoi-

seen Aitolahdentien suuntaan. Myös Heikkilänkadun kautta valtatieltä 12 erkanee täydentävä 

reitti etelään Aitolahdentielle ja edelleen Sammon valtatielle. 
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Kuva 7. Suurten erikoiskuljetusten nykyiset pääreitit tarkastelualueella, tilanne 31.12.2017. 

1.4  Nykyinen liikenne ja liikenne-ennuste vuodelle 2040  

Suunnittelujaksolla valtatien 12 liikennemäärät vaihtelevat Alasjärven eritasoliittymän länsi-

puolen 24 700 ajoneuvosta Huutijärven itäpuolen vajaaseen 9500 ajoneuvoon vuorokau-

dessa. Raskaan liikenteen määrä vaihtelee tiejaksoittain hieman yli 1000 ajoneuvosta noin 

820 ajoneuvoon vuorokaudessa. (Tierekisteri 1.1.2018.) 

Tampereen seudun liikennemallin vuoden 2040 perusennusteen mukaan liikennemäärien 

ennustetaan kasvavan suunnittelualueella Linnainmaan kohdalla lähes kaksinkertaisiksi, 

Ranta-Koiviston kohdalla 1,5-kertaisiksi ja suunnittelualueen itäosassa 1,3-kertaisiksi vuo-

teen 2040 mennessä nykytilanteeseen nähden. Suunnittelualueen liikennemäärät vuonna 

2017 ja Tampereen seudun liikennemallin vuoden 2040 perusennusteen mukaiset liikenne-

määrät on esitetty kuvassa 8.  

Pitkän aikavälin liikenne-ennusteeseen liittyy jonkin verran epävarmuustekijöitä. Ennusteen 

perustana käytettyyn Tampereen seudun liikennemalliin on sisällytetty useita tulevia maan-

käyttöhankkeita, joista kaikki eivät välttämättä toteudu ennustevuoteen mennessä. Ne voivat 

myös toteutua vain osittain, tai niiden rakentamisaikataulu voi muuttua ennakoidusta. Sa-

malla tavalla väyläverkon tulevia muutoksia on osittain vaikea ennakoida. Paikoitellen ongel-

mia on myös nykytilamallissa, joka ei täysin sijoittele liikennettä todellisten nykyliikennemää-

rien ja -virtojen mukaisesti. 
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Tulevaisuuden ennustamista vaikeuttaa liikkumisen murros: eri liikkumismuotojen suosio tu-

levaisuudessa, uusien liikkumismuotojen esiinmarssi, erilaiset yhteiskunnalliset ja teknologi-

set muutokset ja ennen kaikkea näiden vaikutus liikkumistarpeeseen ja liikennemääriin ovat 

monilta osin hyvin vaikeita ennustaa. Tässä työssä on käytetty liikenne-ennustetta, joka on 

tällä hetkellä saatavissa olevan tiedon valossa realistinen arvio liikenteen kehittymisestä. 

Tarkasteluissa on kuitenkin otettu huomioon siihen liittyvät epävarmuudet. 

 

Kuva 8. Suunnittelualueen liikennemäärät vuonna 2017 ja Tampereen seudun liikennemallin vuoden 2040 perus-

ennuste (keskimääräinen arkivuorokausiliikenne KAVL, ajoneuvoa/vrk). 

 

Liikenne valtatiellä ruuhkautuu etenkin aamu- ja iltapäivän huipputuntien aikana. Valtatien 

ruuhkautuminen hidastaa merkittävästi pitkämatkaista autoliikennettä, linja-autoliikennettä 

sekä kuljetuksia. Ohitusmahdollisuudet tiejaksolla ovat huonot. Tiejakson liikenneturvallisuus 

on huonompi kuin Suomen valtateillä keskimäärin. Kaupunkiseudun kasvaessa tiejakson lii-

kennemäärät ovat kasvussa ja valtatien toimivuus etenkään ruuhka-aikoina ei vastaa valta-

tielle asetettuja vaatimuksia.  

1.5  Liikenneturvallisuus  

Vuosina 2012 – 2016 tarkasteltavalla valtatiejaksolla on tapahtunut yhteensä kaksi kuole-

maan johtanutta onnettomuutta, joista kussakin on menehtynyt yksi henkilö. Näistä toinen on 

ollut kohtaamisonnettomuus ja toinen jalankulkijaonnettomuus. 

Viimeisten viiden vuoden aikana valtatiejaksolla on tapahtunut yhteensä 18 henkilövahinkoon 

johtanutta (hvj) onnettomuutta. Lisäksi liittymien kohdalla ramppiliittymissä on tapahtunut 
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kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Suurin onnettomuusluokka henkilöva-

hinko-onnettomuuksissa on ollut yksittäisonnettomuudet, jotka ovat olleet tieltä suistumisia. 

Suistumisia on ollut valtatiellä neljä ja rampeissa yksi. Kohtaamisonnettomuuksia on ollut val-

tatien henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista kolme ja peräänajoja neljä.  

Jos huomioidaan myös pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneet poliisin tietoon tulleet onnet-

tomuudet, yleisimmäksi onnettomuusluokaksi nousevat yksittäisonnettomuudet, joita on noin 

27 % kaikista onnettomuuksista. Peräänajo-onnettomuuksia on ollut noin 15 %, ja risteämis-

onnettomuuksia noin 11 % onnettomuuksista. Eläinonnettomuuksien osuus on ollut noin 

15 %, kääntymisonnettomuuksien osuus on ollut noin kahdeksan prosenttia ja ohitusonnetto-

muuksien osuus on ollut noin seitsemän prosenttia onnettomuuksista. Loput 17 % onnetto-

muuksista jakautuu pienempiin luokkiin. 

Suunnittelujaksolla sekä sen liittymien rampeilla tapahtuneet henkilövahinko-onnettomuudet 

on esitetty kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina 2012 – 2016.  
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1.6  Maankäyttö ja kaavoitus 

1.6.1  Yhdyskuntarakenne 

Valtatie 12 Alasjärven ja Huutijärven välillä kytkeytyy koko matkaltaan Tampereen kaupunki-

seudun taajamarakenteeseen ja sen keskuksiin. Koilliskeskuksen länsipuolella Teiskontien ja 

Näsijärven välinen vyöhyke on keskeistä virkistys- ja vapaa-ajan aluetta. Alasjärven erita-

soliittymän lounaisneljänneksessä sijaitsee nykyisellään kaupan suuryksiköitä ja myös muita 

Linnainmaan asuinaluetta tukevia palveluita. Vatialan, Atalan ja Jyväskylän radan rajaama, 

vielä rakentamaton alue valtatien koillispuolella on yksi kaupunkiseudun yhdyskuntaraken-

teen täydentämisen keskeisistä kohteista. 

Lentolan ja Kangasalan keskustan välillä on valtatien 12 pohjoispuolella yhtenäinen asutus-

taajama lähipalveluineen. Taajaman eri osia yhdistää rakenteen keskellä kulkeva Kangas-

alantie (maantie 339). Yhdyskuntarakenne on sekoittunut, mikä vähentää liikennetarvetta ja 

tukee tasaisesti Vatialan, Lentolan, Suoraman ja Kangasalan keskustan olevia palveluita. 

Taajamanauha rajautuu etelässä valtatiehen 12. Valtatien 12 eteläpuolella maankäyttö on 

välittömästi väylän varressa osin väljää ja maaseutumaista, Kangasalla osin kokonaan pelto-

aluetta. 

Kangasalan keskusta sijoittuu kapealle kannakselle Vesijärven ja Kirkkojärven väliin. Kes-

kusta on laajentunut nauhamaisesti valtatien 12, Kangasalantien ja Kuohunharjuntien suun-

taisesti. Keskustan asuinalueet ulottuvat Huutijärvelle asti, jonka jälkeen rakenne muuttuu 

maaseutumaiseksi. 

1.6.2  Maakuntakaava 

Pirkanmaalla on voimassa uusi, maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymä kokonaismaa-

kuntakaava, Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Hä-

meenlinnan hallinto-oikeuteen. Pirkanmaan maakuntahallituksen 29.5.2017 tekemän päätök-

sen mukaisesti maakuntakaava on tullut voimaan ennen kuin se on lainvoimainen. Maan-

käyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutetta-

essa yleiskaavaa ja asemakaavaa, mutta maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikuttei-

den yleiskaavan eikä asemakaavan alueella muutoin kuin kaavojen muuttamista koskevan 

vaikutuksen osalta. 

Suunniteltava tiejakso on osoitettu maakuntakaavassa merkinnällä Merkittävästi parannet-

tava valtatie ja parannettava kantatie, jolla suunnittelumääräyksen mukaan tulee varautua 

lisäkaistojen rakentamiseen (kuva 10). Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityistä 

huomiota kiinnittää luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilu-

reittien ja ekologisen verkoston kannalta tärkeiden viheryhteyksien jatkuvuuden turvaami-

seen. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee tarkastella olemassa olevien liittymien parannus-

tarpeet sekä kiinnittää huomiota joukkoliikenteen järjestelyiden toimivuuteen. Merkintään 
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liittyy myös erityismääräys em11 Kirkkojärven Natura-alueen luonnonarvojen turvaamisesta. 

Maakuntakaavassa on osoitettu nykyiset eritasoliittymät Alasjärvellä, Linnainmaalla, Va-

tialassa, Lentolassa, Ranta-Koivistossa, Kangasalla ja Huutijärvellä sekä uudet eritasoliitty-

mät Niihamankadun ja Lamminrahkan kohdilla. Eritasoliittymiä koskevan suunnittelumää-

räyksen mukaan eritasoliittymä voidaan ensi vaiheessa toteuttaa tasoliittymänä liikennemää-

rien ja maankäytön salliessa. Eritasoliittymän tarve ja toteuttamisen ajoitus tulee varmistaa 

yksityiskohtaisemman maankäytön suunnittelun yhteydessä. 

Suunniteltavaan tiejaksoon liittyviä maakuntamaakaavan merkintöjä ovat myös kaupunkiseu-

dun 2-kehän ohjeellinen merkintä Hervannasta Lentolan eritasoliittymään sekä tieliikenteen 

yhteystarpeena osoitettu kehittämisperiaatemerkintä 2-kehän osuudesta valtatieltä 12 Va-

tialan eritasoliittymästä valtatielle 9 Tarastenjärvelle. Kaupunkiseudun 2-kehän kehittämis-

vyöhykettä koskevan kehittämisperiaatemerkinnän alue ylittää valtatien 12 suunnittelualueen 

Vatialan-Lentolan jaksolla. Lentolaan on osoitettu kohdemerkinnällä liityntäpysäköintialue.  

Suunnittelualueen yhdyskuntakannetta koskevista merkinnöistä tienparannushankkeen kan-

nalta merkittäviä ovat myös Koilliskeskuksen ja Kangasalan keskustan keskustatoimintojen 

aluemerkinnät, joiden suunnittelussa on otettava huomioon muun muassa joukkoliikenteen, 

kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytykset sekä liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihto-

paikkojen kehittäminen. Kaupallisten palvelujen (KM) sekä työpaikka- ja kaupallisten palvelu-

jen alueille (KMt) Vatialan – Lentolan kohdalla voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköt 

ja tiivistettävällä joukkoliikennevyöhykkeellä myös merkittävästi asumista. Kehittämisperiaa-

temerkintänä on osoitettu tiivis joukkoliikennevyöhyke Tampereen keskustasta valtatien 12 

molemmin puolin Jyväskylän radalle saakka. Vyöhyke jatkuu Vatialan ja Lentolan välillä val-

tatien eteläpuolella ja Lentolasta Kangasalan keskustaan valtatien pohjoispuolella. Joukkolii-

kennevyöhykkeellä erityistä huomiota tulee kiinnittää pysäkkijärjestelyjen toimivuuteen ja 

saavutettavuuteen ja liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Vyöhykkeellä on kiinnitettävä huomiota 

liikenteen ympäristöhaittojen hallintaan. Suunnittelujaksolla huomioon otettavia ovat myös 

virkistysalueita, viheryhteyksiä ja ulkoilureittejä sekä maakunnallisesti arvokasta maisema-

aluetta koskevat merkinnät. 

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluun liittyen valmistui kesäkuussa 2016 luonnon-

suojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi kaavaehdotuksen vaikutuksista Kirkkojärven 

Natura 2000 ‐alueeseen. Yksi keskeisistä arvioitavista maakuntakaavamerkinnöistä oli valta-

tien 12 parantamista koskeva merkintä. Valtatien osalta arviointi laadittiin YVA-menettelyssä 

tarkastellusta vaihtoehdosta, jossa valtatie on poikkileikkaukseltaan kapea keskikaiteellinen 

2+2-kaistainen. Kangasalan eritasoliittymäratkaisun vaikutukset arvioitiin vaihtoehdon VE 1B 

mukaan, jossa eritasoliittymä muutetaan nykyisestä rombiseksi ja valtatien leventäminen ta-

pahtuu Kirkkojärven pääaltaan puolelle. Natura-arvioinnin johtopäätös oli, etteivät maakunta-

kaavaehdotuksen merkintöjen ja suunnittelu- sekä erityismääräyksen mahdollistamat maan-

käytön muutokset heikennä merkittävästi Kirkkojärven Natura-luonnonarvoja. Keski-Suomen 

ELY-keskus päätyi Natura-arvioinnista 30.11.2016 antamassaan lausunnossa siihen, että 

maakuntakaavan toteutus ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Kirkkojärven niitä luon-

nonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on liitetty Natura 2000 ‐verkostoon.  
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Kuva 10. Ote hyväksytystä Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040. 

1.6.3  Rakennesuunnitelma 

Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu rakennesuunnitelma vuoteen 2040.  Tampereen–

Kangasalan suunnan suunnitelmassa on osoitettu muun muassa valtatien 12 parantamis-

hanke, raitiotien laajenemisvaraus ja seudullisen runkobussiyhteyden merkinnät Tampereen 

ja Kangasalan keskustan välille. Näitä risteävät kaupunkiseudun poikittaiset kehäbussiyhtey-

det sekä lähijuna- ja taajamajunaliikenteen rata. Keskuksista vahvoina, aluekeskustasoisina 

kehittyvät Koilliskeskus, Lentola ja Kangasala. Lähipalvelukeskuksina kehittyvät Ojala-Lam-

minrahka ja Suorama.  

Rakennesuunnitelman toteuttamiselle suunnitellussa aikataulussa valtatien 12 parantaminen 

toteuttamalla Lamminrahkan eritasoliittymä ja kaistajärjestlyt Alasjärven ja Lamminrahkan vä-

lille on ajoitettu vuosille 2015 – 2020. Nelikaistaistus koko suunnittelujaksolle on ajoitettu 

vuosille 2031 – 2040. 

1.6.4  Yleiskaavat 

Tampereen kaupunginvaltuusto on 15.5.2017 hyväksynyt kantakaupungin yleiskaavan 2040, 

joka kattaa suunnittelualueen Tampereen puoleisen osan. Hyväksymispäätöksestä on vali-

tettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, eikä kaava ole vielä lainvoimainen. Aikanaan kanta-

kaupungin yleiskaava 2040 kumoaa muut osayleiskaavat. Kantakaupungin vuonna 1998 
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hyväksytty yleiskaava sai lainvoiman vuonna 2003. Lisäksi suunnitelma-alueella Tampereen 

kaupungin puolella ovat toistaiseksi voimassa Kauppi-Niihaman, Koilliskeskuksen ja Ojalan 

osayleiskaavat. 

Kangasalan kaupungin puolella on voimassa seitsemän osayleiskaavaa ja parhaillaan vireillä 

yksi osayleiskaava. Osayleiskaavoissa osoitetaan valtatien tilavaraus ja sen lähialueen 

maankäyttö. Yhdessä nämä ohjaavat valtatien 12 yleissuunnittelua. Kangasalan kunnanval-

tuusto on hyväksynyt 29.5.2017 strategisen yleiskaavan 2040, jolla ohjataan kunnan maan-

käytön suuria linjoja ja määritellään kehittämisen painopisteitä. Strateginen yleiskaava on 

voimassa osayleiskaavojen rinnalla. 

Tarkemmat kuvaukset kaavoista on esitetty seuraavissa luvuissa. 

Tampere 

Tampereen valtuuston hyväksymä kantakaupungin yleiskaava 2040 on esitetty neljällä kar-

talla, jotka ovat oikeusvaikutteisia. Maankäyttöä, liikennejärjestelmää ja strategisia kehittä-

misperiaatteita koskevalla kaavakartalla 1 valtatie 12 suunnittelualueella on osoitettu mootto-

ritieksi tai moottoritienä kehitettäväksi tieksi. Alasjärven eritasoliittymä on osoitettu kehitettä-

väksi liittymäksi, jossa liikennealuetta ympäristöineen kehitetään osana täydentyvää kaupun-

kirakennetta. Alueelle muodostetaan sujuvat ja turvalliset jalankulun, pyöräilyn ja ulkoilun rei-

tit sekä parannetaan seudullisen ajoneuvoliikenteen sujuvuutta. Koilliskeskus on osoitettu 

aluekeskukseksi, jota kehitetään seudullisesti hyvin saavutettavana ja monipuolisena työ-

paikkojen, asumisen, palvelujen, vapaa-ajan toimintojen sekä kestävän liikkumisen ja liityntä-

pysäköinnin alueena. Raitiotien laajennusta osoittava ohjeellinen kaavamerkintä ulottuu Koil-

liskeksuksen kautta Kangasalan Lamminrahkan suuntaan valtatien 12 Linnainmaan erita-

soliittymän kautta. Koilliskeskuksen alue liittyy myös laajempaan, länteen ja etelään suuntau-

tuvaan kasvun vyöhykkeeseen. Valtatien 12 molemmin puolin on osoitettu laajat asumisen 

alueet ja Kangasalan rajan tuntumaan luonnonsuojelualuetta, jolla sijaitsee luonnonsuojelu-

lain tarkoittamia suojeluarvoja.  

Kantakaupungin yleiskaavan 2040 kaavakartalla 2 on esitetty viherympäristöä ja vapaa-ajan 

palveluita koskevat maankäyttöratkaisut. Valtatien 12 suunniteltavaan jaksoon liittyvät muun 

muassa valtatiehen nähden poikittaiset ohjeelliset virkistysyhteydet ja valtatien suuntainen 

ohjeellinen ekologinen yhteys. Yleiskaavakartan 3 kulttuuriperintöä koskevia merkintöjä ei 

kohdistu suunnitelma-alueelle. Kestävää vesitaloutta, ympäristöterveyttä ja yhdyskuntatek-

nistä huoltoa koskevat kaavaratkaisut on esitetty kaavakartalla 4. Valtatien 12 suunnittelu-

alue sisältyy Viinikanojan valuma-alueeseen, jolla kaavamääräysten mukaan on rajoitettava 

hulevesivirtaamia. Lisäksi Kaukajärven tila tulee säilyttää ja Alasjärven tilaa parantaa. Alas-

järven eritasoliittymäalueen lounaispuolella Sikosuonojan varteen on merkitty huomioon otet-

tava huleveden hallinta-alue, jolla ratkaisujen tulee perustua vuonna 2010 laadittuun Siko-

suon tulva-alueiden toteutussuunnitteluun. 
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Kuva 11. Ote Tampereen kantakaupungin yleiskaavasta 2040 (12.4.2017). 

Tampereen kantakaupungin oikeusvaikutteinen yleiskaava on hyväksytty vuonna 1998 ja 

saanut lainvoiman vuonna 2003. Kantakaupungin yleiskaavan taustalla on yleissuunnitelma 

valtatien 12 parantamisesta välillä Alasjärvi-Suorama vuodelta 1991. Siinä esitetään valtatien 

12 rakentamista nelikaistaiseksi moottoritieksi, jolla on eritasoliittymät Alasjärvellä, Holvas-

tissa sekä Linnainmaalla Orimuskadun kohdalla. 

 

 Kuva 12. Ote Tampereen kantakaupungin yleiskaavasta (1998). 
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Kauppi-Niihaman osayleiskaava tuli voimaan 12.5.2011. Kauppi-Niihaman alue sijaitsee kes-

kustan välittömässä läheisyydessä. Alue on sekä sijainniltaan, kooltaan että luontosuhteil-

taan erinomaista virkistys- ja viheraluetta muodostaen keskeisen osan Tampereen kaupun-

gin keskuspuistoverkostosta. Valtatie 12 jää kaava-alueen ulkopuolelle, mutta osayleiskaava-

työssä on tarkennettu valtateiden 9 ja 12 tilavarauksia sekä tarkistettu valtatien 12 eritasoliit-

tymävarauksia. 

 

Kuva 13. Ote Kauppi-Niihaman osayleiskaavasta (2011). 
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Koilliskeskuksen osayleiskaava on hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa 7.1.2004 

ja se tuli voimaan 19.2.2004. Koilliskeskuksen osayleiskaavan taustalla on yleissuunnitelma 

valtatien 12 parantamisesta välillä Alasjärvi-Suorama vuodelta 1991 sekä Alasjärven erita-

soliittymän aluevaraussuunnitelma vuodelta 2000. Suunnitelmissa esitetään valtatien 12 ra-

kentamista nelikaistaiseksi moottoritieksi. Alasjärven liittymä on suunnitelman mukaan väli-

tyskyvyltään erittäin korkeatasoinen liittymä, jonka rampit vievät paljon maa-alaa.  

 

Kuva 14. Ote Koilliskeskuksen osayleiskaavasta (2004). 
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Ojalan osayleiskaava on hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa 19.1.2015 ja saanut 

lainvoiman 28.1.2016. Kaava-alue sijaitsee Tampereen kantakaupungin koillisosassa Tam-

pereen ja Kangasalan rajalla. Ojalan suunnittelua on tehty yhteistyössä Kangasalan kunnan 

Lamminrahkan osayleiskaavoituksen kanssa.  

Kaavatöitä on tehty kiinteästi aluevaraussuunnitelman Valtatien 12 parantaminen välillä Alas-

järvi (Tampere) – Vatiala (Kangasala) kanssa (2012). Suunniteltujen tiejärjestelyjen vaatimat 

aluevaraukset koskevat erityisesti eritasoliittymiä sekä jo nykyisen valtatien toteuttamisen yh-

teydessä (liikenteelle 1988) tehtyä varausta pohjoispuoliselle toiselle ajoradalle. Aluevarauk-

set on huomioitu Ojalan ja Lamminrahkan osayleiskaavatöissä ja niitä tarkennetaan yleis-

suunnitelmavaiheessa asemakaavoitusta varten. 

 

Kuva 15. Ote Ojalan osayleiskaavasta (2015). 
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Kangasala 

Kangasalan kunnan strateginen yleiskaava on hyväksytty valtuustossa 29.5.2017. Kaava on 

voimassa samanaikaisesti aluekohtaisten osayleiskaavojen kanssa. Strateginen yleiskaava 

on oikeusvaikutteinen vain kehittämistavoitteita koskevien merkintöjen osalta. Kaavassa kä-

sitellään maankäyttöä hyvin laajamittakaavaisella pohjalla, ja kaavan tarkoituksena on osoit-

taa kunnan maankäytön tulevia suuntia ja painopisteitä. Valtatien 12 suunnittelualuetta kos-

kevia kehityskohdemerkintöjä ovat Lentolan, Lamminrahkan, Vatialan ja Suoraman alueita 

koskevat kohdemerkinnät sekä joukkoliikenteen laatukäytävää ja kaupunkiseudun 2-kehään 

liittyvät kasvukehän 2040 merkinnät. Lisäksi kaavassa on osoitettu keskeiset ulkoilureitit, 

jotka sivuavat ja leikkaava suunnittelualuetta. 

 

Kuva 16. Kangasalan strateginen osayleiskaava 2040 (29.5.2017).  
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Lamminrahkan osayleiskaava on hyväksytty Kangasalan valtuustossa 19.1.2015. Lammin-

rahka on Kangasalan tuleva uusi kunnanosa Tampereen rajan tuntumassa. Alue rakenne-

taan valtatien 12 pohjoispuolelle. Lamminrahkasta halutaan kaupunkimainen asuin- ja työ-

paikka-alue hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Lamminrahkan suunnittelua tehdään yhteis-

työssä Tampereen kaupungin Ojalan osayleiskaavoituksen kanssa. 

Kaavatöitä on tehty kiinteästi aluevaraussuunnitelman Valtatien 12 parantaminen välillä Alas-

järvi (Tampere) – Vatiala (Kangasala) kanssa (2012). Suunniteltujen tiejärjestelyjen vaatimat 

aluevaraukset koskevat erityisesti eritasoliittymiä sekä jo nykyisen valtatien toteuttamisen yh-

teydessä tehtyä varausta pohjoispuoliselle toiselle ajoradalle. Lamminrahkan uusi rombinen 

eritasoliittymä rakennetaan palvelemaan maankäyttöä valtatien ja kuntarajan molemmin puo-

lin. Valtatiesillalle tulee raitiotievaraus. Lamminrahkan eritasoliittymän suunnitelmat ovat ol-

leet lähtökohtana Lamminrahkan yleiskaavoitukselle ja ne on huomioitu kyseessä olevassa 

osayleiskaavassa.  

 

Kuva 17. Ote Lamminrahkan osayleiskaavasta (2015). 
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Hampun osayleiskaava on hyväksytty Kangasalan valtuustossa 14.11.2005. Yleiskaavassa 

tarkastellaan seudullisen virkistysreitin laajuutta ja sijaintia sekä työpaikkarakentamiseen va-

rattavia alueita Vatialantien ja radan välisellä alueella. 

Kaava-alue sijoittuu Vatialan eritasoliittymän pohjoiseen neljännekseen. Liittymäympäristöön 

on kaavoitettu teollisuusaluetta ja oletuksena on ollut, että valtatien nelikaistaistamisesta ai-

heutuvat lisäajoradat tullaan sijoittamaan olevien ajoratojen pohjoispuolelle eli Hampun teolli-

suusalueen puolelle. Varaus jää kuitenkin osayleiskaava-alueen ulkopuolelle. Vatialan erita-

soliittymän muodon odotetaan muuttuvan ja Vatialantien liikenteen lisääntyvän, mikä aiheut-

taa painetta jalankulku- ja pyörätien rakentamiselle tien varteen. 

 

Kuva 18. Ote Hampun osayleiskaavasta (2005). 
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Vatialan osayleiskaava on hyväksytty Kangasalan valtuustossa 8.12.2014. Osayleiskaavalla 

ohjataan täydennysrakentamista kaupunkiseudun rakennesuunnitelman periaatteiden mukai-

sesti Vatialassa, valtatien 12 ja Lamminrahkan alueen länsipuolella. Osayleiskaavassa valta-

tien 12 odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa nelikaistaiseksi. Valtatien yleissuunnitelmaa 

vuodelta 1991 on tarkistettu vuonna 1994, jonka mukaan liikennealueet on varattu. Kaava-

työtä on tehty samaan aikaan myös aluevaraussuunnitelman Valtatien 12 parantaminen vä-

lillä Alasjärvi (Tampere) – Vatiala (Kangasala) kanssa (2012). Suunnitelmien mukaisesti uusi 

kaistapari sijoittuu nykyisen valtatien pohjoispuolelle Vatialan pohjoisosissa ja vaihtaa puolta 

ennen Vatialantietä valtatien eteläpuolelle. Valtatien levennyksen yhteydessä tarvitaan Va-

tialantiellä risteysjärjestelyjä ramppien osalta. Liikennealueen varaus jää osayleiskaava-alu-

een ulkopuolelle lukuun ottamatta Lamminrahkan eritasoliittymää, joka sijoittuu osittain 

kaava-alueelle. 

 

Kuva 19. Ote Vatialan osayleiskaavasta (2014). 
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Suoraman osayleiskaava on hyväksytty Kangasalan valtuustossa 19.10.2015. Osayleis-

kaava on laadittu valtatien 12, Vatialantien, Asemantien ja Kirkkoharjun sekä Pikkolan rajaa-

malle alueelle. Yleiskaavasuunnittelun avulla on selvitetty alueen tiivistämis- ja täydennysra-

kentamismahdollisuuksia kaupunkiseudun rakennesuunnitelman periaatteiden pohjalta. 

Osayleiskaavassa on osoitettu valtatie 12 merkittävästi parannettavana tieosuutena. Valta-

tien 12 oletetaan kehittyvän tulevaisuudessa nelikaistaiseksi kaupunkimoottoritieksi, mikä vä-

hentänee edelleen läpikulkuliikennettä Kangasalantiellä. Kangasalantietä on mahdollista ke-

hittää taajamamaisemmaksi ja vähentää sen aiheuttamaa estevaikutusta. Kangasalantie 

osoitetaan seututieksi / pääkaduksi (st/pk).  

 

Kuva 20. Ote Suoraman osayleiskaavasta (2015). 
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Keskustan osayleiskaava on hyväksytty Kangasalan valtuustossa 13.9.2010. Keskustan 

osayleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta ja maankäyttöä Pikkolan, Kuohunlahden ja 

Huhmarin alueilla. 

Kangasalan keskustan yleiskaavan taustalla on yleissuunnitelma valtatien 12 parantamisesta 

välillä Suorama – Huutijärvi vuodelta 1997, jonka mukaan valtatie 12 parannetaan nelikais-

taiseksi, kaksiajorataiseksi, eritasoliittymin varustetuksi ja valaistuksi kaupunkimoottoritieksi 

välillä Suorama – Huutijärvi. Maakuntakaavassa kuitenkin jätettiin vahvistamatta tien osalta 

merkintä ”merkittävästi parannettava tie”, joten mahdollinen tien parantamisen edellyttämä 

laajennustarve jäi määriteltäväksi myöhemmän tiesuunnittelun yhteyteen eikä tietä ole siten 

sisällytetty osayleiskaavan rajaukseen. Kaavan mukaan valtatien 12 Kangasalan keskustan 

eritasoliittymän läntisen rampin kaventaminen mahdollistaa rakentamisen rampin pohjoispuo-

lelle. Ranta-Koiviston eritasoliittymän täydentyminen Lahden suunnan rampeilla vähentää 

keskustan läpikulkuliikennettä. 

 

Kuva 21. Ote Kangasalan keskustan osayleiskaavasta (2015). 
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Lintuvesien osayleiskaava on hyväksytty 1.7.2002. Kaava ohjaa maankäyttöä Jokioisten, Tii-

halan ja Leivin kylissä ja maa- ja metsätalousalueilla. Liikenneratkaisujen taustalla on yleis-

suunnitelma valtatien 12 parantamisesta välillä Suorama – Huutijärvi vuodelta 1997. Kaa-

vassa on osoitettu ainoastaan tilavaraus moottoritietä varten (mm. E-1, erityisalue, joka vara-

taan moottoriliikennetien tai moottoritien vaatimien melusuojausten rakentamiseen), koska 

tien parantamisen tekniset ratkaisut ja toteutuminen ovat epävarmoja. Alustavan yleissuunni-

telman ja osayleiskaavan mukaan lisäkaista sijoitettaisiin nykyisen tien eteläpuolelle. Lintuve-

sien yleiskaava ei kuitenkaan tullut voimaan moottoritievarauksen osalta. Asemakaavoihin 

(rakennuslain aikaisiin rakennuskaavoihin) sisältyy jo varaus toiselle ajoradalle. 

 

Kuva 22. Ote Kangasalan lintuvesien osayleiskaavasta (2002). 
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Herttualan osayleiskaava tuli vireille vuonna 2005. Kirkkojärven itäpuolelle sijoittuvalle kaava-

alueelle on tarkoitus suunnitella perheasuntoja pääosin pientaloihin ja Lahdentien (valtatien 

12) varteen työpaikkakortteleita. Osayleiskaavaluonnokset olivat nähtävillä 30.5.– 28.6.2016. 

Kaavaehdotus on valmistunut keväällä 2018. Ehdotusvaiheen kaavassa valtatielle 12 on 

osoitettu yleisen tien alue (LT), jossa valtatien leventämiselle on tilavaraus tien lounaispuo-

lella. Valtatien kanssa risteävät kävelyn ja pyöräilyn pääreitit on osoitettu Herttualantien yh-

teyteen ja Mäyrävuoren kaakkoispuolelle Huutijärven eritasoliittymän rampin läheisyyteen. 

Uusia tai parannettavia valtatien alikulkuja on osoitettu yhteensä neljä, joista kaksi Herttu-

alantien kohdalle. Kirkkojärven nykyinen luontopolku alittaa valtatien Kuohunlahden itäran-

nan tuntumassa. Kaavakartalla on myös kaksi historiallisesti merkittävän maantien jaksoa, 

jotka risteävät valtatien 12 kanssa Herttualantien itäpuolella ja Huutijärven eritasoliittymän 

luoteisosassa.  

 

Kuva 23. Herttualan osayleiskaavan ehdotusvaihe (lautakuntakäsittely 22.5.2018). 
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Vehoniemen osayleiskaava on hyväksytty 27.4.1983. Kaava ohjaa virkistystä, suojelua ja so-

ranottoa Vehoniemenharjussa. Kaava on oikeusvaikutukseton Vehoniemen ja Raikun kylien 

osalta. 

 

Kuva 24. Ote Vehoniemen osayleiskaavasta (1983).  

1.6.5  Asemakaavat 

Tampereella valtatiehen 12 liittyvät alueet on asemakaavoitettu Kangasalan rajalle saakka. 

Kangasalla valtatiehen 12 rajoittuvia asemakaavoja on voimassa Vatialassa valtatien lou-

naispuolella ja Lentolassa molemmin puolin valtatietä. Suoramalta Huutijärvelle nauhataa-

jama valtatien pohjoispuolella on asemakaavoitettu, minkä lisäksi Ranta-Koivistossa on val-

tatiehen rajoittuvaa asemakaavoitettua aluetta. Lamminrahkan eritasoliittymän alue on vielä 

asemakaavoittamatonta. Eritasoliittymäalue sisältyy vireillä olevan Lemetyn asemakaavan 

laajennuksen alueeseen (kaava nro 627). Kaavan valmisteluaineisto eli kaavaluonnosasiakir-

jat ovat olleet nähtävillä 12.2. – 13.3.2018.  Asemakaavoissa on varauduttu valtatien paran-

tamiseen.   
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1.7  Ympäristö 

1.7.1  Maa- ja kallioperä sekä luonnonympäristön yleispiirteet 

Kallioperältään suunnittelualue kuuluu Tampereen eteläpuoliseen Pirkanmaan migmatiitti-

vyöhykkeeseen, jolla esiintyy laajasti migmatiittista kiillegneissiä. Suunnittelualueen muina 

kivilajeina esiintyy seuraavia kivilajeja: granodioriitti, peridotiitti, graniitti, gabro ja amfiboliitti. 

Alueen kallioperän kivilajivaihtelut on esitetty kuvassa 25. Alueella ei ole arvokkaita kallioalu-

eita. 

 

Kuva 25. Suunnittelualueen kallioperä ja kivilajit. 

Kallioperän muodostumista merkittävä on Kaukajärven – Pitkäjärven murroslaakso, jonka 

pohjoispuolitse valtatie 12 kulkee Lentolasta Suoramalle. Pirkanmaan keski- ja eteläosien 

kallioperässä, maaperässä ja pohjavedessä on paikoin runsaasti arseenia (As), joka esiintyy 

yleensä sulfidimineraalien kanssa.  

Tieosuus Alasjärven eritasoliittymästä Lentolan harjuosuudelle on pääosin kantavaa moree-

nia ja kalliota, joiden välissä on matalia soistuneita maastopainanteita. Alasjärven eritasoliit-

tymän eteläpuolella on lisäksi savialue. Suunnittelualueen puolivälissä tielinjaus ylittää harju-

alueen (Kirkkoharju) ja kulkee pitkältä osuudelta harjun lähialueella. Harjun maaperä on pin-

taosastaan laajalti hyvin vettä läpäisevää hiekkaa ja hyvin lajittunutta harjuainesta. Harju-

muodostumaa ympäröivät savi- ja silttialueet, joiden keskellä on myös muutamia kallioalu-

eita. Kirkkojärven ympäristössä siltti- ja savikkoalueet vuorottelevat. Maaperäkartta on esi-

tetty kuvassa 26. 
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Kuva 26. Suunnittelualueen maaperäkartta. 

Eliömaantieteellisessä aluejaossa suunnittelualue sijoittuu Etelä-Hämeen eliömaakuntaan ja 

metsäkasvillisuusvyöhykkeissä eteläboreaalisen vyöhykkeen vuokkovyöhykkeelle. Mustikka-

tyypin ja lehtomaiset kankaat ovat yleisiä harjualueiden ulkopuolella. Suunnittelualueen met-

sät ovat enimmäkseen kuusivaltaisia, mutta peltojen, asutuksen ja vesistöjen rannoilla lehti-

puusto on runsasta. Valtatien 12 läheisistä soista suurin on nevojen ja rämeiden luonnehtima 

Petäjässuo Tampereen puolella. Alueen suot ovat tyypillisesti pienialaisia korpia, nevajuot-

teja tai rämelaikkuja.  

1.7.2  Maisema ja kulttuuriympäristö  

Maisemamaakuntajaossa Tampere ja Kangasala sijoittuvat Hämeen viljely- ja järvimaan 

Keski-Hämeen viljely- ja järviseudulle.  

Suurin osa suunnittelualueesta sijoittuu taajamaympäristöön tai taajaman lähiympäristöön. 

Osassa aluetta, erityisesti suunnittelualueen itäosassa on myös maaseutumaista ympäristöä. 

Suunnittelualueen länsipäässä, Kangasalan rajalle ulottuvalla kaupunkijaksolla maisemaa 

luonnehtii vaihettuminen kaupungin ja metsäisen, luonnontilaisemman alueen välillä. Tiemai-

sema on pääosin suljettu ja metsäinen. Tien lähelle on osalle matkaa rakennettu meluvalleja. 

Myös kehittyvän uuden taajaman jaksolla maisema on metsäinen ja suljettu. Lentolan jak-

solla tie sijoittuu maisemakuvaltaan jäsentymättömälle alueelle, jota suurimittakaavaiset kau-

pan ja palveluiden rakennukset sekä voimalinjojen kanssa risteävät tiet hallitsevat.  
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Kangasalan taajaman ja peltoalueiden jakso jakautuu molemmille puolille Kirkkojärveä. Har-

jujakso ja taajama rajaavat maisematilaa valtatien pohjoispuolella ja eteläpuolella maisema-

kuva on peltoalueiden luonnehtimaa ja laajalti avointa. Kangasalla viljavat peltoalueet sijoittu-

vat järvien ympäristön savikkomaille. Valtatieltä Kangasalan suunnasta Pälkäneelle kuljetta-

essa avautuvassa näkymässä Keisarinharjun laki on keskeinen. Kirkkojärven jaksolla taaja-

man reuna-alueet ja Kirkkojärven rantametsät supistavat tieltä avautuvia näkymiä. Vesialu-

een ylitys Kuohunlahden penkereen kohdalla on jakson maisemallinen solmukohta. 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi on 

osoitettu valtatien 12 eteläpuolinen alue Ranta-Koivistosta Huutijärven itäpuolelle saakka. 

Maakuntakaavoituksessa osoitetut maisema-alueet pohjautuvat maakunnallisesti arvokkai-

den maisema-alueiden inventointeihin, joista uudemmassa, vuoden 2013 inventoinnissa laa-

jaa Liuksialan – Tiihalan maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta on supistettu. Päivitys-

ehdotuksen mukainen maisema-alueen rajaus ulottuu valtatien 12 pohjoispuolella vain Kuo-

hunlahden ja Sarsan kohdilla. Maakunnallisesti arvokas maisema-alue edustaa maisema-

tyyppiä, jossa yhdistyvät harju, vesistöt, keskiaikaiset kylät, kartano sekä pitkään jatkunut 

maanviljelys. Tiihalan ja Herttualan kylät ovat Kangasalan vanhimpia. Maakuntakaavan 2040 

valmistelun yhteydessä laadittuun maaseudun kulttuurimaisemaselvitykseen perustuva Hert-

tualan-Jokioisten-Liuksialan maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue ulottuu Huutijär-

ven eritasoliittymän lounais - eteläpuolella vähäisiltä osin valtatien 12 suunniteltavaan jak-

soon saakka. 

Suunnittelualueen pohjoispuolella olevaa Kirkkoharjun – Kuohunharjun aluetta ehdotettiin 

valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointien yhteydessä valtakun-

nallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi osana Pirkanmaan harjumaisemia. Inventointi on 

ollut julkisesti kuultavana 18.1. – 19.2.2016. Alue on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaa-

vassa 2040 merkinnällä Valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty/maakunnallisesti arvokas mai-

sema-alue. 

Etäämmällä suunnittelukohteesta vaikutusalueen ulkopuolella sijaitsee valtakunnallisesti ar-

vokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä (nk. RKY-kohteita) sekä yksi rakennussuojelu-

kohde (Kangasalan kirkko).  
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Kuva 27. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet.  

Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueelta tunnetaan yksi kiinteä muinaisjäännös, Kuohunlahden rannasta noin 100 

metriä luoteeseen rantaterasseilla sijaitseva kivikautinen asuinpaikka (Kirkko-Aakkula 1 ja 2, 

mj-tunnus 211010027). Suunnittelualueen läheisyydessä kiinteitä muinaisjäännöksiä on kui-

tenkin useita. Lähistöltä tunnetaan myös irtolöytöjä. Nykyinen valtatie 12 risteää lisäksi useita 

kertoja Kangasalan historiallisten teiden kanssa. Suunnittelualueella tehtiin aikaisempia in-

ventointeja täydentävä arkeologinen inventointi elokuussa 2015 (Mikroliitti Oy), jossa ei ha-

vaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä tai vanhoja, 1700-luvun tai vanhempia talo- tai kylätontteja 

eikä muita kohteita. Tien parannusalueella ja sen liepeillä ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Etäämmällä suunnittelukohteesta vaikutusalueen ulkopuolella sijaitsee useampia muinais-

jäännöskohteita. 

1.7.3 Luonnonympäristö 

Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet 

Suunnittelualueen merkittävin luontokohde on Natura 2000 -verkostoon kuuluva Kangasalan 

Kirkkojärven alue (FI0316005), joka käsittää viiden järven kokonaisuuden (Kirkkojärvi, Taival-

lammi, Ahuli, Säkkölänjärvi ja Kyläjärvi). Alueen suojeluperusteena ovat sekä sen arvokas 

linnusto (SPA) että luontotyypit (SAC). Viidestä järvestä tiehankkeen vaikutukset kohdistuvat 

Kirkkojärveen. Yleissuunnitelmaratkaisun vaikutuksista Kirkkojärven Natura-alueeseen on 

laadittu erillinen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. Kirkkojärvi edustaa 

luontaisesti runsasravinteisten järvien luontotyyppiä ja rannoilla on vaihettumis- ja rantasoita, 

boreaalista lehtoa sekä metsäluhtia. Alue on kansainvälisesti arvokas kosteikko- ja linnusto-

alue. Kirkkojärven yhteisille alueille on perustettu luonnonsuojelulain mukaiset yksityiset 

luonnonsuojelualueet (YSAt 202780, 202784, 202786, 202787, 202803). 
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Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Pähkinäkallion luonnonsuojelualue 

(YSA041523). Nykyisen tiealueen ja arvokkaan pähkinälehdon välillä on vähintään noin 100 

metrin levyinen suojavyöhyke, joka kasvaa nuorta koivua. Lisäksi tiealueen ja luonnonsuoje-

lualueen välissä on voimajohto. Pähkinäkallion luonnonsuojelualueelle kuuluu valtatien liiken-

teen melua nykytilassa. Pähkinäkallion luonnonsuojelualue rajautuu eteläosastaan osittain 

nykyiseen valtatien 12 tiealueeseen. 

Direktiivilajien sekä uhanalaisten lajien esiintymät 

Selvitysalueella elää liito-orava, joka on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji ja jonka li-

sääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kiel-

letty (LsL 49 §). Viimeisimmässä, vuonna 2016 päivitetyssä uhanalaisluokituksessa liito-

orava on määritelty silmälläpidettäväksi lajiksi. Liito-oravan tunnettuja elinympäristöjä on 

Alasjärven läheisyydessä, Koilliskeskuksessa, Orimuskadun ja Petäjässuon välisellä alu-

eella, Metsäpolun alueella, Tampereen – Jyväskylän rautatien ja valtatien 12 risteämisalu-

eella sekä Lemposen lehtoalueella. Näistä alueista elinvoimaisin ja merkittävin on viimeksi 

mainittu valtatien ja radan risteämisalue, johon lukeutuu myös Lemposen lehtoalue. Uusim-

mat suunnittelualueen liito-oravan esiintymätiedot ovat vuodelta 2016. Tällöin liito-oravaesiin-

tymiä havaittiin myös Kirkkojärven luoteisrannan rantametsässä. Liito-oravan esiintymisestä 

ja tehdyistä havainnoista tarkemmat tiedot ovat valtatien 12 luontoarvojen lisäselvityksessä, 

joka on yleissuunnitelmaselostuksen liiteaineistona. 

Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja. Lepa-

koiden lisääntymis- ja levähdysalueiden heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. 

Lamminrahkan alueelle on vuonna 2007 teetetty lepakkokartoitus, jonka rajoina ovat nykyi-

nen Tampereen ja Kangasalan välinen raja, Jyväskyläntie ja Aitolahdentie pohjoisesta Olka-

hisenlahteen asti. Vuoden 2008 aikana alueelta teetettiin toinen lepakkokartoitus, joka ulottui 

idässä nykyiseltä kuntien väliseltä rajalta voimajohtoreitille ja kaakossa Kangasalan rauta-

tielle asti. Molemmat kartoitukset teki Biologitoimisto Vihervaara Kuopiosta. Suunnittelualu-

etta lähin lepakoille tärkeäksi arvioitu alue sijoittuu Jyväskylän radan länsipuolelle noin 500 

metrin päähän valtatiestä. Rautatien länsipuolinen kostea notkelma on lepakoiden kannalta 

hyvää ruokailualuetta. Rautatien länsipuolella sijaitsevan mäen varttunut kuusikko muodos-

taa kosteikon kanssa kokonaisuuden, jota lepakot hyödyntävät läpi kesän. Alue on lepakko-

selvityksessä luokiteltu luokan III lepakkoalueeksi eli muuksi lepakkoalueeksi, jolla tavataan 

lepakoita ympäristöään enemmän, mutta laji- ja yksilömäärät eivät ole olleet kartoitushetkellä 

suuria. Lepakkoalueita on todennäköisesti myös muualla suunnittelualueella, mutta valtatien 

12 suunnittelun yhteydessä ei tehty lepakkokartoituksia.  

Viitasammakon elinympäristöjä suunnittelualueella on Kirkkojärvellä, Herttualan suoalueella 

Eerolan tilakeskuksen itäpuolella ja Kangasalan Säkkölänjärvellä. Kirkkojärvellä viitasamma-

koille soveltuvat alueet sijaitsevat osittain aivan nykyisen tiealueen läheisyydessä. Viitasam-

makkokartoitusten tulokset on esitetty tarkemmin erikseen raportoidussa luontoselvityksessä. 
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Jättisukeltajaa (Dytiscus latissimus) esiintyy Taivallammilla. Laji on EU:n luontodirektiivin liit-

teiden II ja IV (a) laji, joka on suojeluperusteena Natura-alueiden valinnassa ja jonka lisäänty-

mis- ja levähdyspaikat ovat suojeltuja. Jättisukeltaja on kirkasvetisten tai suurempien 

(suo)lampien laji. Toukat oleilevat rannan tuntumassa, aikuiset joskus kaukanakin rannasta. 

Kesällä 2014 Willitys tmi kartoitti jättisukeltajat Kangasalan Kirkkojärvellä. Järvessä ei kuiten-

kaan havaittu jättisukeltajaa. Kirkkojärvi on hyvin rehevä ja keskikesällä kukkivat leväkasvus-

tot samentavat veden. Kirkkaissa vesissä viihtyvän jättisukeltajan voi olla vaikea sopeutua 

levien vahvasti sakeuttamaan vedenlaatuun (Willitys tmi, 2014).  

Lumme- ja sirolampikorentojen esiintymät on havaittu kesällä 2016 Kirkkojärven lounaisessa 

Toikkolanlahdessa. Lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kiellettyä. 

Kirkkojärven Natura-alueen linnustossa on myös uhanalaisia lajeja, joiden esiintymätiedot on 

esitetty erillisessä Kirkkojärven Natura-arviointiraportissa. Uhanalaisista hyönteisistä suunnit-

telualueella on tiedossa paahdekiiltokääriäisestä (Grapholita caecana), jota on tavattu metsä-

apilakasvustosta valtatien luiskilta Huutijärveltä Pälkäneelle päin. Suunnittelualueelta tielin-

jauksen läheisyydestä on tiedossa silmälläpidettäväksi luokitellun vuorikivisammalen esiin-

tymä ja lisäksi alueellisesti uhanalaisten musta-apilan ja harajuuren esiintymät.  

Muut merkittävät luontokohteet 

Suunnittelualueella valtatien pohjoispuolella on luonnonolosuhteiltaan paikallisesti, alueelli-

sesti ja maakunnallisesti arvokkaita osakokonaisuuksia, joiden arvo perustuu avainbiotoop-

pien taikka uhanalaisten tai harvinaisten lajien esiintymiseen. Tiealueen läheisyyteen sijoittu-

vat maakunnallisesti arvokkaina kohteina Petäjässuo (ojittamaton suokokonaisuus, alueelli-

sesti uhanalaisten lajien esiintymisalue), Sarsanuoma (luonnon monimuotoisuus) sekä maa-

kunnallisesti arvokas linnustoalue Kangasalan lintujärvet.  

Kaikki arvokkaat luontokohteet on esitetty lisäselvitys luontoarvoista -raportissa, joka on 

yleissuunnitelman liitteenä (liite 7). 

Hirvieläinten talvilaidunalueita on Suomen riistakeskuksen aineiston (2013) perusteella suun-

niteltavan valtatiejakson lounaispuolella olevalla metsäisellä seudulla ja kesälaidunalueita 

valtatien koillispuoleisella alueella. Valtatien 12 poikki ei kuitenkaan ole tiedossa laidunalu-

eita yhdistäviä hirvieläinten kulkureittejä. 

1.7.4  Pintavedet 

Valtatie 12 sijoittuu suunnittelualueella vedenjakajaseudulle, Viinikanojan ja Roineen vesistö-

alueille. Tiealueen pintavedet kulkeutuvat lopulta Pyhäjärveen ja Roineeseen ja pieni osa 

Halimasjärven kautta Näsijärveen. Alueen merkittäviä järviä ovat Alasjärvi, Pitkäjärvi, Suora-

manjärvi, Kirkkojärvi, Taivallammi ja Säkkölänjärvi. Valtatie ylittää penkereellä Kirkkojärven 
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Kuohunlahden. Suunnittelualueen sijainti valuma-alueisiin nähden on esitetty kuvissa 28 ja 

29. 

 

Kuva 28. Suunnittelualueen länsiosan hydrologia. 

 

Kuva 29. Suunnittelualueen itäosan hydrologia.  
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Hankealueelta ei johdu vesiä suoraan vesistöihin, joita hyödynnettäisiin talous- tai raakave-

tenä. Koko suunnittelualueen itäosan vedet kuitenkin laskevat lopulta Roineeseen, jonka 

vettä käytetään Tampereen raakavesilähteenä. 

Ekologisessa laatuluokituksessa suunnittelualueen vesistöistä Alasjärvi on luokiteltu erin-

omaiseksi ja Kaukajärvi hyväksi. Kirkkojärvi ja sen lasku-uoma Roineeseen on luokiteltu eko-

logiselta tilaltaan huonoksi. Pitkäjärvelle, Suoramanjärvelle, Taivallammille ja Säkkölänjär-

velle ei ole esitetty ekologista laatuluokitusta.  

Alasjärvi on kärsinyt happitalouden ongelmista 2000-luvulla, mikä on johtanut sisäiseen kuor-

mitukseen. Alasjärven alusveden kloridipitoisuudet ovat olleet korkeita ja nousevia: 1980-lu-

vun noin 5 mg/l tasolta nykyiseen 30 - 40 mg/l. Lentolan eritasoliittymän lähellä sijaitseva Pit-

käjärvi on lyhyen salmen kautta yhteydessä Kaukajärveen. Pitkäjärvi on kärsinyt happitalou-

den ongelmista ja veden vähäisen vaihtuvuuden vuoksi järvi kestää vain heikosti kuormi-

tusta. Peltoalueiden valtatiestä erottama Suoramanjärvi on rehevä ja happitilanne on talvisin 

ollut tyydyttävällä tai välttävällä tasolla. 

Kangasalan Kirkkojärvi on erittäin rehevä, ja järveen varastoituneista ravinteista johtuva si-

säinen kuormitus on merkittävä rehevyyttä yllä pitävä tekijä. Järvi oli 1980-luvun alkuun 

saakka Kangasalan jätevesien purkuvesistö. Kuohunlahteen purkautuu jonkin verran lähde-

vesiä harjusta, ja koska valtatien siltarumpu estää takaisinvirtausta Kuohunlahteen, Kuohun-

lahden vesi on pysynyt pääallasta puhtaampana. Kirkkojärven laskujoen, Taivallammin ja 

Säkkölänjärven veden laatua leimaa rehevyys. Vuonna 2014 tehdyssä Kirkkojärven pääal-

taan sedimenttitutkimuksessa todettiin raskasmetallien, sinkin, kadmiumin ja elohopean, pi-

toisuuksien olevan luonnontasoa korkeammat. Sedimentti katsottiin kuitenkin ruopattavaksi 

ja vesistöön läjitettäväksi soveltuvaksi. Kuohunlahden sedimenteistä on vuoden 2002 tutki-

muksissa havaittu kohonneita arseeni-, sinkki-, nikkeli-, lyijy- ja kadmiumpitoisuuksia. Kirkko-

järven tai Kuohunlahden pohjan haitta-ainepitoisuuksia ei ole muutoin viime vuosina tutkittu 

(Tarja Riitamaa, Kangasalan kunnan ympäristönsuojelu 16.2.2017). 

1.7.5  Pohjavesialueet ja pilaantuneet maa-alueet 

Lentolan teollisuusalueen kohdalla on Kirkkoharjun II luokan pohjavesialueen osa C 

(0421101C), jossa ei ole tällä hetkellä vedenottoa. Harjualue jatkuu valtatien länsipuolelle yh-

tenäisenä, mutta pohjavedenvirtaus länteen katkeaa alueella olevan kalliokynnyksien vuoksi. 

Pohjavesialueen raja sijoittuu valtatien itäpuolella aivan suunnittelualueen reunaan. Muodos-

tumisalueen länsirajaa ei ole määritetty pohjavesialueen kartoissa Lentolan kohdalla. Kirkko-

harjulla pintamaalajit ovat laajalta hyvin vettä läpäisevää hiekkaa. Kirkkoharjun alueella maa-

peitteen vahvuus on keskimäärin noin 20 metriä. Harjun eteläreunalla on runsaasti hienoa 

tasalaatuista hiekkaa ja silttiä. Pohjavesimuodostumaa ympäröivät siltti- ja savialueet. Suun-

nittelualueen maakerrokset ovat läpäiseviä maalajeja ainoastaan Lentolan kohdalla 
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tielinjauksen kulkiessa harjualueen poikki. Pohjaveden päävirtaussuunta on harjun pitkittäis-

suunnassa kohti kaakkoa. Pohjavesi saattaa virrata aina Lentolasta asti Kuohunlahdelle 

saakka ruhjelaaksoa pitkin. Pohjavedenpinta on muodostumassa ympäröivää maanpintaa 

alempana. Kirkkoharju B-pohjavesialueella harjun kaakkoisosassa Katajatiellä olevasta poh-

javesiputkesta HP1 vuodesta 1977 mitatut kloridipitoisuudet ovat pysyneet 7 mg/l-tasolla, 

eikä tiesuolan vaikutusta ole havaittavissa. 

Kirkkojärven kohdalla suunnittelualueen pohjoispuolella on Kirkkoharjun pohjavesialueen osa 

B (0421101B). Kuohunlahteen purkautuu pohjavesialueelta useita lähteitä. Pikkolan alueen 

kohdalla harjun eteläpuolella on laaja siltti- ja savialue, jossa pohjavesi on paineellista ja voi 

purkautua lähteenä, jos savikerros rikotaan. 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa pilaantuneita maa-alueita. 

 

Kuva 30. Pohjavesialueet 

1.7.6  Melu, liikenteen päästöt ja ilmanlaatu 

Suunnittelualue sijoittuu valtaosin kaupunki- ja taajamatyyppiselle alueelle, missä hiljaisia 

alueita ei juuri ole ja valtatien liikenteen melu yhdistyy katujen ja muiden melulähteiden vai-

kutuksiin. 

Nykyisten liikennejärjestelyjen mukainen melutilanne on selvitetty tiehankkeen ympäristövai-

kutusten arviointimenettelyn aikana vuoden 2016 liikennemäärillä.  Meluvyöhykkeet päivällä 

on esitetty liitteenä olevissa melukuvissa. Valtatien 12 lisäksi on mallinnettu risteäviä väyliä, 

kuten valtatie 9, Aitolahdentie ja Kangasalantie, joiden melu aiheuttaa yhteisvaikutusta valta-

tien 12 liikenteen kanssa.  

Päiväajan ohjearvon 55 dB ylittävälle melulle altistuvia asuinrakennuksia on nykytilassa 

useissa kohdissa väylän varrella, kuten Leinolassa, Kiveliössä ja Suoramalla. Loma-asutusta 

hankkeen vaikutusalueella ei ole juurikaan, tosin Suoramajärven alueella on muutamia loma-

asuntoja päiväohjearvon 45 dB ylittävällä alueella. Kirkkojärven kohdalla melu leviää järvelle 

melko esteettömästi ja 45 dB alue kattaa koko järven. Kirkkojärvi on luonnonsuojelualuetta, 
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jolle melun keskiäänitason ohjearvo on 45 dB. Samoin Pähkinäkallion luonnonsuojelualueelle 

melu leviää esteettä. 

Tieliikenteen pakokaasupäästöistä ympäristövaikutusten kannalta tärkeimmät ovat typen ok-

sidit ja hiukkaset (PM2,5 ja PM10). Nykytilanteen päästöt on laskettu YVA-vaiheessa VTT:n Li-

pasto-laskentajärjestelmän eri ajoneuvoluokkien päästökertoimiin perustuen. Ilmanlaatu on 

mallinnettu AERMOD-mallinnusohjelmistolla. Suunnittelualueen ilman laatu on nykytilan-

teessa kokonaisuutena tien lähialueella tyydyttävä ja teistä etäännyttäessä hyvä. Suunnitte-

lualueella alittuvat nykytilanteessa typpidioksidin raja- ja ohjearvot. Kansallinen PM10-

hiukkasten vuorokausiohjearvo 70 ug/m3 voi ylittyä vain Alasjärven ja Lentolan eritasoliitty-

mien alueella. WHO:n PM10-hiukkasille antama vuosiohjearvo voi ylittyä tienvarsilla, mutta 

EU:n vuosiraja-arvo ei ylity. Pienhiukkasten eli PM2,5-hiukkasten pitoisuudet eivät ylitä vuoro-

kausi- ja vuosiohjearvoja. 

1.7.7 Virkistysalueet ja -reitit 

Valtatien 12 varrella ja lähiympäristössä on runsaasti ulkoiluun ja virkistykseen käytettyjä reit-

tejä ja alueita, joista osa on virallisia ulkoilu- ja virkistysreittejä, osa asukkaiden käytössä va-

kiintuneita lenkkeilyreittejä. Suosittuja reittejä on muun muassa Lamminrahkan, Vatialan, 

Lentolan, Suoraman, Mäyrävuoren, Herttualan ja Pohtiolammen alueilla.  

Valtatien 12 varrella on asutusta koko suunnitteluvälillä Alasjärveltä Huutijärvelle. Asukkaita 

200 metrin etäisyydellä valtatiestä on kaikkiaan noin 3 500 ja rakennuksia reilut 500. Eniten 

asukkaita on Tampereen puolen kaupunkijakson kerrostaloissa ja vähiten kuntarajalla. Tam-

pereen koillisella suuralueella sijaitsevien Linnainmaan, Holvastin ja Atalan kaupunginosien 

alueilla on asutusta aivan valtatien vieressä molemmin puolin tietä (kuva 31). Kangasalan 

puolella asuinalueita on ensin etelä- ja sitten lähinnä pohjoispuolella tietä. Suurimmat asuin-

alueet ovat Kangasalan kirkonkylän ja Suoraman alueilla. Ojala-Lamminrahkan tuleva asuin-

alue on nykyisin metsätalous- ja virkistyskäytössä. Kangasalle Herttualan alueelle on suun-

nitteilla noin 2000 asukkaan asuinalue nykyiselle maatalous- ja hajarakentamisalueelle, jolla 

on myös virkistyskäyttöä. 
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Kuva 31. Asutus ja työpaikat suunnittelualueella sekä nykyiset pyörätiet ja virkistysreitit. Kartta isommassa mitta-

kaavassa yleissuunnitelman liitteenä Y6.1. 

Valtatien 12 rinnalla ei sijaitse virallisia jalankulku- ja pyöräteitä, vaan kävely- ja pyörätiet ris-

teävät valtatien eritasossa useita kertoja. Huutijärven eritasoliittymästä Kaivannon suuntaan 

kuljetaan pyörällä tien piennarta. 

Kaarinanpolku on noin 60 kilometrin mittainen patikointiin ja hiihtoon tarkoitettu vaellusreitti, 

jolta on yhteydet Tampereen ulkoilureitistöön sekä Birgitan poluille Lempäälän puolelle. Kaa-

rinanpolku alittaa valtatien 12 Vatialan kohdalla rautatien vieressä Kangasalla. Reittiä käyte-

tään aktiivisesti Vatialan koululta pohjoiseen Kyötikkälän suuntaan maastopyöräilyyn, lenk-

keilyyn ja hiihtoon. Lamminrahkan alue on aktiivisessa virkistyskäytössä. Alueella harraste-

taan marjastuksen ja sienestyksen lisäksi koirien ulkoilutusta ja lenkkeilyä sekä tien pohjois-

puolella myös hirvien ja pienriistan metsästystä. 

Kangasalan kaupungin omistuksessa oleva Pähkinäkallion suojelualue sijaitsee Suoramalla 

valtatien 12 ja teollisuusalueen välissä. Alueella on hajanainen polkuverkosto ja sitä kiertää 

viitteellinen luontopolku. Pähkinäkallion virkistyskäytöllistä merkitystä pidettiin tärkeänä, 

vaikkei sen käyttö olekaan kovin aktiivista.  

Aivan Kangasalan keskustan tuntumassa sijaitsevan Kirkkojärven ympäri kiertää noin 10,5 

kilometrin pituinen kulttuuri- ja luontopolku, jonka ylläpidosta vastaa Kangasalan kaupunki. 

Luontopolun varrella sijaitsee kaksi näköalapaikkaa lintujen tarkkailuun järven pohjois- ja ete-

lärannoilla. Kirkkojärven itärannalla kulkevalle luontopolulle johtava valtatien alikulku on ny-

kyisellään huonossa kunnossa (alikulkuun mm. kertyy vettä), minkä vuoksi luontopolun 

käyttö on vähäistä. Useat valtatien 12 alikulkujen ovat nykyisellään huonokuntoisia, ahtaita ja 

pimeitä, minkä vuoksi monia niistä käytetään vähän.  

Kangasalla Mäyrävuoren asuinalueen vieressä sijaitsee kahden kilometrin pituinen valaistu 

Mäyrävuoren ulkoilureitti, osittain aivan valtatien 12 rinnalla. Mäyrävuoren alueella on myös 
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kiipeilyseinä ja alueella harrastetaan marjastusta ja sienestystä. Virallisen ulkoilureitin lisäksi 

suosittuna lenkkeilyreittinä käytetään Mäyrävuoren ja Herttualan ympäri kulkevia tietä. Kan-

gasalan keskustaajaman asukkaiden virkistyskäyttö suuntautuu vahvasti taajamaa halkovalle 

harjujaksolle, missä on vaihtelevat maastot ja hyvät reitistöt. 

Huutijärven, Herttualan ja Vääksyn alueilla toimii useita hevostalleja. Ratsastajat kulkevat 

usein Herttualan alueella sijaitsevilta talleilta reittiä Herttualantien-Joutsiniementie-Maitotie 

valtatien 12 yli tien pohjoispuolella sijaitsevalle Pohtiolammen Ratsastuskeskukselle, joka on 

Kangasalan Ratsastajat ry:n käytössä. Kyseinen reitti on ainoa ratsastusreitti tien eteläpuoli-

silta talleilta ratsastuskeskukselle, jossa järjestetään runsaasti kilpailutoimintaa ja valmen-

nustapahtumia. Pohtiolammen ympäristössä sekä Keisarinharjun alueella sijaitsevat metsä-

polut ovat yleisesti ratsastajien maastoratsastuskäytössä.  Pohtiolammen alueella sijaitsee 

myös Kansallinen Sääksikeskus, jossa vierailee vuosittain 30 000 henkilöä. 

Suunnittelualueella ei ole nykyisin virallisia moottorielkkareittejä tai -uria. Längelmäveden ja 

Roineen jääpeitteisillä vesialueilla kelkkaillaan, mutta järvet yhdistävä ajoreitti sijoittuu Huuti-

järven eritasoliittymän itäpuolella suunnittelualueen ulkopuolelle.  

1.8  Muut hankesuunnitelmat 

1.8.1  Valtatien 9 kehittäminen Tampereen ja Oriveden välillä 

Valtatien 9 kehittämisen suunnitelmat kytkeytyvät valtatien 12 suunnitteluun etenkin Alasjär-

ven eritasoliittymässä. Lisäksi maankäytön kehittämiseen liittyvät rinnakkaisväylät ja niiden 

yhteydet valtatieverkkoon koskevat molempia valtateitä. Lahdentien ja Teiskontien solmu-

kohta on tunnistettu liikenteellisesti erityisen tärkeäksi suhteessa valtatiehen 9 suurien liiken-

nemäärien takia. Alasjärven eritasoliittymän kehittäminen tapahtuu valtatien 12 yhteydessä. 

Valtatien 9 tavoitetilaksi Tampereen ja Oriveden välillä on maakunnallisesti määritelty kak-

siajoratainen nelikaistainen maantie, josta moottoritietä on tieosuus Alasjärveltä Suinulan eri-

tasoliittymään saakka. Vuoden 2016 lopulla on valmistunut Tampere – Orivesi -kehitys-käy-

täväselvitys, jossa on määritelty tavoitetilaa kohti vaiheittain etenevä kehittämispolku. Infraa 

koskevat toimenpiteet on jaoteltu vuosina 2016 – 2020 ja loput vuosien 2021 – 2025 aikana 

toteutettaviin sekä myöhemmin arvioitaviin ja toteutettaviin. Keväällä 2018 käynnistyy tie-

suunnitelman laadinta, jonka suunnittelualue kattaa valtatien 9 jakson Alasjärveltä Käpykan-

kaan liittymään. 
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Kuva 32. Valtatien 9 kehityskäytäväselvityksessä esitetyt toimenpiteet vuoteen 2025 mennessä.  

Valtatielle 12 tuleva Lamminrahkan eritasoliittymä ja valtatielle 9 tuleva Tasanteen eritasoliit-

tymä ovat osittain palvelemassa samaa Lamminrahkan ja Ojalan tulevan maankäytön aiheut-

tamaa liikennöintiä. Valtatien 9 kehittämisselvityksen yhteydessä on tarkasteltu näiden erita-

soliittymien toteuttamisjärjestystä ja esitetty, että Lamminrahkan eritasoliittymä palvelee ensi-

sijaisesti Lamminrahkan ja Ojalan kehittyvää maankäyttöä ja sen liikennettä. Kehittämisselvi-

tyksen mukaan Tasanteen eritasoliittymä valtatielle 9 arvioidaan toteutettavan siinä vai-

heessa, kun alueen maankäytön liikennöintitarpeet edellyttävät eritasoliittymän toteuttamista. 

Ojalan alueen asemakaavoituksen yhteydessä tehtyjen liikenneselvitysten valossa Tasan-

teen eritasoliittymän tarpeellisuus ja toteuttamisen kiireellisyys on sittemmin korostunut. 

Alasjärven eritasoliittymän alueelle on tarkoitus kehittää valtateiden yhteisiä tarpeita varten 

liityntäliikenteen pysäköintiä, joka alkuvaiheessa perustuu linja-autoliikenteeseen ja myöhem-

min täydentyvään raitiotieliikenteeseen. Niihaman syksyllä 2017 avattu liityntäpysäköintialue 

valtateiden 9 ja 12 liittymäalueen lähellä tarjoaa henkilöautoilijoille mahdollisuuden jatkaa 

matkaa Tampereen keskustaan bussilla. 

1.8.2 Raitiotie  

Tampereella rakenteilla olevan raitiotien ensimmäinen toteuttamisvaihe ulottuu Teiskontiellä 

Kaupin alueelle (TAYSin alueelle). Arviolta vuoden 2025 jälkeen raitiotietä jatketaan Teiskon-

tien (valtatien12) vartta pitkin Alasjärven eritasoliittymään ja siitä Koilliskeskuksen kaupalli-

selle alueelle. Koilliskeskuksesta raitiotie voi jatkua valtatien 12 poikki Lamminrahkan 

Kartalla ei ole infratoimenpiteitä, jotka koskettavat koko 
suunnittelujaksoa tai suurta osaa siitä: 

• Leveä keskialue Tarastenjärvi–Orivesi 
• Vaihtuva nopeusrajoitus -järjestelmän päivitys 
• Yksityistieliittymien parannus harkinnan mukaan 
• Automaattinen liikenteenvalvonta 
• Häiriönhallinnan kehittäminen 
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asuinalueelle. Tällöin raitiotien ulottuminen alueelle mahdollistaa merkittävän kulkumuotoja-

kautuman muutoksen vähentäen autoliikenteen määrää ja lisäten joukkoliikenteen kulku-

muoto-osuutta. 

1.8.3  Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä välillä Pirkkala – Sääksjärvi – 
Vuores ja Kangasala 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ja Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitel-

massa on esitetty ns. 2-kehän linjaus Pirkkalasta Vuoreksen kautta Kangasalle. Maakunta-

kaavassa Hervannasta Lentolan eritasoliittymään ulottuva jakso 2-kehää on osoitettu ohjeel-

lisena ja Vatialasta valtatielle 9 yhteystarvemerkinnällä. Tämä kehä palvelee ensisijaisesti 

maankäyttöalueiden välistä liikennettä ja yhdistää muun muassa säteittäiset valtatiet 3, 9 ja 

12 toisiinsa. 2-kehä palvelee myös sen varteen esitettyä järjestelyratapihaa (siirretty Tampe-

reen järjestelyratapiha) ja jo olemassa olevaa Tampere – Pirkkala lentoasemaa. Kehätien to-

teuttaminen siirtää liikennettä kehän sisäpuolisilta valtatieosuuksilta kehätielle ja tulee siten 

omalta osaltaan parantamaan Tampereen sisääntuloteiden liikenteen sujuvuutta. 

1.9 Tavoitteet 

Valtatien 12 parantamiselle välillä Alasjärvi – Huutijärvi on suunnittelutyön alkuvaiheessa 

asetettu seuraavassa esitellyt valtakunnalliset, seudulliset ja paikalliset tavoitteet. Osa valta-

kunnallisista tavoitteista perustuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnalli-

sesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä 

valtion viranomaisten toiminnassa. Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon vuonna 

2009 voimaan tulleet alueidenkäyttötavoitteet. Erityisesti huomioon on otettu toimivaa aluera-

kennetta ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonpe-

rintöä sekä toimivia yhteysverkostoja koskevat tavoitteet. Alueidenkäyttötavoitteita tarkastel-

laan kokonaisuutena, joka sovitetaan yhteen hankealueen maankäyttöratkaisujen ja -suunni-

telmien kanssa. Valtioneuvosto on päättänyt uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-

teista 14.12.2017. Uudet tavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. 
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LIIKENTEELLISET TAVOITTEET: 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT 2009) vihreällä pohjalla 

 

Valtakunnalliset tavoitteet Seudulliset tavoitteet Paikalliset tavoitteet 

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehi-

tetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät 

eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asu-

tusta että elinkeinoelämän toimintaedelly-

tyksiä. 

Vähennetään valtatien 

ruuhkautuminen aamun ja 

iltapäivän huipputunteina. 

Turvataan toimiva joukkolii-

kenne Suoramalta Tampe-

reelle. 

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan 

kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia 

pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja 

Lisätään ohitusmahdolli-

suuksia. 

Taataan turvalliset yhtey-

det joukkoliikenteen pysä-

keille 

Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovi-

tetaan yhteen siten, että vähennetään 

henkilöautoliikenteen tarvetta ja paranne-

taan ympäristöä vähän kuormittavien lii-

kennemuotojen käyttöedellytyksiä. Eri-

tyistä huomiota kiinnitetään lisäksi liiken-

neturvallisuuden parantamiseen. 

Taataan toimivan joukkolii-

kenteen edellytykset mat-

kaketjuineen. 

Parannetaan kävely- ja 

pyöräily-yhteyksiä Leinolan 

ja Vatialan välillä. 

Liikenneturvallisuutta parannetaan siten, 

että liikennekuolemat puolitetaan ja louk-

kaantuneiden määrä vähenee neljännek-

sellä vuoteen 2030 mennessä. 

Parannetaan valtatien 

poikki kulkevia kävely- ja 

pyöräily-yhteyksiä ja niiden 

turvallisuutta 

Parannetaan paikallisen lii-

kenteen liittymistä valta-

tielle 

Turvataan valtakunnallisesti tärkeän pää-

tien laatutaso. 

 Muodostetaan hanke, joka 

on toteutettavissa vaiheit-

tain tarpeiden kehittymisen 

mukaan 

Parannetaan tavara- ja henkilöliikenteen 

toimintavarmuutta ja matka-aikojen en-

nustettavuutta 
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MAANKÄYTÖLLISET TAVOITTEET 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT 2009) vihreällä pohjalla 

 

Valtakunnalliset tavoitteet Seudulliset tavoitteet Paikalliset tavoitteet 

Alueidenkäytöllä tuetaan alueraken-

teen tasapainoista eheytymistä sekä 

elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kan-

sainvälisen aseman vahvistamista 

hyödyntämällä mahdollisimman hyvin 

olemassa olevia rakenteita sekä edis-

tämällä elinympäristön laadun paranta-

mista ja luonnon voimavarojen kestä-

vää hyödyntämistä. 

Tuetaan Tampereen kau-

punkiseudun yhdyskuntara-

kenteen ja maankäytön 

suunnitelmallista eheyty-

mistä 

Tuetaan kuntien yhdyskunta-

rakenteen ja maankäytön 

eheytymistä. 

Yhdyskuntarakennetta eheytetään si-

ten, että palvelut ja työpaikat ovat hy-

vin eri väestöryhmien saavutettavissa 

ja mahdollisuuksien mukaan asuinalu-

eiden läheisyydessä siten, että henki-

löautoliikenteen tarve on mahdollisim-

man vähäinen. Liikenneturvallisuutta 

sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyö-

räilyn edellytyksiä parannetaan. 

Huomioidaan katuraitiotie-

hanke suunnittelussa. 

Varmistetaan Kangasalan 

Herttualan ja Lamminrahkan 

tulevien asuinalueiden liiken-

neyhteydet.  

Alueidenkäytöllä edistetään elinkei-

noelämän toimintaedellytyksiä osoitta-

malla elinkeinotoiminnalle riittävästi si-

joittumismahdollisuuksia olemassa ole-

vaa yhdyskuntarakennetta hyödyn-

täen. Runsaasti henkilöliikennettä ai-

heuttavat elinkeinoelämän toiminnot 

suunnataan olemassa olevan yhdys-

kuntarakenteen sisään tai muutoin hy-

vien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. 

Selvitetään maankäytön ja 

tieverkon kannalta toimivin 

ratkaisu valtatien 12 ja kau-

punkiseudun 2-kehän liitty-

mäkohdassa Kangasalla. 

Tuetaan Tampereen Koillis-

keskuksen eheytymistä. 
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YMPÄRISTÖLLISET TAVOITTEET 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT 2009) vihreällä pohjalla. 

 

Valtakunnalliset tavoitteet Seudulliset tavoitteet Paikalliset tavoitteet 

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja 

elottoman luonnon kannalta arvokkai-

den ja herkkien alueiden monimuotoi-

suuden säilymistä. Ekologisten yhteyk-

sien säilymistä suojelualueiden sekä 

tarpeen mukaan niiden ja muiden ar-

vokkaiden luonnonalueiden välillä 

edistetään. 

Suunnitelmaratkaisuilla ei 

aiheuteta Kirkkoharjun – 

Kuohunharjun maisema-

aluekokonaisuudelle eikä 

Liuksialan – Tiihalan maa-

kunnallisesti arvokkaalle 

kulttuurimaisemalle sel-

laista haittaa, joka heiken-

täisi niiden nykyisiä mai-

sema-arvoja. 

Minimoidaan liikenteestä ja 

tien parantamisesta aiheutuvia 

ympäristöhaittoja 

Alueidenkäytöllä edistetään kansalli-

sen kulttuuriympäristön ja rakennuspe-

rinnön sekä niiden alueellisesti vaihte-

levan luonteen säilymistä. 

Suunnittelussa vaalitaan 

Liuksialan ‒Tiihalan maa-

kunnallisesti arvokasta kult-

tuurimaisemaa 

Turvataan laadukas hule- ja 

pintavesien hallinta 

Säilytetään Kirkkojärven Natura 2000 -

alueen kansainvälisesti ja valtakunnal-

lisesti merkittävät arvot 

Turvataan seudulliset ul-

koilu- ja virkistysreitit. 

Vähennetään olemassa olevia 

meluhaittoja ja toteutetaan 

laadukas melusuojaus 

 Turvataan seudulliset eko-

logiset yhteydet 

Minimoidaan hankkeesta ai-

heutuva haitallinen estevaiku-

tus 

 Vähennetään pohjaveden 

pilaantumisriskiä 

Turvataan paikalliset ulkoilu- 

ja virkistysreitit 

  Sovitetaan tie arvokkaaseen 

kulttuurimaisemaan 

  Tunnistetaan erityyppiset tie-

jaksot (katumaiset osuudet, 

tieympäristöt) 
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2. Vaihtoehtotarkastelut  

2.1 Yleistä 

Vaihtoehtojen muodostaminen, alustava suunnittelu ja vaihtoehtojen vertailu tähtäävät yleis-

suunnitelmaksi viimeisteltävän vaihtoehdon valintaan. Vaihtoehtojen vertailussa on tarkas-

teltu vaihtoehtojen eroja ja arvioitu vaihtoehtojen merkittävimmät vaikutukset.   

Vaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtina ovat olleet hankkeelle asetut tavoitteet, valtatietä 

koskevat oikeusvaikutteiset kaavat, alueen nykytilanne sekä asukkaiden ja sidosryhmien 

mielipiteet.  

Valtatien parantamiselle on vahvat liikenteelliset ja maankäytölliset perusteet, joten hank-

keen toteuttamatta jättämistä eli nk. 0-vaihtoehtoa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi tar-

kastella. Valtatien asema päätieverkossa ja seudullisessa tie- ja katuverkossa edellyttävät 

valtatieltä riittävää kapasiteettia, liikenteen sujuvuutta ja nopeustasoa, joten myöskään ajono-

peudeltaan selvästi alhaisempaa väylävaihtoehtoa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena tar-

kasteluvaihtoehtona.  

Yleissuunnitteluprosessin alkuvaiheeseen kuuluneessa ympäristövaikutusten arviointimenet-

telyssä (YVAssa) tehty vaihtoehtotarkastelu ja vaihtoehtojen arvioidut vaikutukset on otettu 

huomioon YVA-selostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti. 

Vaihtoehtotarkastelut koskivat valtatien poikkileikkausvaihtoehtoja ja eritasoliittymätyyppejä. 

Vaihtoehtotarkastelujen perusteella on tehty päätökset jatkosuunnitteluun valittavasta vaihto-

ehdosta. 

2.2 Valtatien vaihtoehdot 

Vaihtoehto 0+  

Vaihtoehdossa 0+ suunniteltavalle tiejaksolle toteutetaan välttämättömiksi katsotut ja kiireelli-

simmät parantamistoimenpiteet. Valtaosin tie säilyy nykytilanteen mukaisena, jolloin tien 

poikkileikkaus pientareineen on 10,5 metriä ja ajokaistojen leveys on 3,75 metriä. 

Vaihtoehdossa 0+ Alasjärven ja Linnainmaan eritasoliittymien välillä on kaksi kaistaa suun-

taansa. Tällä jaksolla ajosuuntien välillä on kahden metrin levyinen keskialue ja keskikaide. 

Tien kokonaisleveys on 19 metriä. Muilta osin valtatien poikkileikkaus on kaksikaistainen ja 

keskikaiteeton nykytilan mukaisesti. Vaihtoehtoon sisältyy uusi Lamminrahkan eritasoliittymä 

Kangasalla lähellä Tampereen kaupungin rajaa. Tiellä on muuttuvat nopeusrajoitukset, ja ra-

joitusten vaihteluväli 70 – 100 km/h liikennetilanteen ja keliolosuhteiden mukaan. Vaihtoeh-

toon sisältyvät kiireellisimmiksi katsotut meluntorjuntatoimet Lentolan ja Kiveliön asutuksen 

kohdalla sekä melukaide Kangasalan Kirkkojärven Natura 2000 -alueen kohdalle. Alasjärven 
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ja Linnainmaan välisen jakson parantamiseen jo määritellyt meluesteet kuuluvat myös vaih-

toehtoon 0+. Vaihtoehdon 0+ kustannusarvio on noin 7,9 miljoonaa euroa. 

Vaihtoehto 1 

Valtatie 12 on koko suunnittelujaksolla kapea nelikaistainen moottoriliikennetie, jolla on kaksi 

3,5 metrin levyistä ajokaistaa suuntaansa (kuva 33). Eri ajosuunnat on erotettu kahden met-

rin levyisellä keskialueella, jolla on keskikaide. Tien kokonaisleveys on 19 metriä. Vaihtoeh-

don uusi eritasoliittymä sijaitsee Lamminrahkan kohdalla. Kaikki muut eritasoliittymät paran-

netaan myös vähintään nelikaistaistamisen edellyttämiltä osin. Valtatien suunnittelunopeus 

vaihtoehdossa 1 on 100 km/h. Meluntorjuntatoimenpiteet toteutetaan meluselvityksen osoit-

tamiin kohteisiin. Vaihtoehdon 1 vertailukustannustaso on 86,4 miljoonaa euroa. 

 

Kuva 33. Vaihtoehdon 1 mukainen poikkileikkaus ja valtatien parantamistoimenpiteet. 
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Vaihtoehto 2 

Valtatie 12 on koko suunnittelujaksolla kapea nelikaistainen moottoriliikennetie, jolla on kaksi 

3,5 metrin levyistä ajokaistaa suuntaansa (kuva 34). Alasjärveltä Ranta-Koivistoon poikkileik-

kaus on leveämpi kuin vaihtoehdossa 1, koska ajosuuntien välissä on 6,5 metrin levyinen 

keskialue. Tien kokonaisleveys on tällä jaksolla 25 metriä. Ranta-Koivistosta Huutijärvelle 

saakka valtatien poikkileikkaus vastaa vaihtoehdon 1 kapeaa keskikaiteellista nelikaistaista 

poikkileikkausta. Vaihtoehdossa 2 on vaihtoehdon 1 tapaan yksi uusi eritasoliittymä, Lam-

minrahkan liittymä. Muut eritasoliittymät parannetaan nelikaistaistamisen edellyttämällä ta-

valla. Meluntorjuntatoimenpiteet ovat samat kuin vaihtoehdossa 1. Valtatien suunnitte-

lunopeus on 100 km/h. Vaihtoehdon 2 vertailukustannustaso on 87,6 miljoonaa euroa. 

 

Kuva 34. Vaihtoehdon 2 mukainen poikkileikkaus ja valtatien parantamistoimenpiteet. 
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Vaihtoehtojen vertailu ja valinta  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tulokset on otettu yleissuunnitelmaksi viimeisteltä-

vän vaihtoehdon valinnassa huomioon hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja hankearvioinnin 

tulosten ohella. Vaihtoehdoista 0+ ei toteuta hankkeelle asetettuja liikenneturvallisuuteen, lii-

kenteen sujuvuuteen ja maankäytön kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Vaihtoehdon 0+ mukai-

nen hanke toteuttaa vain osittain nykyisten liikenteen meluhaittojen vähentämistavoitetta. Lii-

kenteen päästöjen ja ilman laadun kannalta vaihtoehto 0+ on parantamisvaihtoehtoja 1 ja 2 

huonompi liikenteen ruuhkautumisen vuoksi. Riittämätön kapasiteetti ja huono liikenteen pal-

velutaso valtatiellä vaihtoehdossa 0+ aiheuttavat liikenteen siirtymää rinnakkaiselle tiever-

kolle. Uusi Lamminrahkan eritasoliittymä vaihtoehdossa 0+ mahdollistaa uuden aluerakenta-

miskohteen toteutuksen, mutta valtatien kapasiteetti ei tulevaisuudessa muutoin vastaa uu-

den alueen liikenteellisiin tarpeisiin. Vaihtoehdon 0+ vaikutukset Kirkkojärven jaksolla ovat 

nykytilaan verrattuna myönteiset, kun meluntorjunnalla vähennetään Kirkkojärven Natura-

alueen ja ulkoiluyhteyksien sekä Kangasalan taajaman asutuksen meluhaittaa. 

Molemmat vaihtoehdot 1 ja 2 vastaavat hankkeelle asetettuihin liikenteellisiin ja maankäytön 

kehittämiseen liittyviin tavoitteisiin. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 liikenteen meluhaitat voidaan torjua 

vaihtoehtoa 0+ tehokkaammin ja laajemmin. Molemmissa vaihtoehdoissa valtatien estevaiku-

tusta on mahdollista vähentää nykyisiä alikulkuja parantamalla. Vaihtoehdot 1 ja 2 parantavat 

joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja kehittämismahdollisuuksia nykyti-

laan verrattuna. Molemmat vaihtoehdot tukevat liikenneverkon jäsentymistä siten, että rin-

nakkaistiestö palvelee paikallista liikennettä eikä rinnakkaisen tiestön liikenne aiheuta lisää 

ympäristöhaittoja tai onnettomuusriskejä lähiasutukselle.  

Vaihtoehdon 1 kapea nelikaistainen keskikaiteellinen poikkileikkaus vie vähemmän tilaa kuin 

vaihtoehdon 2 poikkileikkaus Alasjärveltä Ranta-Koivistoon. Estevaikutuksen vähentämisen 

kannalta vaihtoehto 1 on leveämpää vaihtoehtoa 2 parempi. Estevaikutuksen lieventämisen 

ja vähentämisen toimenpiteiden toteuttaminen on vaihtoehdossa 1 helpompaa kuin vaihtoeh-

dossa 2, jossa muun muassa alikulut muodostuvat pidemmiksi kuin vaihtoehdossa 1. Met-

säisten ja puustoisten alueiden säästäminen valtatien välittömässä läheisyydessä on hel-

pompaa kapeamman poikkileikkauksen vaihtoehdossa 1, millä on merkitystä etenkin liito-

oravan kulkuyhteyksien kannalta. 

Ranta-Koivistosta Huutijärvelle saakka vaihtoehtojen 1 ja 2 poikkileikkaus ja meluntorjunta-

toimenpiteet ovat samanlaiset. Kirkkojärven kohdalla valtatien leventämisen vaikutukset koh-

distuvat Kirkkojärven Natura-alueeseen ja Kirkkojärven pohjoisrannan viitasammakkoesiinty-

mäalueisiin. Natura-luonnonarvoihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu erillisessä luonnon-

suojelulain 65 §:n mukaisessa Natura-arvioinnissa.  

YVA-vaiheessa suunniteltava valtatie jaettiin jaksoihin, joiden mukaan on mahdollista arvi-

oida hankevaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Kaupunkijaksolla Alasjärveltä Kangasalan 

rajalle vaihtoehdon 0+ toteuttamiskelpoisuus jää hankevaihtoehtoja 1 ja 2 heikommaksi Lin-

nainmaan eritasoliittymästä itään olevalla jaksolla, missä vaihtoehto 0+ ei ole riittävä 
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liikenteellisesti. Vaihtoehto 2 on toteuttamiskelpoisuudeltaan vaihtoehtoa 1 huonompi siltä 

osin, että leveä poikkileikkaus heikentää enemmän liito-oravan kulkuyhteyksiä jaksolla ja es-

tevaikutuksen lieventäminen on vaikeampaa kuin vaihtoehdossa 1.  

Kehittyvän uuden taajaman, Lentolan ja Kangasalan taajaman ja peltoalueiden jaksoilla erot 

hankevaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudessa vastaavat pääosin kaupunkijaksolla todettuja 

eroja.  

Kirkkojärven jaksolla ympäristövaikutusten kannalta vaihtoehto 0+ on toteuttamiskelpoisin.  

Vaihtoehtojen vertailua tehtiin IVAR- ja TARVA-ohjelmistolla vaikuttavuustarkasteluiden 

avulla. Vaihtoehtoja verrattiin ennusteliikennemäärillä sekä keskenään että nykyjärjestelyihin 

nähden matka-ajan ennustettavuuden, turvallisuuden, meluhaitan kokijoiden määrän sekä 

suojaamattoman pohjavesialueen liikennesuoritteen kannalta. Vertailun vuoksi mittareille 

määritettiin myös tämänhetkistä tilaa koskevat arvot. 

Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto 1, kapea nelikaistainen poikkileikkaus, jonka 

nopeustaso on 100 km/h. Poikkileikkaus on sama koko suunnittelualueella, joten val-

tatiestä tulee kokonaisuudessaan tällä tieosuudella yhdenmukainen. 

2.3 Eritasoliittymien vaihtoehdot  
 

Eritasoliittymien osalta tarkasteltiin joissain eritasoliittymissä useita vaihtoehtoja ja joissain 

eritasoliittymissä vaihtoehtotarkasteluihin ei ollut tarvetta.  

Vaihtoehtovertailussa esitetyt kustannusarviot sisältävät vain eritasoliittymän toimenpiteiden 

kustannukset, valtatien toimenpiteiden kustannukset eivät sisälly kustannusarvioihin.   

2.3.1 Alasjärven eritasoliittymä  

Alasjärven eritasoliittymän kohdalla tarkasteltiin neljää vaihtoehtoa.  

Vaihtoehto 1 

Alasjärven eritasoliittymän vaihtoehto 1 on kolmitasoinen eritasokiertoliittymä, jossa valtatie 

12 kulkee päällimmäisenä ja valtatie 9 alimmaisena. Valtatiet yhdistyvät toisiinsa keskimmäi-

senä olevan kiertoliittymän kautta. Valtatien 12 ja Heikkilänkadun / Niihamankadun liittymä 

on eritasoliittymä. Valtatien 12 nopeustaso on 60 km/h ja valtatien 9 100 km/h eritasoliitty-

män kohdalla. Vaihtoehdossa 1 kaikki sillat uusitaan. Vaihtoehdon 1 kustannusarvio on 

15,0 miljoonaa euroa.  
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Kuva 35. Alasjärven eritasoliittymän vaihtoehto 1, kolmitasoinen kiertoeritasoliittymä. 

Vaihtoehto 2 

Vaihtoehdossa 2 Alasjärven eritasoliittymä on neliapilaliittymä, jossa valtatiet 12 ja 9 yhdisty-

vät toisiinsa rampeilla. Kaikki liittymät ovat tässä vaihtoehdossa suuntaisliittymiä. Heikkilän-

kadun/Niihamankadun ja valtatien 12 liittymä on eritasoliittymä kuten vaihtoehdossa 1. Valta-

tien 12 nopeustaso 80 km/h ja valtatien 9 100 km/h. Vaihtoehdossa 2 nykyiset valtatien 12 

sillat voidaan levittää, ramppien sillat ovat uusia. Vaihtoehdon 2 kustannusarvio on 15,5 mil-

joonaa euroa.  

 

Kuva 36. Alasjärven eritasoliittymän vaihtoehto 2 on tyypiltään neliapilaliittymä. 
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Vaihtoehto 3 

Vaihtoehdossa 3 Alasjärven eritasoliittymä on kaksitasoinen eritasokiertoliittymä, jossa va-

paat oikeat toteutetaan Tampereen suunnasta sekä Jyväskylän ja Helsingin suunnista nou-

sevilta rampeilta. Muut kääntyvät suunnat sekä valtatien 12 suoraan kulkevat virrat ohjataan 

valtatien 9 päällä olevan suuren kiertoliittymän kautta. Kiertoliittymän takia valtatien 12 no-

peustaso on 60 km/h, valtatien 9 nykyinen 100 km/h. Vaihtoehdossa 3 eritasoliittymän sillat 

uusitaan, Aitolahdentien silta levitetään. Vaihtoehdon 3 kustannusarvio on 7,6 miljoonaa eu-

roa.  

 

Kuva 37. Alasjärven eritasoliittymä vaihtoehto 3. 

 

Vaihtoehto 4 

Vaihtoehdossa 4 Alasjärven eritasoliittymä on vaihtoehdon 3 kaltainen kaksitasoinen erita-

sokiertoliittymä, jota on täydennetty lisärampilla Kangasalan suunnasta Helsingin suuntaan. 

Vapaat oikeat toteutetaan Tampereen suunnasta sekä Jyväskylän ja Helsingin suunnista 

nousevilta rampeilta. Muut kääntyvät suunnat sekä valtatien 12 suoraan kulkevat virrat ohja-

taan valtatien 9 päällä olevan suuren kiertoliittymän kautta. Kiertoliittymän takia valtatien 12 

nopeustaso on 60 km/h, valtatien 9 nykyinen 100 km/h. Vaihtoehdossa 4 eritasoliittymän sil-

lat uusitaan, Aitolahdentien silta levitetään. Vaihtoehdon 4 kustannusarvio on 9,6 miljoonaa 

euroa.  
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Kuva 38. Alasjärven eritasoliittymän vaihtoehto 4, lisärampilla täydennetty kaksitasoinen kiertoeritasoliittymä. 

Alasjärven eritasolittymävaihtoehdoille 2, 3 ja 4 tehtiin toimivuustarkasteluja Paramics 

Quadstone -mikrosimulointiohjelmalla. Simuloinneilla haluttiin varmistaa vaihtoehtojen toimi-

vuus TALLI 2040-mallin ennustetilanteessa. Liikenne-ennusteen mukaan liikenteen kasvu on 

melko suurta, joskin ennusteeseen liittyy myös merkittäviä epävarmuustekijöitä. Ennustetta 

tarkennettiin nykyliikennemäärien osalta tehdyillä liikennelaskennoilla.  

Tehtyjen simulointien perusteella liikenteen toimivuus on paras vaihtoehdossa 2. Kaikki tulo-

suunnat toimivat ennustetilanteessa ilman jonoutumista. Liikenteellisesti portiksi katuverkolle 

muodostuu Tampereen suuntaan Heikkilänkadun liikennevaloliittymä. 

Vaihtoehdon 4 kohdalla toimivuustarkasteluja laajennettiin herkkyystarkasteluilla, joilla pys-

tyttiin arvioimaan vaiheittaisen toteutuksen mahdollisuutta. Ensisijainen tavoite on turvata 

valtateiden sujuva liikenne. Vuoden 2040 ennustetilanteen perusteella valtatieltä 12 idästä 

tarvitaan erillinen lisäramppi Helsingin suuntaan. Herkkyystarkastelujen perusteella lisäramp-

pia ei tarvita, mikäli ennusteen liikennemäärät jäävät 10 - 20% alle ennusteen.  Vaihtoehto 4 

luo liikenteellisen portin Tampereen keskustan suuntaan ja mahdollistaa Heikkilänkadun liit-

tymän vapaamman kehittämisen jatkossa.  

Yhteenvetona liikenteen toimivuustarkasteluista todetaan, että molemmat tarkastellut vaihto-

ehdot (2 ja 4) toimivat nykyliikennemäärien osalta tarkennetulla TALLI 2040 -mallin liikenne-

ennusteella. Valtateiden liikenteen palvelutasot ovat hyvät tai kohtalaiset. Vaihtoehto 4 voi-

daan simulointien mukaan toteuttaa vaiheittain liikennemäärien kasvun mukaan.  
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Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto 4. Vaihtoehto 4 mahdollistaa maankäytön kehit-

tämistä eritasoliittymän läheisyydessä. Lisäksi vaihtoehto on toteutettavissa vaiheit-

tain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kiertoliittymä ja liikenteen lisään-

tyessä toteutetaan valtateiden välinen itä-etelä -suuntainen lisäramppi.  

2.3.2.  Linnainmaan eritasoliittymä 

Linnainmaan eritasoliittymän kohdalla tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa.  

Vaihtoehto 1 A 

Vaihtoehdossa 1 A Linnainmaan nykyistä eritasoliittymää parannetaan pohjoispuoleltaan sil-

mukkarampeilla, jotka linjataan Rissonkadun liittymään.  Ramppien päässä Orimuskadulla on 

kiertoliittymä. Nykyistä risteyssiltaa levitetään. Eritasoliittymän eteläpuolen rampit säilyvät en-

nallaan. Vaihtoehdon 1 kustannusarvio on 2,8 miljoonaa euroa.  

 

Kuva 39. Linnainmaan eritasoliittymän vaihtoehto 1 A 

Vaihtoehto 1 B 

Vaihtoehdosta 1 laadittiin alavaihtoehto 1 B, jossa on suuntaisliittymät valtatien molemmin 

puolin. Nykyistä risteyssiltaa levitetään. Vaihtoehdon 1 B kustannusarvio on 2,2 miljoonaa 

euroa.  
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Kuva 40. Linnainmaan eritasoliittymävaihtoehto 1 B 

Vaihtoehto 2 

Linnainmaan eritasoliittymän vaihtoehdossa 2 eritasoliittymän pohjoispuolelle toteutetaan 

suorat rampit, joiden päässä on pisaraliittymä. Rissonkadun liittymä Orimuskadulle säilyy en-

nallaan, samoin eteläpuolen rampit. Nykyinen riseyssilta säilyy ennallaan. Vaihtoehdon 2 

kustannusarvio on 2,3 miljoonaa euroa. 

 

Kuva 41. Linnainmaan eritasoliittymän vaihtoehdossa 2 idästä tuleva ramppi sijoittuu liittymän koillisneljännek-

seen. 

Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto 1 A, joka on moottoriliikennetien mitoituksen 

mukainen ja siten yhtenäinen muiden suunnittelualueen liittymien kanssa. Vaihtoehto 

säästää eritasoliittymän itäpuolella olevaa liito-oravan elinympäristöä. 
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2.3.3 Lamminrahkan eritasoliittymä 

Uudelle Lamminrahkan eritasoliittymälle on tarkasteltu yhtä kaavojen tilavarausten mukaista 

ratkaisua, jossa on suorat rampit pisarasaarekkein. Eritasoliittymän vertailukustannusarvio 

on 4,8 miljoonaa euroa.  

 

Kuva 42. Lamminrahkan uuden eritasoliittymän ratkaisu. 

2.3.4 Vatialan eritasoliittymä 

Vatialan eritasoliittymän kohdalla tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa. 

Vaihtoehto 1 A 

Vatialan nykyistä eritasoliittymää parannetaan pohjoispuoleltaan silmukkarampeiksi, ja etelä-

puolen rampit säilyvät ennallaan. Nykyistä risteyssiltaa levitetään hieman. Vaihtoehdon 

kustannusarvio on 1,9 miljoonaa euroa.  

 

Kuva 43. Vatialan eritasoliittymän vaihtoehto 1 A 
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Vaihtoehto 1 B 

Vaihtoehdosta 1 on tehty alavaihtoehto 1 B, jossa suuntaisliittymät sijoittuvat valtatien mo-

lemmin puolin. Vaihtoehdossa nykyistä risteyssiltaa levitetään. Vaihtoehdon 1 B kustannus-

arvio on 2,2 miljoonaa euroa. 

 

Kuva 44. Vatialan eritasoliittymän vaihtoehto 1B 

Vaihtoehto 2 

Vaihtoehdossa 2 valtatien pohjoispuolella olevat rampit muutettu suoraksi. Myös valtatien 

lounaispuolella muutetaan ramppeja siten, että kaikki rampit ovat moottoliikenneritiestandar-

din mukaisia. Nykyistä risteyssiltaa levitetään. Vaihtoehdon kustannusarvio on 2,3 miljoonaa 

euroa.  

 

Kuva 45. Vatialan eritasoliittymän vaihtoehto 2. 
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Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto 2. Vaihtoehto tukee Kangasalan maankäytön 

kehittämistä. Lisäksi valtatien pohjoispuolen ramppien kiertoliittymään saadaan yhdis-

tettyä liittymä alueen pelastustuslaitokselle.  

2.3.5  Lentolan eritasoliittymä  

Lentolan eritasoliittymän kohdalla tarkasteltiin viittä eri eritasoliittymävaihtoehtoa. 

Vaihtoehto 1 A 

Lentolan eritasoliittymään toteutetaan noin sata metriä halkaisijaltaan oleva kaksitasoinen 

kiertoliittymä, johon 2-kehän varaus liitetään viidentenä haarana. Liittymässä on suorat ram-

pit. Jalankulku- ja ja pyörätie kulkee eritasoliitymän kautta tasoyhteytenä. Vaihtoehdon 1 A 

kustannusarvio on 6,6 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää eritasoliittymän pohjoispuo-

lela olevan kävely- ja pyöräväylän alikulkukäytävän (1 kpl) kustannukset.  

 

Kuva 46. Lentolan eritasoliittymän vaihtoehto 1 A. 

Vaihtoehto 1 B 

Lentolan eritasoliittymään toteutetaan noin sata metriä halkaisijaltaan oleva kaksitasoinen 

kiertoliittymä, johon 2-kehän varaus liitetään viidentenä haarana. Liittymässä on suorat ram-

pit. Jalankulku- ja pyörätie kulkee eritasoliitymän pohjoispuolella eritasossa. Vaihtoehdon 1 B 

kustannusarvio on 6,7 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää eritasoliittymän pohjoispuo-

lella olevan kävely- ja pyöräväylän alikulkukäytävien (3 kpl) kustannukset. 
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Kuva 47. Lentolan eritasoliittymän vaihtoehto 1B 

Vaihtoehto 2 A 

Lentolan eritasoliittymävaihtoehdossa 2 A liittymä toteutetaan suorilla rampeilla, joiden 

päässä on kiertoliittymät. Kaupunkiseudun 2-kehän varaus liittyy länsipuolen kiertoliittymään 

ja ramppi valtatielle 12 itään päin erkanee 2-kehältä. Jalankulku- ja pyörätie kulkee eritasoliit-

tymän läpi tasossa. Vaihtoehdon 2 A kustannusarvio on 6,6 miljoonaa euroa. Kustannusarvio 

sisältää eritasoliittymän pohjoispuolela olevan kävely- ja pyöräväylän alikulkukäytävän (1 kpl) 

kustannukset.  

 

Kuva 48. Lentolan eritasoliittymän vaihtoehto 2 A 
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Vaihtoehto 2 B 

Lentolan eritasoliittymävaihtoehto 2 B liittymä toteutetaan kuten 2 A, mutta jalankulku- ja pyö-

rätielle on tehty alikulkukäytävät liittymän pohjoispuolelle. Vaihtoehdon 2 B kustannusarvio 

on 6,7 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää eritasoliittymän pohjoispuolella olevan kä-

vely- ja pyöräväylän alikulkukäytävien (3 kpl) kustannukset. 

 

Kuva 49. Lentolan eritasoliittymän vaihtoehto 2 B 

 

Vaihtoehto 2 C 

Vaihtoehdon 2 C pohjana on vaihtoehto 2 A, johon on lisätty jalankulku- ja pyöräilyväylä 

myös Kangasalantien eteläreunalle. Lisäksi Lahden suuntaan laskevan rampin alkupäässä 

2-kehällä on kiertoliittymä. Vaihtoehdon kustannusarvio on 7,8 miljoonaa euroa. Kustannus-

arvio sisältää eritasoliittymän pohjoispuolella olevan kävely- ja pyöräväylän alikulkukäytävän 

(1 kpl) kustannukset. 

 

Kuva 50. Lentolan eritasoliittymävaihtoehto 2 C 
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Vaihtoehto 3 

Lentolan eritasoliittymävaihtoehdossa 3 on suorat rampit eritasoliitymän länsipuolella ja sil-

mukkarampit itäpuolella. Rampien päissä on kiertoliittymät. Kaupunkiseudun 2-kehän varaus 

ylittää valtatien 12 ja liittyy itäpuolella eritasoliittymän kiertoliittymään. Eritasoliittymän toteut-

taminen vaatii suuria toimenpiteitä voimalinjojen osalta.  Vaihtoehdon 3 kustannusarvio on 10 

miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää eritasoliittymän pohjoispuolella olevan kävely- ja 

pyöräväylän alikulkukäytävien (3 kpl) kustannukset. 

 

Kuva 51. Lentolan eritasoliittymävaihtoehto 3. 

 

Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto 2 C, jossa eritasoliittymän toimivuus on joh-

donmukainen alueen tieympäristössä. Lisäksi eritasoliittymä voidaan toteuttaa vaiheit-

tain kaupunkiseudun 2-kehän toteuttamisen ajankohta huomioiden. 
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2.3.6  Ranta-Koiviston eritasoliittymä 

Ranta-Koiviston nykyiselle eritasoliittymälle on yksi ratkaisuvaihtoehto, jossa rampit säilyvät 

lähes ennallaan mutta ramppien päihin tehdään pisaraliittymät. Eritasoliittymän parantamisen 

kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa.  

 

Kuva 52. Rantakoiviston eritasoliittymä. 

2.3.7 Kangasalan eritasoliittymä  

Kirkkojärven pohjoisrannalla sijaitsevan nykyisen Kangasalan eritasoliittymän parantamiselle 

on tutkittu kahta vaihtoehtoa.  

Vaihtoehto 1 

Vaihtoehdossa 1 eritasoliittymä toteutetaan suorilla rampeilla, joiden päässä on pisaraliitty-

mät. Lahden suunnan ramppi pitää tehdä osittain sillalle. Vaihtoehdossa suuret yli 5,4 metriä 

korkeat erikoiskuljetukset pääsevät ohittamaan eritasoliittymän sillan ramppien kautta. Vaih-

toehdon 1 kustannusarvio on 4,0 miljoonaa euroa. 
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Kuva 53. Kangasalan eritasoliittymän vaihtoehto 1. 

Vaihtoehto 2 

Vaihtoehdossa 2 nykyiset rampit säilyvät lähes ennallaan. Valtatien leventäminen aiheuttaa 

muutoksia ramppien alkupäihin. Vaihtoehdossa pohjois - etelä -suuntaiset suuret yli 5,4 met-

riä korkeat erikoiskuljetukset joutuvat ohittamaan eritasoliittymän suorien ramppien kautta, 

jolloin erikoiskuljetukset joutuvat kulkemaan osan matkaa valtatiellä vastoin muuta liiken-

nettä. Vaihtoehdon 2 kustannusarvio on 2,2 miljoonaa euroa. 

 

Kuva 54. Kangasalan eritasoliittymän vaihtoehto 2. 
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Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto 2. Vaihtoehdon 2 ratkaisut aiheuttavat pienem-

mät haittavaikutukset Kirkkojärven ranta-alueen viitasammakkoesiintymille ja Natura-

alueelle.  

2.3.8  Huutijärven eritasoliittymä  

Huutijärvellä kantatien 58 ja valtatien 12 nykyisen eritasoliittymän parantamiselle on tarkas-

teltu kolmea vaihtoehtoa.  

Vaihtoehto 1 

Vaihtoehdossa 1 eritasoliittymän suorien ramppien päihin tulee pisaraliittymät. Uusi jalan-

kulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan kantatien 58 länsireunalle. Vaihtoehdossa suuret yli 5,4 

metriä korkeat erikoiskuljetukset pääsevät ohittamaan eritasoliittymän sillan ramppien kautta.  

Vaihtoehdon 1 kustannusarvio on 4,8 miljoonaa euroa.  

 

Kuva 55. Huutijärven eritasoliittymän parantamisen vaihtoehto 1. 

Vaihtoehto 2 A 

Vaihtoehdossa 2 A eritasoliittymän rampit säilyvät lähes ennallaan. Uusi jalankulku- ja pyö-

räilyväylä sijoittuu Sahalahdentien (kantatien 58) länsireunalle. Vaihtoehdossa pohjois - etelä 

-suuntaiset suuret yli 5,4 metriä korkeat erikoiskuljetukset joutuvat ohittamaan eritasoliitty-

män suorien ramppien kautta, jolloin erikoiskuljetukset joutuvat kulkemaan osan matkaa val-

tatiellä vastoin muuta liikennettä. Vaihtoehdon 2 A kustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa.  
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Kuva 56. Huutijärven eritasoliittymän parantamisen vaihtoehto 2 A. 

Vaihtoehto 2 B 

Vaihtoehdossa 2 B jalankulku- ja pyöräilyväylä on siirretty kantatien 58 itäreunalle. Lounai-

seen ramppiliittymään toteutetaan kiertoliittymä. Tulevaisuudessa myös pohjoispuolen ramp-

piliittymä voidaan toteuttaa kiertoliittymänä. Vaihtoehdossa pohjois-etelä -suuntaiset suuret 

yli 5,4 metriä korkeat erikoiskuljetukset joutuvat ohittamaan eritasoliittymän suorien ramppien 

kautta, jolloin erikoiskuljetukset joutuvat kulkemaan osan matkaa valtatiellä vastoin muuta lii-

kennettä. Vaihtoehdon kustannusarvio on 4,1 miljoonaa euroa.  

 

Kuva 57. Huutijärven eritasoliittymän vaihtoehto 2 B. 
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Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto 2 B. Vaihtoehdossa hyödynnetään parammin 

nykyisiä väyliä. Lisäksi vaihtoehto on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ja suju-

vuuden kannalta parempi vaihtoehto.   

2.4 Eritasoliittymien väliset sekoittumisalueet 

Lyhyillä eritasoliittymävälillä tarkasteltiin eri vaihtoehtoja kaistajärjestelyiksi. Vaihtoehtoina oli-

vat edeltävän liittymän liittymiskaistan ja seuraavan liittymän erkanemiskaistan kytkeminen 

samaksi kaistaksi tai niiden pitäminen erillään. Tarkastelut tehtiin osittain HCM 2010 -ohjee-

seen perustuvalla HCS (Highway Capacity Software) -ohjelmistolla, osittain asiantuntija-ar-

viona. HCS-laskentatyökalun tuottamat palvelutasot vastaavat HCM-ohjeen käyttämää luokit-

telua kuusiportaisella asteikolla A – F. 

Alasjärvi – Linnainmaa 

Alasjärven liittymävaihtoehdoista jatkoon valitussa vaihtoehdossa 4 ramppi Kangasalan 

suunnasta etelään Helsingin suuntaan erkanee jo kaukana ennen liittymää, jolloin etäisyyttä 

Linnainmaan liittymään jää kohtalaisen vähän ja liittymis- ja erkanemiskaistan yhdistäminen 

on perusteltu. Eteläisellä ajoradalla kaistojen yhdistämistä puoltavat järjestelyjen symmetria 

sekä se, että Alasjärvi–Linnainmaa-väli on liikenteellisesti selvästi vilkkaampi kuin seuraava 

liittymäväli Linnainmaalta itään ja sekoittumistarvetta on paljon. Asiantuntija-arvion perus-

teella päätettiin kytkeä kaistat yhteen sekä pohjoisella että eteläisellä ajoradalla. 

Lamminrahka – Vatiala 

Lamminrahka – Vatiala-välillä kaistojen yhdistämisen tarve eteläisellä ajoradalla tutkittiin 

HCS-ohjelmiston avulla laskennallisesti vuoden 2040 liikennemäärillä. Tarkastelun tulosten 

perusteella palvelutaso erillisillä liittymis- ja erkanemiskaistalla on B (hyvä) ja yhdistetyllä se-

koittumisalueella A (erittäin hyvä). Palvelutaso B on riittävä vaadittavaan palvelutasoon ja 

muihin järjestelyihin nähden. Pohjoiselle ajoradalle ei tehty HCS-tarkastelua, koska sekoittu-

mistarpeen arvioidaan olevan yhtä vähäinen kuin toiseen suuntaan ja toisaalta ramppien 

nokkaväli on eteläistä ajorata pidempi. Tarkastelujen perusteella päätettiin jättää liitty-

mis- ja erkanemiskaista kytkemättä toisiinsa sekä pohjoisella että eteläisellä ajora-

dalla. 

Vatiala – Lentola 

Vatialan eritasoliittymävaihtoehdoista valitulla vaihtoehdolla 2 nokkaväli Lentolan ja Vatialan 

liittymien välillä jää lyhyeksi koillisen puoleisella ajoradalla. Myös sekoittumistarvetta on pal-

jon, koska Lentolan liittymän rampit ovat vilkasliikenteisiä etenkin Tampereen suuntaan. Lou-

naan puoleisella ajoradalla ramppien välinen etäisyys on suurempi, eikä ramppi Vatialasta 

Lahden suuntaan ole erityisen vilkas. Asiantuntija-arvion perusteella päädyttiin muodos-

tamaan sekoittumisalue yhdistämällä kaistat koillispuolen ajoradalla. Lounaan puolei-

sella ajoradalla yhdistämistä ei tehdä.  
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3. Yleissuunnitelma 

3.1 Valtatien parantamisen tarpeellisuus 

Suunnittelujaksolla valtatiellä 12 on merkittäviä puutteita liikenneturvallisuudessa ja liikenteen 

sujuvuudessa. Liikenne valtatiellä ruuhkautuu etenkin aamu- ja iltapäivän huipputuntien ai-

kana. Valtatien ruuhkautuminen hidastaa merkittävästi pitkämatkaista autoliikennettä, linja-

autoliikennettä sekä kuljetuksia. Ohitusmahdollisuudet tiejaksolla ovat huonot. Tiejakson lii-

kenneturvallisuus on huonompi kuin Suomen valtateillä keskimäärin. Kaupunkiseudun kasva-

essa tiejakson liikennemäärät ovat kasvussa ja valtatien toimivuus etenkään ruuhka-aikoina 

ei vastaa valtatielle asetettuja vaatimuksia.  

Valtatie 12 sijoittuu Alasjärven ja Lentolan eritasoliittymien välillä keskelle Tampereen kau-

punkiseudun tiivistyvää yhdyskuntarakennetta. Kangasalan keskustan itäpuolella kasvu 

suuntautuu nykyisen tien molemmille puolille. Valtatien pohjoispuolelle Tampereen kaupun-

gin ja Kangasalan kunnan rajalle on suunnitteilla yksi Tampereen seudun merkittävimmistä 

aluerakentamiskohteista. Tampereen puolella Ojalan ja Kangasalan puolella Lamminrahkan 

kaupunginosa tulevat väestöpohjaltaan olemaan yhteensä noin 13 000 asukasta. Asuinaluei-

den liikenne liittyy valtatiehen uuden rakennettavan eritasoliittymän kautta, mikä lisää edel-

leen valtatien liikennettä ja heikentää liikenneturvallisuutta. Lisäksi nykyisiä asuinalueita tii-

vistetään tulevaisuudessa muuallakin valtatien lähiympäristössä. Väylälle osoitetaan tulevai-

suudessa myös tuntuva osa Kangasalan ja Tampereen välisestä joukkoliikenteestä. Valtatien 

12 varrella on runsaasti nykyisiä ja kehittyviä teollisuus- ja työpaikka-alueita, joten suunnitte-

lualue on myös tärkeä raskaan liikenteen kuljetusreitti.  

Valtatien ruuhkautuminen heijastuu myös rinnakkaisille väylille, joiden liikennemäärä kasvaa 

ja liikenteen sujuvuus heikkenee vähentäen asumisympäristön viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja 

turvallisuutta. Rinnakkaisteiden liikennemäärän lisääntyminen heikentää joukkoliikenteen su-

juvuutta merkittävästi ja vähentää sen houkuttelevuutta kulkutapana. Tienparannushanke jä-

sentää kaupunkiseudun itäisen osan liikenneverkkoa, ennalta ehkäisee rinnakkaisen tiever-

kon turvallisuusongelmien ja ympäristöhaittojen lisääntymistä ja turvaa pitkämatkaisen liiken-

teen sujuvuutta kasvavasta seudullisesta ja paikallisesta liikenteestä huolimatta.  

Valtatien parantamisen ansiosta suunnittelujakson liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus 

paranevat. Liikenneturvallisuutta parannetaan erottamalla ajosuunnat omille ajoradoilleen. 

Ruuhkautumista vähennetään kaistoja lisäämällä ja eritasoliittymiä sujuvoittamalla. Suunnit-

teluosuudella on nykyisin ongelmana kasvava meluhaitta, koska asutus sijaitsee monin pai-

koin aivan valtatien vieressä. Ylikulkuja tai kunnollisia alikulkuja on melko vähän. Tien paran-

tamisen yhteydessä näitä ongelmia pyritään poistamaan.  

Suunnitteluosuus on osa keskeistä päätieverkkoa. Se on merkittävä osa itä - länsi -suuntai-

sesta valtatiestä 12, joka on Etelä-Suomen keskeisin poikittaisyhteys. Tieyhteys on erityisen 
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tärkeä teollisuuden kuljetuksille. Tieosuus kuuluu raskaan liikenteen runkoyhteyksiin. Nykyi-

sellään tieosuus ei täytä päätieverkolle asetettuja vaatimuksia.  

3.2 Liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut  

Suunnitelmassa esitetyt tie- ja liittymäjärjestelyt sekä muut tekniset ratkaisut ovat yleispiirtei-

siä ja kuvaavat likimääräisesti tarvittavan tie- ja liikennealueen. Aluevarausten määrittelyssä 

asemakaavoituksessa tulee tarvittava tiealue määritellä yhdessä ELY-keskuksen kanssa.  

3.2.1 Ajoneuvoliikenteen järjestelyt 

Valtatie 12 

Valtatie 12 noudattaa valtatien nykyistä linjausta koko suunnittelualueella. Valtatie on koko 

suunnittelujaksolla kapea nelikaistainen valtatie, jolla on kaksi ajokaistaa suuntaansa. Eri ajo-

suunnat on erotettu kahden metrin levyisellä keskialueella, jolla on keskikaide. Tien poikki-

leikkaus on siten 2 x 8,5/7,0 metriä, jossa ajokaistojen leveys on 3,5 metriä, pientareen le-

veys 1,5 metriä ja keskialueen leveys 2,0 metriä. Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h, 

paitsi Alasjärven eritasoliittymän kohdalla suunnittelunopeus on 60 km/h. Tieosuuden pituus 

on noin 15,3 kilometriä.  

Keskimääräinen lunastettava tiealue valtatiellä on leveydeltään 30–45 metriä. Suoja-alueen 

leveys on valtatiellä 30 metriä lähimmän ajoradan keskeltä tien molemmilla puolilla. Erita-

soliittymien rampeilla ja risteävillä maanteillä suoja-alue on 20 metriä tien keskilinjasta mitat-

tuna. Tie- ja suoja-alueiden laajennukset määritellään tiesuunnitteluvaiheessa. 

 

Kuva 58. Valtatien poikkileikkaus. 

Valtatien liittymät 

Valtatielle tehdään uusi eritasoliittymä Lamminrahkan kohdalle. Kaikki muut eritasoliittymät 

parannetaan vähintään nelikaistaistamisen edellyttämiltä osin. 

Nykyiset tasoliittymät Huutijärventien itäpuolella katkaistaan ja niille esitetään korvaavat yh-

teydet.  
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Alasjärven eritasoliittymä 

Alasjärven eritasoliittymän ratkaisuna on vaiheittain toteutettavissa oleva kiertoeritasoliitty-

män ja lisäramppiyhteyden sisältävä kokonaisuus, jota täydennetään vilkkaimmailla suunnilla 

vapailla oikeilla. Valtateiden 12 j a 9 välille toteutetaan idästä etelään suuntautuva lisäramp-

piyhteys. Ramppiyhteydellä varmistutaan valtateiden välisen liikenteen sujumisesta ja se voi-

daan toteuttaa myöhemmin. Kiertoliittymän takia valtatien 12 nopeustaso on muusta suunnit-

telujaksosta poiketen liittymässä ja sen ympäristössä 60 km/h.  

Valtatie 9 säilyy nykyisellä paikallaan eritasoliittymän kohdalla. Valtatien 9 liittymis- ja erka-

nemiskaistoihin tulee muutoksia eritasoliittymän kohdalla. 

Alasjärven ja Linnainmaan eritasoliittymien erkanemis- ja liittymiskaistat yhdistetään sekoittu-

miskaistoiksi. 

 

Kuva 59. Havainnekuva Alasjärven eritasoliittymän kohdalta  

Linnainmaan eritasoliittymä 

Eritasoliittymän eteläpuolen rampit säilyvät ennallaan. Pohjoispuolella ramppi muotoillaan 

standardiltaan eteläpuolta vastaavaksi. Rissontiehen yhdistyvien ramppien päihin tulee kier-

toliittymä. 
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Lamminrahkan eritasoliittymä 

Uusi eritasoliittymä rakennetaan suorilla rampeilla, joiden päässä on pisarasaarekkeelliset 

kiertoliittymät. Jalankulku- ja pyöräväylät sijoitetaan poikittaiskadun molemmille puolille.  

 

Kuva 60. Havainnekuva Lamminrahkan eritasoliittymästä. 

Vatialan eritasoliittymä 

Nykyisiä eritasoliittymän lounaispuolen ramppien kaarresäteita muutetaan hieman loivem-

miksi. Koillispuolelle toteutetaan uudet suorat rampit, joiden päässä on kiertoliittymä. Kierto-

liittymän pohjoiskulmaan yhdistetään liityntämahdollisuus viereiseltä pelastuslaitokselta. 

Vatialan eritasoliittymän erkanemiskaista ja Lentolan eritasoliittymän liittymiskaista valtatien 

koillispuolella yhdistetään sekoittumiskaistaksi. 
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Lentolan eritasoliittymä 

Itäpuolen rampit muutetaan suoriksi, ja nykyiset valo-ohjatut ramppiliittymät korvataan kierto-

liittymillä. Länsipuolen kiertoliittymässä varaudutaan siihen, että siihen kytkeytyy aikanaan 

suunniteltu Tampereen seudun 2-kehä. Samalla Lahden suuntaan erkanevan rampin alku-

pää siirtyy 2-kehälle, jolle toteutetaan liittymäkokonaisuuden kolmas kiertoliittymä. Kangas-

alantiellä on jalankulku- ja pyöräväylä sekä pohjois- että etelälaidalla. Maantien 339 (Kangas-

alantie) sijainti muuttuu hieman eritasoliittymän kohdalla.  

 

Kuva 61. Havainnekuva Lentolan eritasoliittymän kohdalta. 
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Ranta-Koiviston eritasoliittymä 

Nykyisen eritasoliittymän rampit säilyvät lähes nykyisellään, mutta ramppien päihin lisätään 

pisaraliittymät. Jalankulku- ja pyöräväylät toteutetaan eritasoliittymän molemmille puolille. 

 

Kuva 62. Havainnekuva Ranta-Koiviston eritasoliittymästä. 
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Kangasalan eritasoliittymä 

Kirkkojärven kohdalla eritasoliittymä säilyy lähes nykyisellään. Keskusta-alueen puolella ram-

pin linjausta muutetaan hieman lähemmäksi valtatien ajorataa. 

 

Kuva 63. Havainnekuva Kangasalan eritasoliittymän kohdalta. 
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Huutijärven eritasoliittymä 

Nykyiset eritasoliittymän rampit säilyvät miltei ennallaan. Valtatien lounaispuolen ramppiliitty-

mään lisätään kiertoliittymä. Sahalahdentien (kt 58) suuntainen uusi jalankulku- ja pyöräily-

väylä parantaa kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä ja liikenneturvallisuutta. 

 

Kuva 64. Havainnekuva Huutijärven eritasoliittymästä. 

Eritasoliittymien yksisuuntaisten ramppien poikkileikkaus on 6,5/4,5 metriä. Muiden ramppien 

kaistaleveys on 3,5 metriä.  

Maantiet 

Maanteiden muutokset rajoittuvat eritasoliittymien kohdalle. 

Kadut 

Katujen muutokset rajoittuvat eritasoliittymien kohdalle. 

3.2.2 Joukkoliikenteen järjestelyt  

Lamminrahkan eritasoliittymän ramppien yhteyteen toteutetaan linja-autopysäkit. Lentolan 

eritasoliittymän läheisyyteen on Kangasalan kaupungilla suunnitelmia toteuttaa liityntä-

pysäköintialue. Tampereen kaupungin alueella Alasjärven eritasoliittymän läheisyyteen Koil-

liskeskuksen yhteyteen on suunnitelmia toteuttaa liityntäpysäköintialue ja joukkoliikenteen 

vaihtoterminaali. Liityntä- ja saattoyhteyksien tarve tarkennetaan jatkosuunnittelussa. 
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3.2.3 Jalankulku ja pyöräily sekä ulkoilureitit 

Valtatien rinnalle ei rakenneta uusia jalankulku- tai pyöräilyväyliä. Jalankulkua ja pyöräilyä 

palvelevat alikulut parannetaan koko suunnittelujaksolla. Jalankulku- ja pyöräilyväylien järjes-

telyjä parannetaan Alasjärven, Linnainmaan, Lentolan, Ranta-Koiviston ja Huutijärven erita-

soliittymissä. Alasjärven eritasoliittymän alueella jalankulun ja pyöräilyn yhteyksissä on otettu 

huomioon Koilliskeskuksen saavutettavuus. Lentolassa jalankulku- ja pyöräily-yhteys on 

osoitettu turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaeen molemmille puolille Kangasalantietä (mt 

339). Huutijärven eritasoliittymään rakennetaan uusi jalankulkua ja pyöräilyä palveleva yh-

teys valtatien eritasoliittymän yhteyteen. Lamminrahkan uuteen eritasoliittymään sisältyvät 

jalankulku- ja pyöräilyväyläratkaisut. 

Suunnittelujakson kaksi ulkoilureittien alikulkua sijaitsevat Linnainmaan ja Vatialan välisellä 

osuudella. Kaarinanpolun vaellusreittiin kuuluva alikulku sijoittuu Jyväskylän radan kanssa 

samaan alikulkuun. Nämä ulkoilureittejä palvelevat alikulut samoin kuin Kangasalla Kirkkojär-

ven molemmin puolin sijaitsevat, ahtaat luontopolun alikulut, parannetaan. 

3.2.4 Erikoiskuljetukset  

Valtatien varustaminen keskikaiteella ja samalla tapahtuva nelikaistaminen tarkoittavat sitä, 

että leveätkin erikoiskuljetukset mahtuvat kulkemaan valtatietä pitkin omaa puoltansa, ulottu-

matta vastakkaisen suunnan puolelle, mikä lisää liikenneturvallisuutta. Paikoitellen keskikai-

teesta aiheutuu eritasoliittymissä kuitenkin merkittävää haittaa erityisesti ylikorkeiden erikois-

kuljetusten kululle. Ongelma koskee pääasiassa liittymiä, joissa valtatie 12 kulkee poikittais-

väylän ali. Hankalin tilanne muodostuu Kangasalan ja Huutijärven liittymissä. Lentolan erita-

soliittymässä tilanne puolestaan paranee nykyisestä uuden suoran rampin myötä. 

Kangasalan eritasoliittymässä säilyy korkeiden kuljetusten käyttämä liittymän pohjoispuolinen 

oikaisu ramppien välillä. Lännestä itään suuntautuvat kuljetukset eivät kuitenkaan pääse siir-

tymään vastakkaisen ajosuunnan puolelle liittymien välillä keskikaiteen takia. Näin ollen ne 

joutuvat kulkemaan vasten liikennettä koko jakson Ranta-Koiviston liittymästä Huutijärven liit-

tymään asti, mikä pidentää häiriön kestoa ja kasvattaa liikenneturvallisuusriskiä. Lisäksi puo-

lenvaihto Ranta-Koiviston ja Huutijärven ramppiliittymissä voi olla hankalaa erityisesti pitkille 

kuljetuksille jyrkkien kääntymiskulmien takia. Huutijärven liittymässä idästä tulevat kuljetukset 

joutuvat vastaavasti käyttämään vastakkaisen ajosuunnan ramppia, mikä edellyttää käytän-

nössä siirtymistä vastakkaisen suunnan ajoradan puolelle jo ennen keskikaiteen alkukohtaa.  

Erikoiskuljetusjärjestelyiden helpottamiseksi on kehitteillä kapeille nelikaistateille soveltuva 

avattava kaidejärjestelmä, joka mahdollistaa erikoiskuljetuksen nopean siirtymisen omalle 

kaistalle heti erikoiskuljetuksia rajoittavien eritasoliittymien jälkeen. Avattava kaidejärjestelmä 

vähentäisi erikoiskuljetusten tarvetta kulkea vasten liikennettä.  

Toimenpiteiden vaikutuksia erikoiskuljetuksiin on kuvattu tarkemmin luvussa 4.2.1. 
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3.2.5 Pohjanvahvistustoimenpiteet ja pohjavedensuojaus 

Suunnittelualueen maaperäolosuhteet eivät edellytä laajoja pohjanvahvistustoimenpiteitä. 

Yksittäisten pehmeimpien savikoiden ja matalien turvepehmeiköiden kohdalla rakennetaan 

pohjanvahvistustoimenpiteenä massanvaihtoa. Päätien leventämisen lisäksi massanvaihto-

alueet sijoittuvat pääosin Linnainmaan eritasoliittymän meluvallin kohdalle sekä Lammin-

rahkan eritasoliittymään. Alasjärven eritasoliittymässä ramppien E1R2 ja E1R7 kohdalle on 

suunniteltu paalulaattaa lyhyille osuuksille. 

Ranta-Koiviston ja Kangasalan eritasoliittymien välisellä alueella maaperä on sitkeää savea 

ja löyhää silttiä. Tällä osuudella tien levennysrakenteen pohjanvahvistustoimenpiteenä ra-

kennetaan esikuormituspenger. Esikuormituspenkereen painuma-aika tarve on alustavasti 

arvioiden noin 6 - 12 kk. Kirkkojärven kohdalla nykyisen tien eteläpuolelle tehtävä pengerlevi-

tys perustetaan massanvaihdon varaan. 

Usealla siltapaikalla maaperä on silttiä, joilloin sillan tulopenkereiden riittävä vakavuus alitta-

van tien suuntaan edellyttää tulopenkereille pohjanvahvistustoimenpiteeksi paalulaattaa. 

Pikkolan kohdalla Kangasalla pohjavesi on paineellista valtatien pohjoispuolella. Pohjave-

denpinta on valtatien lähellä noin 0,2 - 0,5 metrin syvyydessä. Ylin maakerros on pääosin sa-

vista silttiä. Valtatien 12 leikkauspohja on pohjavedenpinnan alapuolella eli työn aikana poh-

javettä purkautuu jonkin verran.  Veden purkautuminen vähenee, kun tierunko ja luiskatäytöt 

siltillä on tehty, eikä valtatien varteen tehdä syvää sivuojaa. Pohjaveden pinnan korkeustaso 

tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä Pikkolan kohdalla. Tällöin voidaan arvioida tar-

kemmin tierakenteiden etäisyys suhteessa pohjavedenpinnan tasoon ja mahdolliset rakenta-

misen aikaiset vaikutukset. Siltapaikka S24 Tarpilan alikulkukäytävä sijoittuu korkeusasemal-

taan haasteellisesti verrattuna läheisen Kirkkojärven pinnankorkeuteen. Sillan kohdalle voi 

olla tarve tehdä patorakenteita siltapaikan kuivana pysymisen varmistamiseksi. 

Kirkkoharjun 2. luokan pohjavesialueen osa C sijoittuu valtatien itäpuolelle Lentolassa. Valta-

tie ei sijoitu pohjavesialueelle, mutta maakerrokset ovat läpäiseviä tielinjauksen kulkiessa 

harjualueen poikki. Jatkosuunnittelussa määritellään Lentolan kohdan pohjavedensuojaus-

tarve.  

3.2.6 Kuivatus ja hulevedet 

Valtatien kuivatuksen suunnittelun lähtökohtana ovat nykyisen valtatien kuivatusratkaisut, joi-

hin merkittävimmät muutokset syntyvät uuden Lamminrahkan eritasoliittymän kohdalla. Alas-

järven koko eritasoliittymäalueen kuivatusratkaisuissa on otettava huomioon Alasjärven lä-

heisyys ja nykyinen järven tila sekä alapuolisten hulevesireittien tulvaherkkyys. Alustavan ar-

vion mukaan eritasoliittymän vedet johtuvat pääsääntöisesti Pappilanojan suuntaan ja sen 

kautta Iides- ja Pyhäjärveen. Suunnitelman korkeustasojen tarkentuessa on kuitenkin mah-

dollista, että Alasjärven eritasoliittymäalueella tarvitaan myös pumppaamoja kuivatusvesien 

johtamiseksi pois Alasjärven valuma-alueelta.  
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Kaukajärven ja Pitkäjärven valuma-alueella Lentolan jaksolla on jatkosuunnittelussa varau-

duttava tutkimaan tiehulevesien johtamismahdollisuudet Kaukajärven valuma-alueen ulko-

puolelle. Mahdollisia suuntia ovat niin Halimajärvi Kangasalla, Halimasjärvi Tampereella kuin 

myös Suoramanjärvi Kangasalla. Samassa yhteydessä on mahdollista helpottaa myös Kan-

gasalan Nattarin ja Lemetyn alueen tulvaongelmia. Kuivatuksen kannalta tärkeä tiejakso on 

myös Kangasalla Pikkolan kohdalla, missä valtatien kuivatuksessa on nykyisin ongelmia ja 

savi- ja silttipatjan alainen pohjavesi on paineellista. Pikkolan alue on Kirkkojärven välittö-

mässä läheisyydessä, joten tiekuivatuksen ja hulevesien hallinnan suunnitteluun on syytä 

kiinnittää erityishuomiota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Hulevesien hallintaan Kangasalan Kirkkojärven jaksolla on tarpeen toteuttaa käsittelyraken-

teita. Jaksolla on varauduttava jo työmaan aikaisten hulevesien laskeuttamiseen toteutta-

malla laskeutusaltaat ennen työmaavaihetta. Työmaavedet voivat kuormittaa vesistöjä kiinto-

aineella. Lähtökohtana on, että työmaavesistä poistetaan kiintoaines laskeuttamalla, ja myö-

hemmin alue jää käyttöön kosteikkona, joka palvelee tiehulevesien käsittelyrakenteena. Las-

keutusaltaille suositellaan varattavaksi tilaa tällä jaksolla vähintään 2 - 5 % valuma-alueen 

pinta-alasta.  

Hulevesien käsittelyn periaatteet, tyyppikuvat ja hulevesialtaiden mahdolliset sijoitusalueet 

koko suunnitelmajaksolla on esitetty piirustuksissa. Suunnitelmapiirustuksissa on tarkasteltu 

tilavarauksia 2 % minimimitoituksella paaluvälillä noin 10 500 – 12 800, millä osuudella hule-

vedet johtuvat lähes suoraan Kirkkojärveen. Muualla tilavarauksien minimimitoituksena on 

käytetty 1 % valuma-alueen pinta-alasta. Useimmilla alueilla minimimitoitus on mahdollista 

ylittää selvästi. 

Yleissuunnitelmassa hulevesien hallintaa on tarkasteltu alustavalla tasolla nykyisten korkeus-

suhteiden ja arvioitujen tulevien valtatien ja eritasoliittymien viettosuuntien perusteella. Suo-

rilla tieosuuksilla kuivatus säilynee pääosin nykyisellään, mutta eritasoliittymissä kuivatuk-

seen voi tulla muutoksia, ja Ranta-Koiviston eritasoliittymän kohdalla nykyistä kuivatusta 

muutetaan tulvariskien vähentämiseksi ja hulevesien hallinnan parantamiseksi. Myös Lento-

lan eritasoliittymän ja sen pohjoispuolisen tiejakson (plv noin 6 000 – 7 200) kuivatusta pa-

rannetaan yhteistyössä Kangasalan kaupungin kanssa, koska jakson kuivatusratkaisut vai-

kuttavat suoraan muun muassa Lemetyn ja Nattarin alueen tulvaongelmiin.  

Valtatien kuivatus ja hulevesien käsittely suunnitellaan tarkemmin yleissuunnittelua seuraa-

vassa tiesuunnitelmavaiheessa. 

3.2.7 Sillat   

Hankkeeseen sisältyy 31 siltapaikkaa. Sillat ovat pääosin tyypiltään teräsbetonisia laatta- ja 

palkkisiltoja. Jalankulun ja pyöräilun sillat ovat vinojalkaisia kehäsiltoja, yksi jalankulun ja 

pyöräilyn silta on ylikulkukäytävä.  Hankkeen silloista 15 on varsinaisia risteyssiltoja (rs), yksi 
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vesistösilta, yksi rautatien ylikulkusilta,13 jalankulun ja pyöräilyn alikulkua ja yksi ylikulkukäy-

tävä.   

Kuusi nykyistä siltaa on ajateltu levennettäviksi ja loput ovat uusia siltoja. Silloista 19 puretaan.  

Kuohunlahden silta on hankkeen ainoa vesistösilta. Siltapaikka sijaitsee alueella, jonka luon-

toarvot ovat merkittävät, ja ne on otettava huomioon siltaa rakennettaessa.  

Hankkeen merkittävimmistä silloista on laadittu työn yhteydessä luonnokset. Sillat ovat S1 

Alasjärven eteläinen rs, S2 Alasjärven pohjoinen rs, S4 Niihaman rs, S10 Lamminrahkan rs, 

S13 Vatialan rs, S17 Suoraman rs, S22 Rääkölän rs, S25 Kangasalan rs ja S31 Huutijärven 

rs.  

 

Taulukko 1. Siltaluettelo.  

Silta Nimi Tyyppi HL (m) 
Alikulk. 

korkeus 
Jännemitat (m) Levitys 

Kustannus-

arvio € 
Huom 

S1 

 

Alasjärven eteläinen 

risteyssilta 
JBjp 12,5 4,8 20,0+25,0+20,0  1 600 000  

S2 
Alasjärven pohjoinen 

risteyssilta 
JBjp 12,5 4,8 16,0+20,0+20,0+16,0  

1 640 000 

 
 

S3 
Majarannan risteys- 

silta 
Bjul 23 4,7 3,1+9,7+13,0+11,6+3,1 4 540 000 

nykyisen 

levennys 

S4 Niihaman risteyssilta JBjp 7 4,8 
24,0+30,0+23,0+18,0+1

4,0 
 1 400 000  

S5 Aitolahden risteyssilta Bjul 7 4,8 
3,1+9,7+13,0+11,6+3,1 

 520 000  

S6 Atalan ylikulkukäytävä JBjp 5 >5,2 18,0+30,0+18,0  620 000  

S7 
Linnainmaan 

risteyssilta 
Bjul 30 4,67 

2,0+10,5+13,2+12,0+2,9 
19 1 700 000 

nykyisen 

levennys 

S8 
Petäjäsuon 

alikulkukäytävä 
Blk II 

19,5 
3,2 

6 
 490 000  

S9 

Kiveliön 

alikulkukäytävä Th 26,5 
    3,0 

6  400 000   

S10 
Lamminrahkan 

risteyssilta 
JBjp 18 4,8 15,0+23,5+15,0  1 750 000  

S11 
Kotipellon 

alikulkukäytävä 
Th 26,5 3,0 6  400 000  

S12 Lemposen ylikulkusilta Bjul 
19,5 

7 15,5+18,9+15,5 8,5 1 060 000 
nykyisen 

levennys 

S13 Vatialan risteyssilta Bjl 23 4,68 11,79+15,25+14,01 12 1 090 000 
nykyisen 

levennys 

S14 Lentolan risteyssilta Bul 26,5 4,8 2,5+20,0+2,5  1 250 000  

S15 Alikulkukäytävä Blk II 26,5 3,2 
6 

 700 000  

S16 
Lentolan 

alikulkukäytävä 
Blk II 23 3,2 6  570 000  

S17 Suoraman risteyssilta JBjp 21,5 4,8 17,5+26+19,8  2 550 000  

S18 
Mattilan 

alikulkukäytävä 
Blk II 26,5 3,2 6  730 000  
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S19 Alasen risteyssilta Bul 19,5 4,8 2,5+20,0+2,5  920 000  

S20 
Yrjölän 

alikulkukäytävä 
Blk II 19,5 3,2 6  470 000  

S21 
Pähkinäkallion 

alikulkukäytävä 
Blk II 

19,5 
3,2 6  470 000  

S22 Rääkölän risteyssilta JBjp 14,75 4,8 16,0+26,0+16,0  1 600 000  

S23 
Kankkulan 

alikulkukäytävä 
Blk II 26,5 3,2 6  720 000  

S24 
Tarpilan 

alikulkukäytävä 
Blk II 19,5 3,2 6  470 000  

S25 
Kangasalan 

risteyssilta 
JBjp 10,5 

4,8 
23,0+33,0+23,0  1 600 000  

S26 Kuohunlahden silta Th 23 1 4,78 9 75 000 
nykyisen 

levennys 

S27 
Lauvalan 

alikulkukäytävä 
Blk II 19,5 3,2 6  470 000  

S28 Herttualan risteyssilta Bul 19,5 4,8 2,5+20,0+2,5  920 000  

S29 
Mäyrävuoren 

alikulkukäytävä 
Blk II 19,5 3,2 6  470 000  

S30 Alikulkukäytävä Blk II 23+7 3,2 6  700 000  

S31 Huutijärven risteyssilta 
JBjp 14 

5,2 19,3+24,92+19,16  1 700 000  

 

Bul = teräsbetoninen ulokelaattasilta 

Bl = teräsbetoninen laattasilta 

Bjp = teräsbetoninen jatkuva palkkisilta 

Bjl = teräsbetoninen jatkuva laattasilta 

Bjup = teräsbetoninen jatkuva ulokepalkkisilta 

Th           =     teräsholvisilta 

 

3.2.8 Valaistuksen periaatteet ja riista-aidat 

Valtatien 12 valaistus uusitaan koko suunnittelujaksolla. Eritasoliittymissä valaistaan rampit 

ja risteävät tiet. Valaistus toteutetaan valtatiellä kaksipuoleisena, rampeilla ja muilla väylillä 

yksipuolisina. Muut tiet valaistaan nykyisen valaistuksen periaatteiden mukaisesti. 

Kaikkien väylien pylvään materiaali ja kaapelointitapa sekä valolaji määritellään seuraavissa 

suunnitelmavaiheissa. 

Valtatielle uusitaan riista-aita Alasjärveltä Suoramalle saakka. Uusia riista-aitajaksoja on 

suunniteltu Suoramalta Ranta-Koivistoon ja Herttualasta Huutijärvelle. Riista-aitojen laajuus 

määritellään tarkemmin tiesuunnitteluvaiheessa. 

3.2.9 Johto- ja laitesiirrot 

Suunnittelualeella on Alasjärven eritasoliittymässä Vattenfallin 220 kV ilmajohtoja, joita jou-

dutaan korottamaan lisärampin toteutuessa. Lentolan eritasoliittymän kohdalla on Fingridin 
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2x400 kV ja 2x110 kV sekä Elisan 110 kV:n ilmajohtoja, jotka säilyvät ennallaan, mutta vai-

keuttavat eritasoliittymän toteuttamista.  

Huutijärven eritasoliittymän kohdalla kulkee Gasum Oy:n maakaasulinja. Mikäli Huutijärven 

eritasoliittymän länsipuolelle toteutetaan kävelyn- ja pyöräilyn alikulkukäytävä, maakaasulin-

jaa on jonkin verran siirrettävä. Maakaasulinjan siirto on huomioitu rakentamiskustannuk-

sissa. 

Lisäksi suunnittelualueella on Telian, Elisan, Tampereen puhelimen, Tampereen puhelimen 

ja DNA:n maa- ja ilmakaapeleita sekä Tampereen ja Kangasalan kaupunkien kunnallistek-

niikkaa.  

Johtojen ja laitteiden siirtämiseen ja suojaamiseen on varauduttu rakentamiskustannuksissa. 

Tarkemmat suojaus- ja siirtotoimenpiteet tulee kartoittaa jatkosuunnittelun aikana.    

3.2.10 Meluntorjunta  

Meluntorjuntatoimenpiteiden suunnittelussa on otettu huomioon hankkeen tavoitteet sekä 

meluesteen sijoituspaikan ominaisuudet. Meluntorjuntaa on esitetty toteutettavaksi melukai-

teilla, -valleilla, -seinillä tai niiden yhdistelmillä.  

Meluesteitä on esitetty asuinalueiden ja luonnonsuojelualueiden kohdille Alasjärven ja Lin-

nainmaan, Linnainmaan ja Kiveliön, Lentolan ja Ranta-Koiviston, Kirkkojärven ja Kangasalan 

keskustan sekä Herttualan ja Huutijärven kohdille. 

Alustavasti tutkitut meluesteet sijoittuvat suunnitelmassa taulukossa 1 esitettyihin kohtiin. 

Suunniteltujen meluesteiden kokonaispituus suunnittelualueella on noin 14 400 metriä. Me-

luesteiden sijainti on esitetty suunnitelmakartoissa ja melukartoissa. 

 

Taulukko 2. Uudet meluesteet.  

Numero PLV Sijainti Tyyppi Korkeus Huom 

ME1 1510-2160 oikea/rampilla seinä 
mp + 1,5m 

 
olemassa olevan meluvallin päällä 

ME2 rampin E2R4 plv. 30-150 rampilla seinä tsv + 4 m 
rampin E2R4 oikealla reunalla ny-

kyiselle vallille asti 

ME3 2240-2500 oikea seinä tsv + 4 m - 

ME4 2490-2550 oikea kaide tsv + 1,5m alittavan kadun kohdalla 

ME5 2540-3320 oikea seinä tsv + 4 m - 

ME51 3320-3640 oikea valli tsv + 5 m  

ME6 3620-3710 oikea kaide tsv + 1,6m alittavan kadun kohdalla 

ME7 3690-3920 oikea 
valli ja 

seinä 
tsv + 5 m osaksi rampin E3R1 laidalla 

ME8 5550-6180 oikea kaide tsv + 1,5m 
osaksi rampin E4R2 laidalla, osaksi 

sillalla 
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ME9 Kangasalantien plv. 0-130 oikea kaide tsv + 1,5m 
Kangasalantien varressa kevyen lii-

kenteen väylän oikealla laidalla 

ME10 Kangasalantien plv. 120-210 oikea kaide tsv + 1,5m 

Kangaslantien varressa kevyen lii-

kenteen väylän vasemmalla puo-

lella, osaksi sillalla 

ME11 Kangasalantien plv. 190-250 oikea  kaide tsv + 1,5m 
Kangasalantien varressa kevyen lii-

kenteen väylän oikealla laidalla 

ME12 
ramppien E5R1 ja E5R2 väli-

sen kadun plv. 30-90 
oikea kaide tsv + 1,5m ramppien välisen tien varressa 

ME13 rampin E5R2 plv. 20-190 rampilla kaide tsv + 1,2m 

rampin E5R2 varressa, liittyy vt.12 

samalla kohdalla sijaitsevaan melu-

kaiteeseen 

ME14 7190-9780 oikea kaide tsv + 1,2m osaksi sillalla, osaksi rampilla E6R1 

ME15 rampin E5R3 plv. 170-270 rampilla seinä tsv + 4 m - 

ME16 rampin E5R3 plv. 120-175 rampilla kaide tsv + 1,5m osaksi sillalla 

ME17 7320-7960 vasen seinä tsv + 4 m - 

ME18 7950-8030 vasen kaide tsv + 1,5m osaksi sillalla 

ME19 8020-8530 vasen seinä tsv + 4 m  

ME20 8520-8590 vasen kaide tsv + 1,5m osaksi sillalla 

ME21 8580-9140 vasen seinä tsv + 4 m - 

ME22 rampin E6R1 plv . 105-455 rampilla kaide tsv + 2m - 

ME23 rampin E6R2 plv. 25-340 rampilla kaide tsv + 1,5m - 

ME24 rampin E6R3 plv. 80-435 rampilla kaide tsv + 1,5m 
yhtyy vt12 vasemmalla puolella si-

jaitsevaan melukaiteeseen 

ME25 10500-11670 vasen kaide tsv + 1,5m osaksi rampilla E7R4 

ME26 10725-11440 oikea kaide tsv + 1,2m 
osaksi rampilla E7R1, yhtyy rampin 

melukaiteeseen 

ME27 
rampin E7R1 plv. 120-420 + 

M4 plv.30-165 
rampilla kaide tsv + 1,2m 

kaiteet yhtyvät toisiinsa ja kaide jat-

kuu Kangaslan risteyssillalle asti 

ME28 11840-12530 oikea kaide tsv + 1,2m osaksi rampilla E7R2 

ME29 12100-12650 vasen kaide tsv + 1,2m osaksi rampilla E7R3 

ME30 12650-13500 vasen kaide tsv + 1,5m - 

ME31 12860-13150 oikea seinä mp + 3m seinä mäen päällä 

ME32 13850-14010 vasen kaide tsv + 1,5m osaksi rampilla E8R3 

ME33 rampin E8R3 plv. 10-340 rampilla kaide tsv + 1,5m 
yhtyy Sahalahdentien ja Vt12 melu-

kaiteisiin 

ME34 Sahalahdentien plv. 300-360 vasen kaide tsv + 1m yhtyy rampin E8R3 melukaiteeseen 

ME35 14260-15000 vasen kaide tsv + 1,2m - 
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3.2.11 Ympäristön käsittelyn periaatteet  

Valtatieympäristön käsittelyn lähtökohtana ovat nykyisen väylän luonne eri tiejaksoilla, maan-

käytön muutosalueet ja valtatien sopeuttaminen ympäristöönsä. Ympäristön käsittelyllä tue-

taan myös valtatien estevaikutuksen vähentämistä. Tiejaksoittain keskeisiä ympäristön käsit-

telyn periaatteita ovat: 

• Kaupunkijakso Alasjärveltä Kangasalan rajan tuntumaan 

o maankäyttö valtatien ympärillä on kaupunkimaista 

o valtatien estevaikutusta ja yhdyskuntarakennetta jakavaa vaikutusta lievennetään kapealla 

poikkileikkauksella 

o ympäristökuvallista muutosta hallitaan säilyttämällä tien reuna-alueet mahdollisimman metsäi-

sinä ja istuttamalla tarpeen mukaan uutta puustoa alueella luontaisesti esiintyvistä havupuula-

jeista 

o meluvallit metsitetään alueen luontaisilla puulajeilla 

o Alasjärven eritasoliittymän alueella laaja-alaista maisemakuvan muutosta lievennetään säilyttä-

mällä mahdollisuuksien mukaan nykyistä kasvavaa puustoa ja tekemällä korvaavia puusto- ja 

pensasistutuksia. Eritasoliittymä muodostaa kaupunkimaisen rakenteen porttikohdan idästä 

länteen kuljettaessa, joten alueen maisemakuvallista merkitystä voi myös harkitusti tehostaa 

ympäristörakentamisen keinoin. 

o Linnainmaan eritasoliittymän alueella säilytetään mahdollisuuksien mukaan nykyistä puustoa 

ramppisilmukoiden sisällä 

 

• Kehittyvän uuden taajaman jakso, joka sisältää Lamminrahkan uuden eritasoliittymän ja 

valtatien Vatialan eritasoliittymään saakka 

o Lamminrahkan eritasoliittymäaluetta lukuun ottamatta tieympäristö käsitellään nykyistä puus-

toista metsämaisemakuvaa säästäen; erityisesti Jyväskylän radan lähialueella tavoitteena on 

valtatieympäristön sovittaminen metsäiseen maisemakuvaan, jossa on liito-oravan elinympäris-

töjä ja kulkee seudullinen ulkoilureitti 

o Lamminrahkan kohdalla nykyinen maankäyttö muuttuu ja ympäristökuvaa voidaan kehittää kau-

punkimaiseen suuntaan myös valtatien eritasoliittymässä 

- eritasoliittymän kohdalla maisemakuvaa voidaan avartaa ja tuoda esiin alueen tiivistä ra-

kennetta ja/tai uuden aluekeskuksen mahdollisia maamerkkejä 

- luonnonympäristön piirteistä alueen suuret kivet, siirtolohkareet ja kalliopaljastumat sovel-

tuvat korostettaviksi myös tieympäristössä 

- eritasoliittymän maaston muotoilu voidaan tehdä suppeana ja käyttää pengerryksiä, porras-

tuksia ja tukimuureja; risteyssillan keiloissa on myös mahdollista korostaa rakennettua ym-

päristöä luonnonkivilaattaverhouksilla 

 

• Lentolan jakso Vatialan eritasoliittymästä Suoramalle 

o jaksolla ympäristökuvaa hallitsevat laajat yritys- ja liikekiinteistöt ja Lentolassa voimalinja 

o ympäristö ei aseta valtatien ympäristönkäsittelylle erityisiä vaatimuksia  

o valtatien erottumista ympäröivästä maisemakuvasta ei ole tarpeen estää, mutta asuinalueiden 

kohdalla suojaistutukset ovat suositeltavia 

o Lentolan eritasoliittymän alueella tiejärjestelyt muodostuvat entistä hallitsevammiksi etenkin 

kaupunkiseudun 2-kehän toteutuessa; harkituilla näkymien avaamisella liittymää ympäröivään 

pienipiirteiseen maaseutu- ja pientaloasutuksen maisemaan voidaan luoda vaihtelevuutta ym-

päristökuvaan 
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o meluesteet Lentolasta Kangasalan suuntaan toteutetaan vähäeleisinä meluseininä 

 

• Kangasalan taajaman ja peltoaukeiden jakso jakaantuu Kirkkojärven länsi- ja itäpuoliseen 

osaan 

o peltoaukeiden jaksolla ympäristön käsittelyn tavoitteena on valtatien maisemakuvallisen haitta-

vaikutuksen lieventäminen 

o avoimessa maisemakuvassa alikulkuja ja risteyssiltoja ei korosteta puustoistutuksilla 

o istutuksilla tuetaan olemassa olevia, tiehen rajautuvia reunavyöhykkeitä pellon/metsän tai pel-

lon/asutuksen rajakohdilla 

o meluesteet toteutetaan mahdollisimman matalina, hillityn värisinä ja meluvallit nurmetetaan 

o Pähkinäkallion luonnonsuojelualueen kohdalla valtatien mahdollisen leventämisen vaikutuksia 

lievennetään lehtipuuistutuksilla  

o Aakkulantien ja valtatien välisen yritysalueen kohdalla voidaan käyttää näkymiä peittäviä lehti-

puu- ja pensasistutuksia 

o Ranta-Koiviston eritasoliittymässä viherympäristön laatutasoa nostetaan nurmetuksin ja lisäis-

tutuksin 

o Huutijärven eritasoliittymän alueella ympäristön käsittelyn tavoitteena on valtatien ja eritasoliit-

tymän sopeuttaminen ympäristöönsä metsäisiä ja puustoisia kaistaleita säästämällä ja täyden-

nysistutuksin 

- eritasoliittymäalueen näkyvyyttä ympäröiviltä avoimilta viljelyalueilta ei lisätä 

- taajaman ja vanhan maaseutuasutuksen läheisyyden vuoksi istutuksissa voidaan käyttää 

jaloja lehtipuita ja kukkivia pensaita 

 

• Kirkkojärven jakso  

o Kirkkojärven Natura-alueen läheisyydessä ympäristön käsittelyn tavoitteena on luonnonarvoja 

turvaavien ja valtatien liikenteen haittoja vähentävien ratkaisujen käyttäminen 

o luontaista puustoa ja maanpohjaa säästetään mahdollisimman paljon ja valtatien poikkileikkaus 

pidetään mahdollisimman kapeana 

o työnaikaiset hulevesien hallintajärjestelyt, kuten laskeutusaltaat, toteutetaan siten, että ne pal-

velevat myös hankkeen valmistuttua tiehulevesien viivytys- ja laskeutusaltaina 

o täydennysistutuksissa suositaan alueella tavattavia lehtipuulajeja ja suojavaikutusta voimiste-

taan tarpeen mukaan pensasistutuksilla 

o linnustoarvojen kannalta viherympäristöön ei suositella marjovien pensaiden tai puiden istutuk-

sia, jotta linnut eivät hakeudu tiealueelle 

o meluesteissä on otettava huomioon myös maisemakuva ja keskustaajaman läheisyys, jolloin 

meluesteratkaisujen tulee olla korkeatasoisia ja esimerkiksi osittain läpinäkyviä. 

3.2.12 Estevaikutuksen lieventäminen ja ekologiset yhteydet 

Valtatien estevaikutuksen lieventämisestä ja ekologisten yhteyksien turvaamisesta on tehty 

erillinen tarkastelu luontoarvoja koskevassa lisäselvityksessä, joka on raportoitu yleissuunni-

telman yhteydessä erikseen.  

Eri eläinlajeille soveltuvia ja erityyppisiä ratkaisuja tien estevaikutuksen lieventämiseksi suun-

nittelualueella on esitetty taulukossa 3. Alikulkujen, pieneläinputkien ja liito-oravien kannalta 

tärkeiden kulkuyhteyksien paikat on merkitty yleissuunnitelmakartoille.  
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Taulukko 3. Ehdotetut eläinten kulkuyhteyksiä parantavat toimet.  

Eläinryhmä Kulkuyhteys 

Keskikokoiset nisäkkäät Monitoimialikulut (3 kpl) 

Piennisäkkäät Pieneläinputket (5 kohtaa), monitoimialikulut (3 kpl) 

Liito-oravat Hyppypylväät, puuistutukset ja tiealueen reunapuuston säästämi-

nen (7 merkittävää ylityskohtaa) 

Matelijat ja sammakkoeläimet Pieneläinputket (5 kohtaa), rummut 

Lepakot Puuston rakenne: Puustoiset, pienipiirteiset maisemat (liito-ora-

vien latvusyhteydet) 

 

3.2.13 Työnaikaiset liikennejärjestelyt  

Valtatie parannetaan suunnitteluosuudella nykyiselle paikalleen, joten rakentaminen vaatii 

työn aikaisia liikennejärjestelyjä. Yleissuunnitelman mukaiseen tiejärjestelyjen tilanteeseen 

edetään kuitenkin vaiheittain, jolloin osa suunnittelujaksosta on lähes normaaliin tapaan lii-

kenteen käytettävissä. Siltojen rakentaminen vaatii työn aikaisia kiertoteitä.  

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen kannalta merkittävimpiä kohtia ovat Alasjärven ja Lentolan 

eritasoliittymät. Alasjärven ja Lentolan eritasoliittymien risteyssillat on suunniteltu toteutetta-

vaksi nykyisten siltojen viereen, jolloin nykyiset sillat ovat toiminnassa uusien siltojen raken-

tamisen aikana.  

3.3 Maa-ainesmateriaalit ja uusiomateriaalit 

Tielinjaukset pyritään suunnittelemaan mahdollisimman hyvin massatasapainoisiksi. Tien ra-

kentamisessa hyödynnetään tielinjalta saatavia kiviainesmassoja. Alueelta saatavien kiviai-

nesten laatua ei ole selvitetty. Kiviainesten laatuominaisuudet (arseeni ja sulfidimineraalit/ko-

konaisrikkipitoisuus) tutkitaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja määritellään haital-

listen kiviainesten käsittelytavat. Korkealuokkaiset päällysteiden ja kantavan kerroksen kiviai-

nekset tuodaan lähtökohtaisesti kaikki hankkeen ulkopuolelta. Myös muita tien rakenneker-

ros- ja pengermassoja tuodaan hankkeen ulkopuolelta.  Hankkeen massatalous selvitetään 

tarkemmin seuraavissa suunnitteluvaiheissa.  

Liikennevirasto on mukana uusiomateriaalien hyödyntämistä edistävässä UUMA2-ohjelmas-

sa, jonka yhteydessä selvitetään valituissa yleis- ja tiesuunnitelmahankkeissa uusiomateriaa-

lien käyttökelpoisuutta, käyttökohteita ja käytön vaikutuksia. Yksi valituista suunnitteluhanke-

piloteista on valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi. Uusiomateriaaliselvityksessä tarkasteltiin Tampe-

reen seudun lähialueiden teollisuuden tuotantolaitosten tuottamien sivutuotteiden 
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syntymääriä ja kelpoisuutta maarakentamisen kannalta. Tarkastelu ulotettiin pääasiassa 100 

km:n etäisyydelle Tampereen alueelta. 

Selvityksen teon yhteydessä todettiin, että nykyiselle linjaukselleen parannettavat pääväylät 

ovat haasteellisia kohteita uusiomateriaalien hyödyntämisen kannalta, sillä tierakenteen le-

ventämisen yhteydessä teknisiltä ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavien materiaalien käyt-

täminen voi muodostua ongelmalliseksi muun muassa materiaalien erilaisten lämmöneristä-

vyysominaisuuksien johdosta.  

Uusiomateriaalien hyödyntämisen kannalta soveltuvimpia rakenteita hankkeella ovat melu-

vallien täytöt. Hankkeelle suunniteltaviin päällysrakenteisiin parhaiten soveltuva uusiomateri-

aalivaihtoehto on betonimurske.  

Uusiomateriaaliselvitys on esitetty yleissuunnitelman liiteaineistossa. 

Teiden rakentamisessa voidaan hyödyntää valtatien 12 ja muiden väylien rakentamisen yh-

teydessä leikattavia maamassoja. Hanke on massataloudeltaan hieman ylijäämäinen.  Alus-

tava massataloustilanne on esitetty taulukossa 4.  

Massataloutta arvioidessa on oletettu, että  

• maamassat sijoitetaan maapenkereisiin ja luiskatäyttöihin  

• massanvaihtojen kaivannot, pintamaat ja muut olosuhdeherkät maa-ainekset viedään si-

joitusalueille. 

Massojen käyttö ja sijoitustarpeet selvitetään tarkemmin seuraavassa tiesuunnitteluvai-

heessa. 

Taulukko 4. Massataulukko  

Massavarat 

Pintamaat: 50 000 m3ktr 

Maaleikkaus: 310 000 m3ktr 

Kallioleikkaus: 47 000 m3ktr 

Massojen käyttö Penger ja luiskat: 336 000 m3rtr 

Massatilanne Ylijäämä: 21 000 m3rtr 

3.4.  Vaiheittain rakentaminen  

Koko hankkeen rahoituksesta ei ole tehty päätöksiä, joten hankkeen toteuttamisajankoh-

dasta ei ole tietoa.  

Hankkeen toteuttaminen on mahdollista tehdä vaiheittain. Vaiheittain rakentaminen voidaan 

toteuttaa esimerkiksi eritasoliittymäväleittäin. Vaiheistuksen lähtökohtana ovat suunnittelualu-

een maankäytön kehittyminen, nykyiset ongelmat liikenteen turvallisuudessa ja sujuvuu-

dessa sekä ennustettu liikenteen kasvu. On ennakoitavissa, että kiireellisimmin toimenpiteitä 



 

95 

 

tarvitaan jakson länsipäähän, erityisesti Alasjärven liittymään. Alasjärven eritasoliittymä voi-

daan myös toteuttaa vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kiertoliit-

tymä ramppeineen ja toisessa vaiheessa liikenteen lisääntyessä toteutetaan valtateiden itä-

etelä -suuntainen lisäramppiyhteys. Toimenpidetarpeiden kiireellisyyttä Alasjärvi –Lammin-

rahka välillä voi lisätä Ojala-Lamminrahkan alueen maankäytön voimakas kehittyminen. 

3.5 Rakennuskustannukset  

Hankkeen rakennuskustannukset on laskettu hankeosa- ja rakennusosalaskentamenetelmiä 

käyttäen. Merkittävimmät suoritteet on laskettu ja niiden kustannukset on arvioitu yksikköhin-

toja käyttäen. Maanrakennuskustannusindeksinä on käytetty 111,8 (2010=100). Yhteiskus-

tannusten osuudeksi on arvioitu 15 %. Lunastus- ja korvaus- sekä tietoimituskustannukset on 

arvioitu alustavina.  

Yleissuunnitelmassa esitetyn ratkaisun kokonaiskustannukset ovat 84,3 miljoonaa euroa, 

josta lunastus- ja korvauskustannusten osuus on noin 0,5 miljoonaa euroa. 

Hankkeen kustannusjaosta valtion ja suunnittelualueen kuntien kanssa sovitaan myöhemmin 

seuraavan suunnitteluvaiheen yhteydessä. 

 

Taulukko 5. Alustavat rakennuskustannukset.  

Kohde Kustannus 

M€ 

Valtatie 12 25,1 

Eritasoliittymät 17,2 

Yksityistiet 0,4 

Sillat 29,6 

Meluntorjunta 9,5 

Työnaikaiset liikenteen järjestelyt 1,0 

Johto- ja laitesiirrot 1,0 

Rakentamiskustannukset yhteensä 83,8 

Lunastus-, korvaus- ja toimituskustannukset 0,5 

Koko hanke yhteensä 84,3 
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4. Vaikutukset ja hankearviointi 

4.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen 

Hankkeen vaikutuksia on arvioitu suhteessa vuonna 2009 hyväksyttyihin valtakunnallisiin 

alueidenkäyttötavoitteisiin. Yleissuunnitelman mukainen valtatien parantamishanke toteuttaa 

olemassa olevien pääliikenneyhteyksien kehittämisen tavoitetta erityisesti toimivien yhteys-

verkostojen osalta: valtakunnallisesti merkittävän poikittaisen yhteyden jatkuvuus, sujuvuus 

ja kehittämismahdollisuudet turvataan. Hanke parantaa merkittävästi valtatien ja myös rin-

nakkaisten väylien liikenneturvallisuutta. Jalankulun ja pyöräilyn edellytykset paranevat eten-

kin estevaikutuksen vähentyessä. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat sekä val-

tatiellä että rinnakkaisella tiestöllä liikenteen sujuvuuden parantuessa. Hanke tukeutuu ole-

massa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja edesauttaa sen eheyttämistä ja kehittämistä, 

eikä vie alaa muulta maankäytöltä. Valtatien parantamiseen on varauduttu maankäytön 

suunnitelmissa. 

Hanke vähentää ihmisille aiheutuvaa liikenteen meluhaittaa meluntorjunnan avulla. Nykyisen 

valtatien estevaikutusta vähennetään parantamalla valtatiehen nähden poikittaisia jalankulun 

ja pyöräilyn yhteyksiä. Paranevista poikittaisyhteyksistä hyötyvät etenkin virkistys ja ulkoilu 

paikallisella tasolla. Eritasoliittymien uudet ja parannettavat jalankulku- ja pyöräilyväylät edis-

tävät verkostojen jatkuvuutta ja turvallisuutta. Luonnonympäristön arvokohteista Kirkkojärven 

Natura 2000 ‐alueen melutilanne paranee rakennettavien meluesteiden avulla. Ekologiset 

yhteydet arvokkaiden luonnonalueiden välillä turvataan ja luonnonvaraiselle eläimistölle val-

tatiestä aiheutuvaa estevaikutusta vähennetään alikulkuratkaisuin. Kulttuurimaiseman arvoi-

hin kohdistuvia tienparannuksen haittoja on vähennetty suunnitelmaratkaisuin. 

Valtioneuvoston vuonna 2017 hyväksymät ja 1.4.2018 voimaan tulleet valtakunnalliset aluei-

denkäyttötavoitteet ovat aiempia yleispiirteisemmät. Hankkeen edellä kuvatut keskeiset vai-

kutukset toteuttavat myös uusien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toimiville yh-

dyskunnille ja kestävälle liikkumiselle (tavoite 3.1.), tehokkaalle liikennejärjestelmälle (tavoite 

3.2), terveelliselle ja turvalliselle elinympäristölle (tavoite 3.3) sekä elinvoimaiselle luonto- ja 

kulttuuriympäristölle ja luonnonvaroille (tavoite 3.4) asetettuja tavoitteita. 

4.2 Hankkeen vaikutukset 

Hankkeen vaikutuksia on arvioitu merkittäviltä osin jo ympäristövaikutusten arviointimenette-

lyn aikana. YVA-selostus onkin ollut keskeisenä lähtötietona suunnittelutyössä. Vaikutusten 

arvioinnin lähtötiedot, menetelmät ja tulokset on kuvattu yksityiskohtaisemmin hankkeen 

YVA-selostuksessa Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi. Ympäristövaiku-

tusten arviointiselostus (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportteja 

63/2016). 
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Vaikutusten arvioinnin määrälliset osat perustuvat etenkin liikennevaikutusten osalta pitkälti 

IVAR-ohjelmistolla laskettuihin tuloksiin. Hankkeen vaikutukset ja vaikuttavuudet on kuvattu 

tarkemmin erillisessä hankearviointiraportissa, joka on tämän yleissuunnitelman liitteenä. 

4.2.1 Vaikutukset liikenteeseen  

Kun valtatie 12 koko suunnittelujaksolla on nelikaistainen kapea valtatie, jonka nopeusrajoi-

tus on 100 km/h, väylän liikenteellinen kapasiteetti kasvaa ja kapasiteetin käyttöaste laskee 

nykytilanteeseen verrattuna koko suunnitteluosuudella seudun maankäytön kasvusta huoli-

matta. Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) kasvaa eniten suunnittelualueen 

länsiosassa, Alasjärven ja Linnainmaan eritasoliittymien välillä, lähes 20 000 ajoneuvoa/vrk 

nykytilanteeseen verrattuna.  

Seudullinen ja pitkämatkainen liikenne 

Seudulliseksi tai pitkämatkaiseksi liikenteeksi voidaan hankkeen kohdalla määritellä sellainen 

liikenne, joka kulkee koko yleissuunnitelma-alueen läpi valtatietä pitkin ja jonka matkan alku- 

ja loppupiste sijoittuvat näin suunnittelualueen ulkopuolelle. 

Valtatien kapasiteetin kasvu lyhentää matka-aikoja ja parantaa matka-ajan ennustettavuutta. 

Tämä parantaa seudullisen ja pitkämatkaisen autoliikenteen, bussiliikenteen ja raskaiden kul-

jetusten toimintaedellytyksiä. Kun valtatien standardi on korkeatasoinen ja välityskyky riittää, 

myös valtatien houkuttelevuus kasvaa suhteessa asuinalueiden läpi kulkevaan Kangasalan-

tiehen. Nykyistä parempi liikenteen sujuvuus voi aiheuttaa myös pitkämatkaisten linja-auto-

reittien siirtymistä Kangasalantieltä valtatielle. 

Vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä keskimääräinen kevyiden ajoneuvojen (henkilö- ja pa-

kettiautot) matka-aika valtatiellä 12 lyhenee laskennallisesti 3,0 minuuttia ja raskaiden ajo-

neuvojen niin ikään 3,0 minuuttia. Arkiruuhkassa kevyiden ajoneuvojen keskimääräinen 

matka-aika lyhenee noin 4,0 minuuttia. Nelikaistainen poikkileikkaus myös eliminoi liikenteen 

ruuhkautumista merkittävästi, sillä ruuhkassa syntyvän suoritteen osuus kokonaissuoritteesta 

vuonna 2040 laskee 23 prosentista vain 0,3 prosenttiin. 

Valtateiden 12 ja 9 liittymän parantaminen Alasjärvellä parantaa ennustetilanteessa valtatien 

12 liikenteen sujuvuutta ja mahdollistaa sujuvan ja turvallisen liittymisen valtatieltä toiselle. 

Valitut ratkaisut sujuvoittavat etenkin pitkämatkaisen liikenteen kannalta tärkeää suuntaa 

Helsingin ja Kangasalan suuntien välillä. Valtatien 9 liikenteeseen toimenpiteillä ei ole vaiku-

tusta. Muiden eritasoliittymien parantaminen vaikuttaa etupäässä paikalliseen liikenteeseen.  
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Paikallinen liikenne 

Valtatien liikenteellinen kapasiteetti kasvaa ja kapasiteetin käyttöaste pienenee koko suunnit-

teluosuudella maankäytön kehittymisestä huolimatta. Valtatien liikennemäärän merkittävä 

kasvu näkyy suurena myönteisenä vaikutuksena rinnakkaiskatuverkolla, jossa liikennemäärä 

puolestaan pääsääntöisesti laskee. Rinnakkaiskaduista liikennemäärän muutos on suurin 

Kangasalantiellä (maantie 339), jolla liikennemäärä laskee Kaukajärven kohdalla 600 – 5 900 

ajoneuvoa vuorokaudessa nykytilanteeseen nähden. Tämä edesauttaa merkittävästi kadun 

varren maankäytön kehittämistä, vähentää liikenteen aiheuttamia haittavaikutuksia ja vähen-

tää autoliikenteen aiheuttamaa estevaikutusta jalankululle ja pyöräilylle. Myös Sammon Val-

tatiellä liikennemäärä vähenee nykytilanteeseen verrattuna. Tarve jalankulun ja pyöräilyn tur-

vallisuutta parantaviin toimenpiteisiin, kuten eritasoratkaisuihin, vähenee.  

Valtatien sujuvuuden paraneminen lyhentää henkilöauton matka-aikaa ja voi lisätä henkilö-

autoilua. Rinnakkaiskatuverkolla liikenteen sujuvuus paranee merkittävästi, mikä parantaa 

joukkoliikenteen palvelutasoa ja edesauttaa sen kysynnän kasvattamista. Keskimääräinen 

kevyiden ajoneuvojen matka-aika Kangasalantiellä Kaukajärven ja Lentolan eritasoliittymien 

välillä lyhenee noin 0,6 minuuttia, Lentolan eritasoliittymän ja Kangasalan keskustan välillä 

0,7 minuuttia. Kangasalantien liikennemäärän väheneminen mahdollistaa maankäytön tiivis-

tämisen, mikä luo edellytyksiä kestävien kulkutapojen osuuden kasvattamiseen. 

Keskikaiteellisen moottoriliikennetien jatkuminen hieman Huutijärven eritasoliittymän itäpuo-

lelle aiheuttaa jonkin verran ongelmia paikalliselle liikenteelle. Maataloustoimintaa ja maan-

omistajien peltoja on molemmilla puolilla valtatietä. Valtatien muuttuessa moottoriliikenne-

tieksi traktorilla ei enää voi kulkea valtatietä pitkin. Myös maa- ja metsätaloustoiminnalle sekä 

hevostalleille ja ratsastustoiminnalle tärkeä valtatien poikittaisyhteys Maitotien kohdalla kat-

keaa, joskin nykyinenkin ylityskohta valtatien poikki on hyvin turvaton.  

Alasjärven eritasoliittymä 

Nykytilanteeseen verrattuna ratkaisu mahdollistaa sekä valtatien 12 että 9 liikenteen sujuvuu-

den ja turvallisuuden paranemisen. Tällä on sujuvoittava vaikutus seudullisen ja pitkämatkai-

sen liikenteen ohella myös paikalliseen liikenteeseen. 

YVA-vaiheen vaihtoehdoista poiketen Heikkilänkadun/Niihamankadun liittymään ei kohdistu 

toimenpiteitä, eikä liittymän liikenteeseen näin ollen synny hankkeesta oleellisia vaikutuksia. 

Lisääntyvä liikenne kuitenkin heikentää liittymän toimivuutta. 

Linnainmaan eritasoliittymä 

Kaikki rampit nostetaan sujuvuudeltaan samaan, korkeaan standardiin, jolloin paikallisen lii-

kenteen liittyminen valtatielle ja erkaneminen siltä sujuvoituvat. 
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Lamminrahkan eritasoliittymä 

Uusi eritasoliittymä mahdollistaa sekä valtatien 12 pohjoispuolen uuden maankäytön, että ny-

kyisen eteläpuolen maankäytön kytkemisen niin toisiinsa kuin valtatiehen 12. Eritasoliittymä 

edistää sekä henkilöautoilun että bussiliikenteen yhteyksiä Lamminrahkaan. Liikennemäärät 

nykyisen Kiveliön asuinalueen lähellä kasvavat, mutta vähenevät nykyisissä Vatialan ja Lin-

nainmaan eritasoliittymissä. 

Vatialan eritasoliittymä 

Eritasoliittymän parantaminen, erityisesti ramppien standardin nosto helpottaa läheisten työ-

paikka- ja teollisuusalueiden raskaan liikenteen erkanemista päätien liikenteestä ja liittymistä 

päätielle. 

Lentolan eritasoliittymä 

Sujuvuus paranee erityisesti itäpuolen ramppien muuttuessa rombisiksi, mikä helpottaa pai-

kallisen liikenteen liittymistä valtatielle ja erkanemista siltä. Ramppien päissä valo-ohjattujen 

liittymien korvaaminen kiertoliittymillä pienentänee liittymäviiveitä ja lyhentää siten matka-ai-

koja. 

Ranta-Koiviston eritasoliittymä 

Eritasoliittymän parantamisella ei ole muita kuin liikenneturvallisuuteen liittyviä, merkittäviä 

liikenteellisiä vaikutuksia.  

Kangasalan eritasoliittymä 

Eritasoliittymän parantamisella ei ole merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia nykytilanteeseen 

nähden. 

Huutijärven eritasoliittymä 

Valtatien parantaminen parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta ja palvelutasoa, mutta 

muutoin eritasoliittymän parantamisella ei ole liikenteellisiä vaikutuksia nykytilaan verrattuna. 

Kuljetukset 

Valtatien sujuvuuden lisääntyminen parantaa seudullisten teollisuus- ja logistiikka-alueiden 

saavutettavuutta ja raskaiden kuljetusten toimintaedellytyksiä. Matka-ajan ennakoitavuuden 

parantuessa aikataulutus helpottuu ja kuljetusten toimitusvarmuus aikataulun mukaisesti pa-

ranee. Myös liikenneturvallisuuden parantuminen vähentää häiriötilanteista aiheutuvia, 

matka-ajan ennakoitavuutta heikentäviä poikkeustilanteita. 
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Alasjärven eritasoliittymä 

Raskaan liikenteen ja muiden elinkeinoelämän kuljetusten kannalta sujuvuuden parantami-

nen on hyödyksi ja parantaa matka-ajan ennakoitavuutta ja aikataulujen pitävyyttä. 

Linnainmaan eritasoliittymä 

Liittymä palvelee lähinnä lähiympäristön asumispainotteista maankäyttöä, mistä johtuen ta-

varakuljetusten määrä alueella on suhteellisen vähäinen. Kun myös toimenpiteiden vaikutus 

paikallisen liikenneverkon sujuvuuteen jää pieneksi, eritasoliittymän parantamisella ei ole 

käytännössä vaikutusta tavanomaisiin elinkeinoelämän kuljetuksiin. 

Lamminrahkan eritasoliittymä 

Lamminrahkan eritasoliittymän kautta valtatiehen kytkeytyvä sekä nykyinen että tuleva 

maankäyttö on asumispainotteista. Eritasoliittymällä ei siis ole merkittävää vaikutusta elinkei-

noelämän kuljetusyhteyksiin tai reittien sujuvuuteen. 

Vatialan eritasoliittymä 

Ratkaisu parantaa valtatielle 12 liittymisen ja siitä erkanevan liikenteen turvallisuutta nykyti-

lanteeseen nähden, kun nykyinen suuntaisliittymä itäpuolella korvautuu sujuvilla suorilla ram-

peilla ja lyhyet erkanemis- ja liittymiskaistat pitenevät. Myös länsipuolen ramppijärjestelyt su-

juvoituvat. Merkitys on suuri etenkin läheisten työpaikka- ja teollisuusalueiden raskaalle lii-

kenteelle, jonka erkaneminen päätieltä ja liittyminen sille helpottuvat. 

Lentolan eritasoliittymä 

Itäpuolen suorat rampit helpottavat merkittävästi raskaan liikenteen liittymistä valtatielle ja er-

kanemista siltä, erityisesti kohdan maastonmuodot huomioon ottaen. Lahden suuntaan erka-

neva liikenne joutuu kulkemaan kahden kiertoliittymän kautta, mikä pidentää matka-aikaa 

hiukan. Toisaalta ramppien yläpäiden valo-ohjattujen liittymien korvaaminen kiertoliittymillä 

pienentää liittymäviiveitä. Osa eritasoliittymän parantamisen hyödyistä kuljetuksille toteutuu 

vasta kaupunkiseudun 2-kehän toteutuessa. 

Ranta-Koiviston eritasoliittymä 

Muutokset liittymäjärjestelyissä ovat pieniä, eikä niillä katsota olevan vaikutusta tavanomai-

siin elinkeinoelämän kuljetuksiin. 

Kangasalan eritasoliittymä 

Muutokset liittymäjärjestelyissä ovat hyvin pieniä, eikä niillä katsota olevan vaikutusta tavan-

omaisiin elinkeinoelämän kuljetuksiin. 
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Huutijärven eritasoliittymä 

Muutokset liittymäjärjestelyissä ovat pieniä, eikä niillä katsota olevan vaikutusta tavanomai-

siin elinkeinoelämän kuljetuksiin. 

Erikoiskuljetukset 

Valtatien keskikaiteellinen ratkaisu aiheuttaa erikoiskuljetuksille ongelmia ainakin Linnain-

maan ja Vatialan eritasoliittymässä sekä Kangasalan ja Huutijärven eritasoliittymissä, kun 

korkeista kuljetuksista osan on siirryttävä keskikaiteen poikki vastakkaisen suunnan ajora-

dalle.  

Alasjärven eritasoliittymä 

Eritasoliittymän muutokset eivät merkittävästi vaikuta erikoiskuljetusten reitteihin. Valtatietä 

12 pitkin kulkevan pääreitin yli ei tule uusia siltoja. Kaksikaistainen, suurisäteinen kiertoliit-

tymä valtatien 9 päälle voidaan toteuttaa niin, ettei se haittaa pitkiä ja leveitä erikoiskuljetuk-

sia. Rampille Jyväskylän suuntaan tulee korkeuseste Kangasalan suunnasta erkanevan ram-

pin myötä. Tämän vaikutus on kuitenkin melko vähäinen, koska valtatiellä 9 on jo muitakin 

korkeusesteitä, joiden takia sitä ei voi juuri käyttää ylikorkeisiin erikoiskuljetuksiin. Valtatien 9 

yleissuunnitelmassa on esitetty myös Tasanteen ekosiltaa ja eritasoliittymää, jotka toteutues-

saan rajaavat merkittävästi kuljetuskorkeutta valtatiellä 9. 

Linnainmaan eritasoliittymä 

Eritasoliittymän muutoksilla ei ole vaikutuksia erikoiskuljetuksiin valtatien 12 suunnassa. Kes-

kikaide estää kuitenkin korkeiden kuljetusten kulun lännestä pohjoiseen Orimuskadulle erka-

nevalle 7 x 7 metrin reitille ja vastaavasti pohjoisesta itään. Näiden kuljetusten toteuttaminen 

edellyttää liikenteen katkaisua ja ainakin yhden liittymävälin ajamista vastakkaisen suunnan 

ajorataa pitkin. Pohjoispuolen kiertoliittymän tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomi-

oon erikoiskuljetusreitin tarpeet. 

Lamminrahkan eritasoliittymä 

Uusi eritasoliittymä ei vaikuta oleellisesti suurten erikoiskuljetusten reitteihin, koska valtatien 

12 suuntaiset korkeat kuljetukset voivat kulkea molempiin suuntiin suorien ramppien kautta. 

Myös Ojala-Lamminrahkan alueen rakentamisen edellyttämät erikoiskuljetukset ovat järjes-

tettävissä ramppien kautta, ilman poikkeavia järjestelyjä valtatiellä. Pisaraliittymissä tulee ot-

taa huomioon erikoiskuljetusten vaatima tila. 

Vatialan eritasoliittymä 

Eritasoliittymän muutoksilla ei ole vaikutuksia erikoiskuljetuksiin valtatien 12 suunnassa. Kes-

kikaide hankaloittaa hiukan korkeiden kuljetusten yhteyksiä lännestä Kallion ja Lentolan yri-

tysalueille. Korvaava yhteys järjestyy kuitenkin pienellä kierrolla Lentolan eritasoliittymän ja 
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Lentolantien kautta, eli kaiken kaikkiaan vaikutus on hyvin vähäinen. Itäpuolen kiertoliittymän 

yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri suuntiin kulkevat erikoiskuljetus-

reitit. 

Lentolan eritasoliittymä 

Eritasoliittymän muutokset helpottavat suurten erikoiskuljetusten kulkua merkittävästi, erityi-

sesti pääreitillä Lahden suunnasta länteen Kangasalantielle. Uusi suora ramppi Lahden 

suunnasta mahdollistaa nämä kuljetukset ajamatta ramppia vasten normaaliliikenteen suun-

taa. Myös kaikki valtatien 12 suuntaiset korkeat kuljetukset järjestyvät suorien ramppien 

kautta. Kun ramppien päiden kiertoliittymissä otetaan asianmukaisesti huomioon erikoiskulje-

tukset, vaikutus kuljetuksiin on selvästi positiivinen. 

Ranta-Koiviston eritasoliittymä 

Eritasoliittymässä toimenpiteet ovat pieniä, ja sama pätee vaikutuksiin suurten erikoiskulje-

tusten kannalta. Valtatien 12 suunnassa korkeat kuljetukset voivat nykyiseen tapaan käyttää 

suoria ramppeja. Pisaraliittymissä tulee kuitenkin ottaa huomioon eri suuntiin kulkevat eri-

koiskuljetusreitit. 

Kangasalan eritasoliittymä 

Eritasoliittymän muoto ei hankkeessa muutu, mutta vaikutukset suuriin erikoiskuljetuksiin 

syntyvät, kun valtatie varustetaan keskikaiteella. Valtatietä 12 pitkin lännestä itään kulkevat 

korkeat kuljetukset eivät enää voi hyödyntää yhtä helposti pohjoispuolen suoria ramppeja, 

vaan ne joutuvat kulkemaan käytännössä kaksi liittymäväliä vastakkaisen puolen ajorataa 

pitkin, jolloin liikenne joudutaan katkaisemaan. Vaikutus on selvästi haitallinen, koska ky-

seessä on melko vilkas reitti. Sen lieventäminen edellyttäisi kapeaan keskikaiteelliseen poik-

kileikkaukseen uutta, riittävän turvallista huoltoaukkoratkaisua keskikaiteeseen. 

Huutijärven eritasoliittymä 

Eritasoliittymässä tilanne on pitkälti vastaava kuin Kangasalan eritasoliittymässä: eritasoliitty-

män muoto ei oleellisesti muutu, mutta keskikaide vaikuttaa merkittävästi valtatietä 12 pitkin 

idästä länteen kulkeviin korkeisiin erikoiskuljetuksiin. Ne joutuvat siirtymään hankkeen myötä 

vastakkaisen ajosuunnan puolelle jo ennen keskikaiteen alkua. Koska haitta koskee pääreit-

tiä, se kohdistuu moneen kuljetukseen. Haitan lieventäminen edellyttäisi vastaavaa uutta tek-

nistä ratkaisua kuin Kangasalan eritasoliittymässä. Lisäksi länsipuolen kiertoliittymässä tulee 

ottaa huomioon erikoiskuljetusten kääntymiseensä tarvitsema tila.  
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Joukkoliikenne 

Valtatien 12 liikenteen sujuvuuden parantuminen voi siirtää erityisesti pitkämatkaisessa linja-

autoliikenteessä aiempaa enemmän linja-autoreittejä Kangasalantieltä valtatielle. Rinnak-

kaiskatuverkolla liikenteen sujuvuus paranee merkittävästi, mikä parantaa joukkoliikenteen 

palvelutasoa ja edesauttaa joukkoliikenteen kysynnän kasvattamista. 

Jalankulku ja pyöräily 

Yleissuunnitelman mukaan kaikki valtatien nykyiset poikittaisyhteydet (katujen ja yksityistei-

den risteyssillat sekä ali- ja ylikulkukäytävät) uudistetaan. Etenkin ahtaimpien ja heikkotasoi-

simpien alikulkukäytävien kannalta tämä tarkoittaa selvää parannusta nykytilaan: valaistus ja 

avaruus tekevät niistä aiempaa houkuttelevampia ja turvallisemman tuntuisia. Ajoneuvolii-

kenteen kanssa yhteisillä katureiteillä (Mäkirinteentie, Alasentie, Herttualantie) voidaan va-

rautua lisätilalla jalankulku- ja pyöräilyväyliin. Lisäksi yhteyksiä parantavat kolme uutta alikul-

kukäytävää, jotka toteutetaan kaavan mukaisille paikoille Lamminrahkan, Lentolan ja Mäyrä-

vuoren kohdille.  

Alasjärven eritasoliittymä 

Kaikki jalankulku ja pyöräily on ohjattu rinnakkaisille väylille jo nykytilanteessa, joten hanke ei 

vaikuta niihin. 

Linnainmaan eritasoliittymä 

Eritasoliittymän muoto säilyy pääpiirteissään, joten myöskään uusia rampin ja jalankulu- ja 

pyöräilyväylän risteämisiä ei tule. Ramppiliittymän siirrolla ei ole vaikutuksia jalankulku- ja 

pyöräily-yhteyksiin. 

Lamminrahkan eritasoliittymä 

Uuden eritasoliittymän myötä syntyy uusi, turvallinen ja korkeatasoinen jalankulku- ja pyö-

räily-yhteys Vatialan alueelta tuleville Ojalan ja Lamminrahkan alueille. 

Vatialan eritasoliittymä 

Jalankulku- ja pyöräilyväylälle syntyy risteäminen rampin kanssa uuden suoran rampin takia. 

Tämä ei kuitenkaan mainittavasti heikennä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä. 

Lentolan eritasoliittymä 

Lentolan eritasoliittymässä merkittävin vaikutus jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin on sillä, 

että myös Kangasalantien etelälaidalle toteutetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä. Tämä 

vähentää Kangasalantien estevaikutusta. Valo-ohjattujen ramppiliittymien korvaaminen 
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kiertoliittymillä voi hiukan heikentää jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien turvallisuutta mutta toi-

saalta parantaa niiden sujuvuutta. 

Ranta-Koiviston eritasoliittymä 

Ramppiliittymien muuttaminen pisaraliittymiksi ei vaikuta mainittavissa määrin jalankulun ja 

pyöräilyn yhteyksiin. 

Kangasalan eritasoliittymä 

Eritasoliittymän kautta ei kulje jalankulun ja pyöräilyn reittejä nykytilassa eikä hankkeen jäl-

keenkään, joten vaikutuksia ei synny. 

Huutijärven eritasoliittymä 

Eritasoliittymään toteutettavat uudet jalankulku- ja pyöräily-yhteydet parantavat yhteyksiä 

Herttualan kehittyvän asuinalueen ja Huutijärven välillä sekä edelleen Kisarannan ja Vääksyn 

suuntaan. Huutijärven eritasoliittymän itäpuolella polkupyöräily moottoriliikennetiellä estyy ko-

konaan. Hyviä korvaavia reittejä ei käytännössä ole, sillä rinnakkaisväylät (Tiihalantie, Kisa-

rannantie) pidentävät matkaa merkittävästi. 

4.2.2 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 

Hanke parantaa merkittävästi valtatien liikenneturvallisuutta. Keskikaiteella on merkittävä 

myönteinen vaikutus liikenneturvallisuuteen, sillä sen avulla saadaan eliminoitua valtaosa 

kohtaamisonnettomuuksista. Näin saadaan pienennettyä erityisesti vakavien onnettomuuk-

sien riskiä. Keskikaiteen takia näkemät voivat paikoitellen heikentyä nykyisestä, mutta tällä ei 

juuri ole vaikutusta turvallisuuteen, koska tasoliittymiä ei ole. 

Hankkeella on myönteisiä liikenneturvallisuusvaikutuksia myös rinnakkaisella tiestöllä. Kan-

gasalantien liikennemäärä vähenee lähes 10 % Kaukajärven kohdalla ja 60 % Lentolan koh-

dalla. 

Laskennallisesti henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vuotuinen määrä tarkastelu-

verkolla vähenee vuoden 2040 liikennemäärillä noin 1,1 onnettomuudella. Vastaavasti liiken-

neonnettomuudessa kuolleiden määrä vähenee noin 0,15 henkilöllä, eli tilastollisesti noin 

seitsemän vuoden aikana säästetään yksi ihmishenki. 

Alasjärven eritasoliittymä 

Liikenteen turvallisuus paranee huomattavasti, kun valtatieltä 12 poistuvat nykyiset kana-

voidut T-liittymät vasemmalle kääntymisineen. Suuri kiertoliittymä valtatien 9 yläpuolella hi-

dastaa ajonopeuksia ja loiventaa törmäyskulmia onnettomuuksissa, mikä lieventää onnetto-

muuksien seuraamuksia. Kiertoliittymä toimii samalla luontevana porttikohtana Lahden 
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suunnasta ja lisää tienkäyttäjien tarkkaavaisuutta taajamaan saavuttaessa. Jalankulun ja 

pyöräilyn turvallisuuteen ratkaisulla ei ole vaikutusta. 

Linnainmaan eritasoliittymä 

Ratkaisu parantaa valtatielle 12 liittyvän ja siltä erkanevan liikenteen turvallisuutta nykytilaan 

verrattuna, kun suuntaisliittymät korvataan sujuvilla rampeilla. Pohjoispuolen ramppiliitty-

mässä kiertoliittymä on turvallinen liittymäratkaisu, joka ehkäisee myös rampille väärään 

ajosuuntaan harhautumista. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen ratkaisuilla ei 

ole vaikutuksia. 

Lamminrahkan eritasoliittymä 

Pisarakiertoliittymät ramppien päissä parantavat merkittävästi ramppien päiden liittymien tur-

vallisuutta ja estävät rampille vastasuuntaan ajamisen. Jalankululle ja pyöräilylle poikittais-

väylän rinnalla kulkeva jalankulku- ja pyöräilyväylä muodostaa turvallisen yhteyden, joskin 

pieni turvallisuusriski kohdistuu ramppien kanssa risteäviin ylityskohtiin. Pisarakiertoliittymät 

pitävät kuitenkin ajonopeudet matalina näissä kohdissa. 

Vatialan eritasoliittymä 

Ratkaisu parantaa valtatielle 12 liittymisen ja siitä erkanevan liikenteen turvallisuutta nykyti-

lanteeseen nähden, kun koillispuolen nykyinen suuntaisliittymä ja sen lyhyet erkanemis- ja 

liittymiskaistat korvautuvat sujuvilla suorilla rampeilla. Myös lounaispuolen silmukkaramppi 

sujuvoituu ja sen liittymiskaista pitenee. Ramppien päiden kiertoliittymä parantaa liikennetur-

vallisuutta eritasoliittymän koillispuolella. Uusi rampin risteäminen jalankulku- ja pyöräily-

väylän kanssa heikentää hiukan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. 

Lentolan eritasoliittymä 

Kiertoliittymät hidastavat ajonopeuksia ja vähentävät siten sekä onnettomuuksien todennä-

köisyyttä, että niiden vakavuutta. Kangasalantien suuntaisen jalankulun ja pyöräilyn pääreitin 

risteämisen turvallisuus voi hieman heikentyä nykytilanteeseen verrattuna nykyisten valo-oh-

jattujen liittymien muuttuessa valo-ohjaamattomiksi kiertoliittymähaaroiksi. Turvallinen yhteys 

2-kehän suuntaan on järjestetty Kangasalantien ali ja Ilkontien kautta, tosin Kangasalan kes-

kustan suunnasta tultaessa reitti kiertää hiukan. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden risteämis-

tarve Kangasalantien kanssa pienenee, kun myös Kangasalantien etelälaidalle toteutetaan 

jalankulku- ja pyöräilyväylä, mikä pienentää onnettomuusriskiä. 

Ranta-Koiviston eritasoliittymä 

Pisarakiertoliittymät parantavat ramppien päiden liittymien turvallisuutta ja estävät rampille 

vastasuuntaan ajamisen. Kaarina Maununtyttären suuntaisen jalankulku- ja pyöräilyreitin tur-

vallisuus voi hieman parantua nykytilanteeseen verrattuna pisarakiertoliittymän ajonopeuksia 

hidastavan vaikutuksen johdosta. 
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Kangasalan eritasoliittymä 

Eritasoliittymän järjestelyt säilyvät miltei ennallaan, eikä merkittäviä liikenneturvallisuusvaiku-

tuksia synny. 

Huutijärven eritasoliittymä 

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja turvallisuus paranevat merkittävästi, kun Tiihalantielle 

rakennetaan erillinen jalankulun ja pyöräilyn väylä. Tällä on tärkeä merkitys erityisesti läheis-

ten oppilaitosten takia. Lounaispuolen kiertoliittymä hidastaa ajonopeuksia ja ehkäisee ram-

pille väärään ajosuuntaan ajautumista. 

4.2.3  Vaikutukset kiinteistöihin 

Yleissuunnitelman mukaisten tiejärjestelyjen alta joudutaan lunastamaan maata lähinnä eri-

tasoliittymien alueelta. Lamminrahkan uusi eritasoliittymä vaatii tiealueen laajentamista eni-

ten. Valtatien leventämisen vuoksi lunastettavien maa-alueiden laajuus jää verrattain vä-

häiseksi. Hanke ei edellytä olemassa olevien rakennusten purkamista.  

4.2.4 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Liikenteen melu 

Tiehankkeen melumallinnus on tehty alalla vakiintuneen menetelmän mukaan SoundPlan-

melunlaskentaohjelmistolla. Vakiintuneen laskentamallin käytöllä varmistetaan tulosten ver-

tailukelpoisuus.  

Laskentamalli on laadittu maastomallipohjaisena ja maastotietona on käytetty väyläsuunnitel-

man pintamalleja sekä tiealueen ulkopuolella Maanmittauslaitoksen laserkeilaukseen pohjau-

tuvaa tietokantaa. Valtatien 12 lisäksi on mallinnettu risteäviä väyliä: valtatie 9, Aitolahdentie 

ja Kangasalantie, joiden liikenteen melu aiheuttaa yhteisvaikutusta valtatien melun kanssa.  

Melutilannetta on verrattu valtioneuvoston päätöksen VNp 993/92 mukaisiin melun ohjearvoi-

hin (taulukko 7).   

Melulaskennat on laadittu päiväaikaisista (klo 7–22) ja yöaikaisista (klo 22–7) melutilanteista, 

näistä määräävä tilanne on otettu meluntorjunnan lähtökohdaksi. Melulle altistuvat kohteet 

on määritelty rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) mukaisten asukasmääriä ja muita häiri-

ölle alttiita kohteita koskevista tiedoista. 

Melumallinnus on tehty vuoden 2014 liikennemäärillä ja ennustevuoden 2040 liikennemää-

rillä valtatien suunnittelunopeustasolla 100 km/h. Valtatien suunnittelunopeustason 100 km/h 

käyttö melumallinnuksessa ja meluntorjuntatoimien suunnittelussa on perusteltua, koska val-

tatietä ei lähtökohtaisesti suunnitella alemmalle nopeustasolle. Kun meluntorjuntatoimet 
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suunnitellaan 100 km/h nopeustason mukaan, meluesteet ovat riittäviä myös alhaisemman 

nopeustason tilanteessa, mikäli jollain suunnittelujakson osalla päädyttäisiin alempaan no-

peusrajoitukseen.  

Liikenteen meluvaikutuksia on tarkasteltu melualueille sijoittuvien asukasmäärälaskentojen pe-

rusteella. Asukasmäärät melualueilla on jaoteltu päiväajan 50-55, 55-60, 60-65, 65-70 ja yli 70 

dB vyöhykkeisiin. Soveltuvin osin on tarkasteltu myös muita melulle altistuvia herkkiä kohteita, 

kuten loma-asuntoja, kouluja, hoitolaitoksia, virkistysalueita ja luonnonsuojelualueita. 

Valtatien meluntorjunnan suunnittelussa tavoitteena on ollut, että päiväaikaan asuinkiinteistö-

jen melutaso ei ylitä ulkona päiväajan ohjearvoa 55 dB eikä loma-asuntoalueiden sekä luon-

nonsuojelualueiden melutaso 45 dB. Toisena periaatteena on ollut, että melutaso ei hank-

keen vaikutuksesta kasva, jos häiriintyvä kohde on jo nykytilanteessa liikennemelun vaiku-

tusalueella.  

Laskentojen perusteella hankkeelle määriteltiin alustavat meluntorjunnan tarpeet (kohteet ja 

alustava mitoitus). Yleissuunnitelmassa meluntorjunta on esitetty toteutettavaksi erityyppisin 

meluestein. Ajoneuvojen rengasmelua vähentävien päällysteiden käyttökohteeksi valtatie 12 

ei sovellu, koska valtatien liikenteen korkea nopeustaso ja suuri liikennemäärä kuluttavat me-

lua vaimentavaa päällystettä tavanomaista päällystettä nopeammin. Melua vaimentavat pääl-

lysteen ominaisuudet heikentyisivät valtatieolosuhteissa nopeasti ja päällystettä tulisi uusia 

normaalia päällysteiden uusimiskiertoa useammin. 

 

Taulukko 7. Vnp 993/92 mukaiset yleiset melun ohjearvot. 

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 

3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla,  

     joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asu-

miseen käytettävien alueiden ohjearvoja. 

Melun A-painotettu keskiäänitaso 

(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään 

Päivällä  

klo 7-22 

Yöllä klo 

22-7 

Ulkona 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittö-

mässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 
55 dB 50 dB 1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet 4), leirintäalueet, virkistysalueet taaja-

mien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 
45 dB 40 dB 3) 

Sisällä 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

  



 

108 

 

Taulukko 8. Melulle altistuvat asukkaat, nykytilanne ja yleissuunnitelman mukainen tilanne 

Meluvyöhyke, 

dB 
Nykytilanne Ennuste 2040, nykyiset 

meluesteet 

Ennuste 2040, suunnitellut 

meluesteet 

50-55 2463 3646 3406 

55-60 596 770 450 

60-65 175 409 13 

65-70 3 49 0 

>70 0 0 0 

> 55 yhteensä 774 1228 463 

Valtatien liikennemelu kuormittaa tien lähiympäristöä jo nykytilassa. Päiväajan ohjearvon 55 

dB ylittävällä meluvyöhykkeellä asuu nykytilassa noin 770 ihmistä, ja ennustetilanteessa ny-

kyiset melusuojaukset huomioiden noin 1230 ihmistä.  Esitetyllä meluntorjunnalla saadaan 

noin 765 asukasta suojattua alle 55 dB:n ohjearvon. Suunnitellut meluntorjuntatoimet vaikut-

tavat erityisesti kovan melun eli yli 65 dB:n melun leviämiseen asuinalueille. 

Kirkkojärven ja Pähkinäkallion luonnonsuojelualueilla melutilanne paranee nykytilaan verrat-

tuna meluesteiden ansiosta. Kirkkojärvellä keskimelutaso alenee meluesteiden ansiosta vä-

hintään 2 dB noin puolella järven vesialueesta. Lähempänä valtatietä alenema on 2-4 dB, 

joka on ihmiskorvin havaittava mutta melko pieni muutos. Kuohunlahden kohdalla molemmin 

puolin valtatietä alenema on noin 6 dB, jonka ihmiskorva aistii selvästi, oleellisena melutason 

muutoksena. Kuohunlahden alueella melutaso alenee 2-4 dB, mikä parantaa rantavyöhyk-

keen virkistys- ja puistoalueiden viihtyisyyttä. Yleissuunnitelman mukaisilla meluesteillä valta-

tien 12 liikenteen meluhaitta vähenee myös virkistys- ja ulkoilukäytössä olevilla alueilla Suo-

ramajärven ympäristössä, Kirkkojärven kiertävän luontopolun kohdalla ja Herttualan alueella.  

Nykyisin valtatien yli 50 desibelin päiväajan keskimelutason alueet ulottuvat yleensä noin 

200 - 400 metrin etäisyydelle valtatiestä. Yli 40 desibelin melualueet ulottuvat tätä vielä huo-

mattavasti laajemmalle. Valtatien melualueet yhdistyvätkin suunnittelualueella muiden teiden 

ja rautatien melualueisiin. Laajimmalle valtatien 12 liikenteen melu kuuluu Kirkkojärven vesi-

alueen kohdalla. Myös Kangasalan Kirkkoharjun lakiosaan valtatien melu ulottuu muuta ym-

päristöä voimakkaammin. Suhteellisen hiljaisia alueita valtatien läheisyydessä on maaston-

muotojen suojaavan vaikutuksen ansiosta paikoin metsäisimmillä alueilla ja pientaloalueilla. 

Ääniympäristön laatu valtatiehen nähden poikittaisilla virkistys- ja ulkoilureiteillä on nykyti-

lassa huono tien lähialueella. Jyväskylän radan vartta seuraileva Kaarinan polun seudullinen 

virkistysreitti kärsii valtatien lähellä myös raideliikenteen melusta.  

Yleissuunnitelmaratkaisun mukaisilla meluesteillä estetään ja vähennetään liikenteestä ai-

heutuvaa voimakkainta melua tien lähialueilla nykytilaan verrattuna monin paikoin merkittä-

västi. Liikennemäärän kasvusta ja nopeustason noususta johtuva, etäälle kuuluva liikenteen 

ohjearvoja vaimeampi taustamelu sen sijaan leviää nykytilannetta laajemmalle alueelle. Ko-

valle liikennemelulle altistujien ja valtatietä risteävien virkistysyhteyksien käyttäjät hyötyvät 

yleissuunnitelman mukaisesta meluntorjunnasta, millä kokonaisuutena on hieman myönteistä 

vaikutusta ihmisten terveyteen hankkeen vaikutusalueella.  
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Päästöt ja ilmanlaatu 

YVA-vaiheessa tehdyssä vaikutusten arvioinnissa on huomioitu vaikutusten kannalta tär-

keimmät tieliikenteen aiheuttamat pakokaasupäästöt, jotka ovat typen oksidit ja hiukkaset 

(PM2.5 eli pienhiukkaset ja PM10 eli hengitettävät hiukkaset). Päästöjen määrät (tonnia/vuosi) 

on laskettu VTT:n Lipasto-tietokannan avulla. Nykyliikenteen typen oksidien (NOx), hiukkas-

ten (PM) päästöt on laskettu VTT:n Lipasto-laskentajärjestelmän eri ajoneuvoluokkien pääs-

tökertoimiin perustuen huomioiden Suomessa tyypillinen ajoneuvojen ikäjakauma. Katupöly-

kertoimet on huomioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Piltti-projektin ja pääkau-

punkiseudun Redust-hankkeen tuloksia soveltaen. Pienhiukkaspäästöissä (PM2.5) on huomi-

oitu ajoneuvopäästöjen lisäksi katupölyn pienhiukkasosuus. 

Tieliikenteen aiheuttamat ilman epäpuhtauspitoisuudet on mallinnettu AERMOD-mallinnus-

ohjelmistolla nykytilanteessa sekä vuoden 2040 ennustetun liikenteen päästöillä. Mallinnetta-

vat ilman epäpuhtauskomponentit ovat typpidioksidi (NO2) ja niin sanotut hengitettävät hiuk-

kaset (PM10 < 10 µm:n hiukkaskokoluokka, niin sanottu hengitettävä osa katupölystä) sekä 

pienhiukkaset (PM2.5 < 2,5 µm:n hiukkaskoko-luokka, ajoneuvojen suorat hiukkaspäästöt ja 

osa katupölystä). Lisäksi on arvioitu liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutus 

(CO2ekv) nykytilanteessa ja ennustevuonna. Mallinnettuja ulkoilman pitoisuuksia on verrattu 

terveysperusteisiin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin (VnA 38/2011, Vnp 480/1996, WHO:n 

ohjearvot). 

Ilmanlaatua kuormittaa jo nykyinen liikenne tie- ja katuverkolla. Alueella ei ole suuria muita 

päästölähteitä, kuten raskasta teollisuutta. Nykytilanteessa valtatien 12 liikenteen typen oksi-

dien (NOx) päästöt ovat 67 tonnia vuodessa, pienhiukkasten (PM2,5) päästöt 1,7 tonnia vuo-

dessa ja hengitettävien hiukkasten (PM10) päästöt 32 tonnia vuodessa. Kasvihuonekaasu-

päästöt nykytilassa ovat 16 206 tonnia vuodessa (CO2-ekv). Suunnittelualueella ilman laadun 

ohje- ja raja-arvot alittuvat.  

Ennustevuonna tien parantamisen toteuduttua typen oksidien päästöt ovat nykyistä vähäi-

semmät. Hiukkaspäästöt sen sijaan kasvavat: pienhiukkaspäätöt ovat 2,2 tonnia vuodessa ja 

hengitettävien hiukkasten päästöt 55 tonnia vuodessa. Typpidioksidin vuosipitoisuus laskee 

nykytilaan verrattuna. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat nykyistä suuremmat ja vuo-

sipitoisuus voi ylittää WHO:n pitkäaikaisen altistumisen vuosiohjearvon vuonna 2040. Ilman-

laadun ohjearvojen lievä ylittyminen voi aiheutua PM10-hiukkasista pienelle osuudelle asuk-

kaista. Ylitys aiheutuu suurelta osin tienpinnasta irtoavista hiukkasista. Suurenevat päästöt 

lisäävät jossain määrin hankkeen vaikutusalueella ihmisten terveyteen kohdistuvia haitallisia 

vaikutuksia. 

Tärinä 

Yleisesti ottaen hankkeesta ei ole odotettavissa tärinähaittojen lisääntymistä, lyhytaikaista 

rakentamiseen liittyvää tärinää lukuun ottamatta. Ranta-Koiviston ja Kangasalan keskustan 

kohdalla on savi- tai hiesumaalla sijaitsevia rakennuksia alle 100 metrin päässä tiestä. 
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Näiden rakennusten kohdalla on periaatteessa mahdollista, että liikenne aiheuttaa jo nykyti-

lanteessa tärinähaittoja. Tiedossa ei ole kuitenkaan koettuja tai raportoituja tärinähaittoja. Lii-

kennetärinä ei kuitenkaan merkittävästi lisäänny nykyisestä. Tien parantaminen voi vaikuttaa 

siten, että mahdolliset nykyiset koetut tärinähäiriöt vähenevät. 

Melun ja ilman epäpuhtauksien yhteisvaikutukset  

Nykytilassa Alasjärven ja Lentolan eritasoliittymien eteläpuolella ja Kangasalan liittymän län-

sipuolella sijaitsee asuinrakennuksia, jotka sijaitsevat molempien ohjearvojen (hiukkaspitoi-

suuden (PM10) WHO:n vuorokausiohjearvo, melun 55 dB ohjearvo) ylittävillä vyöhykkeillä, 

joilla terveydellisiä yhteisvaikutuksia voi esiintyä. Noin 87 asukasta arvioidaan altistuvan ny-

kytilassa sekä 55 dB ohjearvon ylittävälle melulle, että kohonneille hengitettäville hiukkaspi-

toisuuksille vuositasolla. 

Merkittävimmin sekä melu että hengitettävien hiukkasten (PM10) määrä lisääntyy Alasjärven 

eritasoliittymän risteyskohdassa ja sen itäpuolella, Lentolan liittymän eteläpuolella sekä Kan-

gasalan eritasoliittymän kohdalla. Yksilötasolla riski sairastumiselle ei ole kovin suuri. Lieviä 

terveysvaikutuksia kuten allergia- ja astmaoireita ja univaikeuksia tai sydän- ja verisuonisto-

sairauksien pahenemista voi aiheutua. Yleissuunnitelmassa ei ole esitetty meluesteitä Alas-

järven tai Lentolan eritasoliittymiin edellä mainituille kohdille, joten meluesteillä ei ole lähiasu-

tuksen näkökulmasta melun ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin kohdistuvia yhteisvai-

kutuksia. Kangasalan eritasoliittymässä ramppien matalat melukaiteet eivät todennäköisesti 

muodosta hiukkaspitoisuuksien nousulle soveltuvia taskuja läheisen asuinalueen puolelle. 

Eritasoliittymäalueista vilkkaasti liikennöidyistä Alasjärven ja Lentolan liittymissä on jalanku-

lun ja pyöräilyn yhteyksiä, joilla ilman laatu ja melutilanne ovat ajoittain huonot. Altistumisajat 

näillä kohteilla liikkuvien kannalta ovat kuitenkin tyypillisesti lyhyet, joten terveyteen kohdistu-

via merkittäviä haitallisia yhteisvaikutuksia ei synny. Jalankulun ja pyöräilyn väylien jatko-

suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon ajoneuvoliikenteen meluhaitta ja päästöt, jotta 

yhteyksistä saadaan laadukkaita käyttäjien kannalta. 

Suunnittelualueen osayleiskaavoissa vielä rakentamattomat alueet valtatien 12 läheisyy-

dessä on valtaosin osoitettu suojaviher-, työpaikka-, teollisuus- ja palvelualueiksi. Tulevat 

asuinalueet sijaitsevat etäämmällä tiestä, jolloin valtatien 12 melu- ja päästövaikutukset ulot-

tuvat niille vain lievinä. Nykyisten, lähinnä valtatietä sijaitsevien asuinalueiden täydennysra-

kentamisessa ja valtatien läheisyydessä sijaitsevien, sekoittunutta rakennetta sisältävien 

keskustatoimintojen alueiden suunnittelussa on jatkossa tarpeen arvioida asuinympäristön 

laatua myös valtatien liikenteen aiheuttamien haittojen kannalta.  

Asumisviihtyvyys 

Valtatien liikenteen lisääntyminen lisää jonkin verran myös haittoja asumisviihtyvyydelle. Oh-

jearvon 55 dB ylittävälle melulle altistuvien asukkaiden määrä kuitenkin vähenee esitetyn 

meluntorjunnan jälkeen myös nykytilaan nähden. Myös ohjearvoja alemmat melutasot hait-

taavat asumisviihtyvyyttä. Toisaalta valtatien ja sen lähitiestön liikenteen sujuvuus paranee, 
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mikä parantaa asukkaiden liikenneyhteyksien toimivuutta. Asukkaat kokevat valtatiestä me-

luhaittaa jo nykyään ja kaipaavat meluesteitä. He olivat huolissaan siitä, että tien leventämi-

nen tuo tien lähemmäs asutusta ja vain lisää meluhaittoja.  

Virkistys 

Meluesteet vähentävät lisääntyvän liikenteen haittoja muun muassa Kirkkojärven ulkoilureit-

tien ja Suoraman peltoaukeiden virkistyskäyttäjille. Suojaamattomilla alueilla meluhäiriöt le-

viävät nykyistä laajemmalle ja haittaavat muun muassa Lamminrahkan alueella, valtatien alit-

tavilla tai ylittävillä reiteillä ulkoilevia sekä ratsastusreittejä käyttäviä. Lamminrahkan alueen 

rakentuminen aluekeskukseksi muuttaa alueen luonnetta tulevaisuudessa niin, että nykyisin 

metsäisen alueen virkistyskäyttö suuntautuu muualle. Lisäksi valtatien ylitysmahdollisuus 

Maitotien kohdalla poistuu, mikä heikentää ratsastusharrastajien toimintamahdollisuuksia. 

Moottoriliikennetie estää myös pyöräilyn Huutijärven liittymän kaakkoispuolella eikä pyöräili-

jöille ole tarjolla vaihtoehdoista reittiä ilman pitkiä kiertoteitä. 

Ulkoilun ja pyöräilyn viihtyvyyttä parantavat uudet ja uudistettavat alikulkukäytävät. Kolmen 

uuden alikulkukäytävän lisäksi heikkotasoisimmat alikulkukäytävät avartuvat ja saavat pa-

remman valaistuksen, mikä tekee niistä aiempaa houkuttelevampia ja turvallisemman tuntui-

sia. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta parantaa Tiihalantielle rakennettava erillinen 

jalankulun ja pyöräilyn väylä. Sen merkitystä lisäävät läheiset oppilaitokset. 

Elinkeinot 

Valtatien liikenteen sujuvuuden lisääntyminen parantaa alueen yritysten ja työpaikka-alu-ei-

den saavutettavuutta. Matka-ajan ennakoitavuuden parantuessa kuljetusten aikataulutus hel-

pottuu ja toimitusvarmuus paranee niin paikallisissa kuin pidempimatkaisissa kuljetuksissa. 

Kulkuyhteydet suunnittelualueen yrityksiin paranevat, mutta moottoriliikennetie lisää estevai-

kutusta maataloudelle ja ratsutiloille. Moottoriliikennetieksi muuttuvalla valtatiellä ei enää voi 

kulkea maatalouskoneilla Huutijärven liittymästä valtatien yli tai tietä pitkin etelään päin. 

Tämä vaikeuttaa maataloustoimintaa, sillä monilla maanviljelijöillä on peltoja valtatien mo-

lemmilla puolilla sekä kauempana Sahalahden ja Lahden suunnassa. Lisäksi keskikaiteelli-

nen tiejakso katkaisee hevostalleille ja ratsastustoiminnalle sekä maa- ja metsätaloudelle tär-

keän valtatien poikittaisyhteyden Huutijärvellä Maitotien kohdalla.  

Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

Haitallisia vaikutuksia asuinympäristön viihtyisyydelle on pyritty lieventämään mahdollisim-

man paljon jo suunnitteluvaiheessa muun muassa meluesteiden suunnittelussa. Jatkosuun-

nittelussa voisi vielä tarkastella mahdollisuuksia meluntorjunnan tehostamiseen sekä uusien 

kulkuyhteyksien suunnitteluun maataloudelle ja ratsastustalleille koituvien estevaikutusten 

lievittämiseksi. 
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Yleissuunnitelman mukaisten tiejärjestelyjen alta joudutaan lunastamaan maata lähinnä eri-

tasoliittymien alueelta ja vähäisessä määrin valtatien leventämisen vuoksi. Lunastettavista 

maa-alueista määritetään korvaukset maanomistajille ennen rakentamisen aloittamista pidet-

tävässä maantietoimituksessa. Korvausta maksetaan sekä kohteenkorvauksena maa-alu-

eesta, että haitankorvauksena esimerkiksi kiertohaitasta tai toimenpiteiden aiheuttamasta 

kiinteistön arvon alenemisesta.  

Asukkaiden kokemaa huolta ja epävarmuutta voidaan lieventää tiedottamalla aktiivisesti 

hankkeen etenemisestä ja eri suunnitteluvaiheista samoin kuin tarjoamalla asukkaille mah-

dollisuuksia kertoa näkemyksensä suunnitelluista ratkaisuista.   

4.2.5 Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 

Tienparannushanke tukee valtakunnallisesti merkittävän poikittaisen yhteyden jatkuvuutta, 

sujuvuutta ja kehittämismahdollisuuksien turvaamista. Parantuneesta liikenteen sujuvuu-

desta ja palvelutasosta hyötyy paitsi valtatietä käyttävä henkilö- ja tavaraliikenne, myös koko 

Tampereen itäinen kaupunkiseutu, jonka saavutettavuus Tampereen keskustaan nähden pa-

ranee. Tämä parantaa itäisen kaupunkiseudun kytkeytymistä ydinkaupunkialueeseen ja vah-

vistaa sen asemaa kaupunkiseudulla sekä elinkeinoelämän että asumisen näkökulmasta. 

Parantunut valtatietason väylä voi lisätä pendelöintiä henkilöautolla hankkeen vaikutuspii-

rissä ja välillisesti aiheuttaa yhdyskuntarakenteen hajautumista nykyisten taajamien liepeillä 

ja maaseutumaisilla alueilla. 

Kangasalan Lamminrahkan aluerakentamiskohteen toteuttaminen mahdollistuu valtatien pa-

rantamishankkeeseen kuuluvan uuden eritasoliittymän rakentamisen ansiosta. Lammin-

rahkan eritasoliittymä ja valtatien 12 parantaminen tukevat myös Tampereen puolen Ojalan 

kaupunginosan rakentumista ja laajenemista.  

Alasjärven eritasoliittymän ratkaisu tukee maankäytön tehostamista ja tiivistämistä Koilliskes-

kuksen alueella. Vatialan ja Kangasalan eritasoliittymien kohdalla ramppien linjaaminen lä-

hemmäs valtatien ajoratoja vähentää väylän tarvitsemaa maa-alaa, ja mahdollistaa maan-

käytön hienoisen tehostamisen eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä.  

Valtatie parannetaan nykyiselle paikalleen, mikä hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja ny-

kyistä liikennekäytävää eikä vie juurikaan tilaa muulta maankäytöltä. Parannettavat eritasoliit-

tymät ja uusi Lamminrahkan eritasoliittymä edesauttavat valtatiehen tukeutuvien asuin- ja 

työpaikka-alueiden kytkeytymistä toisiinsa, aluekeskuksiin ja Tampereen keskustaan. Melun-

torjunta ja liikenneturvallisuuden parantuminen vaikuttavat myönteisesti valtatien varren 

maankäyttöön ja sen kehittymismahdollisuuksiin. Liikenteen lisääntyminen, tiekäytävän le-

ventyminen ja eritasoliittymät eivät kuitenkaan mahdollista eheää, kaupunkimaista ja viih-

tyisää rakennetta välittömästi valtatien varrella, vaan maankäytön tehostamisen mahdollisuu-

det liittyvät eniten hyvästä logistisesta sijainnista hyötyvään elinkeinotoimintaan. Valtatien 
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parantaminen edistää uusien kevyen liikenteen yli- tai alikulkujen rakentamista ja olemassa 

olevien laadun parantamista, mikä vähentää valtatien aiheuttamaa estevaikutusta.  

Valtatien nelikaistaistaminen tukee yhdysrakenteen eheytymistä siten, että maankäytön ke-

hittämismahdollisuudet paranevat rinnakkaistien (maantie 339) ympäristössä (Hankkio, Va-

tiala, Lentola, Suorama, Kangasala), jos osa sitä kuormittavasta liikenteestä ohjautuu nope-

alle väylälle. Rinnakkaistien asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja turval-

lisuuteen hankkeella on myönteiset vaikutukset ohikulkuliikenteen ja sen aiheuttamien haitto-

jen vähentyessä.  

Tienparannushanke on vuonna 2017 voimaan tulleen Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 

mukainen. Valtatien parantaminen sisältyy kuntien maankäyttösuunnitelmiin ja on siten kun-

tien tavoitteiden mukainen hanke. Yleiskaavojen mukaisia valtatien aluevarauksia tarkenne-

taan yleissuunnitelman mukaan myöhemmin asemakaavoituksessa. Kangasalla keskustan ja 

lintuvesien osayleiskaavoissa valtatietä ei ole sisällytetty kaavarajauksiin, mutta tien alueva-

rauksia tarkennetaan yleissuunnitelman perusteella asemakaavoituksessa. 

4.2.6 Ympäristövaikutukset 

Maisema ja kulttuuriympäristö  

Nelikaistainen valtatie keskialueineen muodostaa noin kaksinkertaisen maastokäytävän ny-

kyiseen verrattuna. Maisema avartuu ja näkymät muuttuvat, kun väylän viereistä suojapuus-

toa poistetaan. Uudet meluesteet muuttavat maisemakuvaa sijainnista ja toteutuksesta riip-

puen. Eritasoliittymäratkaisuilla on myös verrattain suuria maisemakuvaa muuttavia vaikutuk-

sia. 

Alueen maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyys muutoksille on suurimmillaan Kangasalla 

Kirkkojärven ympäristössä, missä sijaitsee pitkään viljelyssä olleita peltoja sekä Liuksialan–

Tiihalan kulttuurimaisema-alue sekä valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ehdo-

tettu Kirkkoharjun – Kuohunharjun alue.  

Tien parannusalueella tai sen liepeillä ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä, joihin tiehanke vai-

kuttaisi. 

Kaupunkijakso 

Maiseman ja kulttuuriympäristön muutos kohdistuu eritasoliittymäalueita lukuun ottamatta ny-

kyiseen metsäiseen ja maisemakuvaltaan suljettuun ympäristöön.  Väylän leventämisen joh-

dosta valtatien varren suojametsät nykyisten asuinalueiden kohdilla kapenevat ja väylätila 

laajenee.  

Alasjärven eritasoliittymän parantaminen laajentaa rakennettua aluetta ja voimistaa erita-

soliittymän maisemakuvaa hallitsevaa luonnetta.  
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Linnainmaan eritasoliittymän silmukkaramppien muoto muuttuu sekä pohjois- että eteläpuo-

lella. Uudet tiejärjestelyt laajentavat tiemaiseman osuutta ja pirstovat ramppisilmukoiden met-

siköitä.  

Uudet meluesteet, etenkin meluvalli jakson länsipäässä leventävät väylän maastokäytävää.  

Kehittyvän uuden taajaman jakso 

Maisema on nykytilassa metsäinen ja suljettu. Metsäosuuksilla merkittävin muutos on Lam-

minrahkan uusi eritasoliittymä, joka muuttaa maisemaa valtatien molemmin puolin. Lammin-

rahkan alueen rakentuminen muuttaa aikanaan koko eritasoliittymän lähiympäristön rakenne-

tuksi ja kaupunkimaiseksi. Lemposen peltoaukean kohdalla Vatialan eritasoliittymän länsi-

puolella tiealueen leventämisen vaikutus on suurimmillaan muutoksen näkyessä laajalle.  

Lentolan jakso 

Maiseman herkkyys muutoksille on nykytilassa vähäinen läheisten suurimittakaavaisten au-

tomarket- ja yrityskiinteistöjen vuoksi. Vatialan valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö-

kohde (RKY-kohde) eli Vatialan kappeli sijaitsee 300 metrin päässä valtatiestä, eikä alueelta 

ole näköyhteyttä valtatielle.  

Vatialan eritasoliittymän parantamisen maisemakuvalliset vaikutukset ovat verrattain vähäi-

set. Ramppien muotoihin ja sijainteihin tulee muutoksia, mutta liittymän tilantarve pysyy suu-

rin piirtein ennallaan.  

Lentolan nykyinen eritasoliittymäalue on maisemakuvallisesti tie- ja voimajohtoinfran hallit-

sema. Eritasoliittymän uusien ramppien ja kiertoliittymien myötä alueen identiteetti infrastruk-

tuurin solmukohtana voimistuu entisestään. 

Kangasalan taajaman ja peltoaukeiden jakso  

Alueen maisema on muutosherkkyydeltään suuri läheisten maisemallisesti ja kulttuuriympä-

ristöllisesti arvokkaiden alueiden läheisyyden vuoksi. Peltoaukeiden kohdalla väylän leventä-

misen vaikutus on suurimmillaan, koska muutos näkyy laajalle.  

Ranta-Koiviston eritasoliittymien rampit säilyvät lähes ennallaan eikä merkittäviä vaikutuksia 

maisemaan synny. Viljelymaisema- ja taajamaosuudella maisemavaikutukset riippuvat me-

luntorjuntarakenteiden sijoittumisesta ja toteutuksesta. Yleissuunnitelmaratkaisun mukaiset 

matalat ajoradan reunaan sijoitettavat melukaiteet pääosalla jaksoa aiheuttavat maisemaku-

vaan muuttumista vähemmän kuin korkeammat meluesteet. Herttualan kohdan meluesterat-

kaisuksi esitetty meluvalli tai -seinä (3 metriä tasausviivasta) on alueen kaavasuunnitelmien 

mukainen. Herttualan kohdalla alueelle suunniteltu rakentaminen tulee muuttamaan avointa, 

peltojen hallitsemaa maisemakuvaa huomattavasti. Siten tulevaisuudessa meluvallin merki-

tys maisemakuvan kannalta ei ole kovin suuri. 



 

115 

 

Huutijärven eritasoliittymässä uusi kiertoliittymä muuttaa hieman tielinjauksia, mutta merkittä-

viä vaikutuksia maisemaan ei synny. 

Kirkkojärven jakso 

Kirkkojärven kohdalla väylän leventämisen vaikutus on suurimmillaan muutoksen näkyessä 

laajalle keskustaajaman sekä viljely- ja vesistöalueiden suuntaan. Rakentamisen johdosta 

nykyinen näkymiä katkaiseva puusto valtatien varresta poistuu osittain ja näkymät tieltä Kirk-

kojärvelle avautuvat. Myös Kuohunlahti hahmottuu vahvemmin osaksi Kirkkojärveä.  

Vesialueet muodostavat selkeämmän kokonaisuuden, jonka keskellä kulkee valtatie. Valta-

tietä korostaa uusi molemmin puolin valtatietä rakennettava melukaide, jota tulee yhteensä 

noin 2,3 kilometrin matkalle. Valtatieltä avautuvat näkymät avoimeen järvi- ja peltomaise-

maan muuttuvat todennäköisesti hieman. 

Kangasalan eritasoliittymä sijaitsee maisemallisessa solmukohdassa Kirkkojärven välittö-

mässä läheisyydessä. Eritason järjestelyt säilyvät lähes ennallaan, joten eritasoliittymän 

muutoksen vaikutukset maisemaan ovat vähäiset.  

Haitallisten vaikutusten lieventäminen 

Maisemaan kohdistuvia välittömiä vaikutuksia lievennetään maaston muotoiluilla, istutuksilla 

sekä suunnittelemalla meluntorjuntarakenteet ja niiden sijoittaminen huolellisesti maisemaa 

kunnioittaen. Maaston muotoilu ja istutukset ovat olennaisia erityisesti eritasoliittymien ja me-

luesteiden sovittamisessa maisemaan. Kasvillisuuden kehittyminen vaatii kuitenkin useita 

vuosia. Haitallisia maisemavaikutuksia lievennetään myös siltojen huolellisella suunnittelulla 

ja sijoittamisella. 

Kirkkojärven jaksolla maisemakuvallisten muutosten hallinta edellyttää jatkossa laadukasta 

meluesteiden, eritasoliittymärakenteiden ja viherrakentamisen suunnittelua ja toteutusta. 

Keskustaajaman ja Kirkkojärven kohdalla taajamakuvallisten tavoitteiden ohella on otettava 

huomioon Kirkkojärven Natura-alueen suojelutavoitteet. Meluesteillä on turvattava riittävä 

meluntorjuntateho mutta samalla on varmistettava meluesteiden visuaalisesti hyvätasoinen 

toteutus. 

Luonnonympäristö 

Yleissuunnitelman vaikutukset Kirkkojärven Natura 2000 -alueeseen on esitetty erillisessä 

Natura-arvioinnissa. YVA-vaiheen luontoselvitystä on ajantasaistettu ja täydennetty yleis-

suunnitelmavaiheessa lisäselvityksellä, jossa on tarkemmin tarkasteltu YVA-vaiheen vaihto-

ehtojen vaikutuksia luonnonympäristöön sekä selvitetty estevaikutuksen lieventämiskeinoja. 

Lisäselvitysraportti on yleissuunnitelma-aineistossa erillisenä raporttina. 

Nykyinen valtatie riista-aitoineen muodostaa luonnonympäristöä jakavan ja estevaikutusta 

tuottavan elementin suunnittelualueelle. Suunnittelualueeseen ei liity merkittäviä, säilytettäviä 
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metsäisiä alueita. Tienparannushankkeella ei kokonaisuutena suunnittelualueen asutus-, taa-

jama- ja viljelyalueet huomioon ottaen ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia ekologisiin yh-

teyksiin. Suojelualueisiin kohdistuvat tienparannushankkeen suorat vaikutukset rajoittuvat 

tien lähialueelle, ja merkittävimmät haitalliset vaikutukset ovat tien rakentamisen aikaisia.  

Valtatien tiealueen leventämisen vuoksi nykyinen luonnonympäristö muuttuu tien lähialu-

eella. Tien estevaikutus maaeläimistön kannalta voimistuu nykytilaan verrattuna tiealueen le-

venemisen seurauksena, ja koska tien alikulut ja tien alittavat rummut pitenevät tien leventy-

essä noin 10 metrillä. Riista-aidat ohjaavat kuitenkin tehokkaasti eläinten kulkua alituskohtiin. 

Tien leventäminen ja meluesteiden rakentaminen voivat vaikuttaa liito-oravan kulkuun alu-

eella. Lamminrahkan eritasoliittymän länsipuoleinen meluvalli kaventaa valtatien ja voimajoh-

toalueen välistä metsävyöhykettä hieman, mutta liito-oravan kulkuyhteys tien suuntaisesti 

säilyy. Tien suuntaista kulkuyhteyttä Linnainmaan ja Lamminrahkan välisellä osuudella tien 

reunaan suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet kaventavat hieman.  Alasjärven ja Linnain-

maan välisellä alueella liito-oravan kulkuyhteydet tien puolelta toiselle heikkenevät. Poikittais-

ten kulkuyhteyksien heikentymistä tapahtuu jonkin verran myös valtatien 12 ja Jyväskylän ra-

dan risteämiskohdassa tiealueen levenemisen takia. Lepakoihin ei katsota kohdistuvan mer-

kittäviä vaikutuksia, koska merkittävimmät alueet eivät sijaitse tielinjauksen välittömässä lä-

heisyydessä. Tiealueet eivät luo lepakoille merkittäviä kulkuesteitä, mutta yöaikainen valais-

tus ja pienipiirteisten maisemien väheneminen voi vaikuttaa lepakoiden kulkuun alueella. 

Valtatie sivuaa viitasammakon nykyisiä elinympäristöjä Kirkkojärven pohjoispuolella. Tien le-

ventämisen vaikutukset rantametsäkaistaleen elinympäristöihin tarkentuvat tiesuunnitteluvai-

heessa. Yleissuunnitelmatasolla valtatien leventäminen 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 viitasammakoiden elinympäristö tällöin su-

pistu tai kosteusolosuhteet muutu. Maanrakennustöissä viitasammakoiden elinympäristöalu-

eille ja niiden välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa ylijäämämaita. Rakentamisen aikana 

on huolehdittava hulevesien viivyttämisestä ja laskeuttamisesta. 

Valtatie levenee Pähkinäkallion luonnonsuojelualueen kohdalla, jolloin suojelualueen rauhoi-

tuksen purkaminen tiealueeseen rajautuvalta kaistaleelta on tarpeen, mikäli leventämistä ta-

pahtuu myös tien pohjoispuolelle. 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 le-

ventäminen tuo melulähdettä hieman lähemmäksi, mutta vaihtoehtoon sisältyy meluesteen 

rakentaminen, jolloin meluhaitta vähenee nykytilaan verrattuna.  Kirkkojärven Natura-alueella 

sijaitsevan yksityismaan suojelualueen rajauksen muutostarve tarkentuu tiesuunnitelmavai-

heessa.  



 

117 

 

Herttualan kohdan melueste lisää valtatien estevaikutusta nykyisestä, koska valli muodostaa 

uuden esteen kohdalle, missä ei ole nykyisin riista-aitaa. Tien alikulun pituus kasvaa myös, 

mikäli melueste rakennetaan alikulunkin kohdalle. 

Alasjärvellä valittu eritasoliittymäratkaisu vaikuttaa liito-oravan elinympäristöön eritasoliitty-

män koillispuolella Aitolahdentien ja valtatien 12 kulmauksessa. Eritasoratkaisuun sisältyvän 

rampin E1R2 tarkemman suunnittelun yhteydessä on selvitettävä liito-oravan elinympäristön 

tila ja mahdolliset lisääntymis- ja levähdyspaikat. Olennaista on turvata liito-oravien yhteydet 

valtatien 12 pohjoispuolella itään päin.  

Linnainmaan eritasoliittymän ympäristössä on liito-oravalle soveltuvia alueita, josta ei kuiten-

kaan ole liito-oravahavaintoja.  Valittu liittymävaihtoehto ei juuri leikkaa liito-oravalle soveltu-

vaa aluetta. Ratkaisu mahdollistaa myös monitoimialikulun luomisen liittymän itäpuolelle 

sekä liito-oravan kulkureitin Risson ja Leinolan välillä. 

Lamminrahkan eritasoliittymä on kaavassa osoitetulla paikalla. Alueella maankäytön muutok-

set vaikuttavat enemmän luonnonympäristöön kuin tiehanke. Lamminrahkan eritasoliittymän 

rakentaminen ei vaikuta liito-oravan elinympäristöihin tai kulkureitteihin. Eritasoliittymä sijoit-

tuu metsäiseen ympäristöön, jonka luonne muuttuu uuden tieyhteyden ja alueen rakentami-

sen takia voimakkaasti.  

Vatialan eritasoliittymän parantaminen ei vaikuta merkittävästi alueen luonnon nykytilaan. 

Alueen lähettyvillä ei ole merkittäviä luontokohteita. Lentolan eritasoliittymäalueen lähettyvillä 

ei ole merkittäviä luontokohteita, joihin valtatien parantaminen vaikuttaisi. 

Ranta-Koiviston eritasoliittymän vähäinen parantaminen ei vaikuta merkittävästi alueen luon-

non nykytilaan. Alueen lähettyvillä ei ole merkittäviä luontokohteita. Huutijärven eritasoliitty-

män lähettyvillä ei ole merkittäviä luontokohteita, joihin yleissuunnitelmaratkaisu vaikuttaisi 

haitallisesti. Kirkkojärven pohjoisrannan viitasammakkoalueisiin ei juuri kohdistu vaikutuksia, 

kun eritasoliittymä säilyy Kirkkojärven puolella lähes nykyisellään.  

Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen 

Ekologisten yhteyksien turvaamiseksi avainasemassa on tien linjauksen maastoon sovittami-

sen lisäksi eläinten kulun järjestäminen tien puolelta toiselle. Eri lajit vaativat erilaiset käytä-

vät, minkä lisäksi suunniteltujen ratkaisujen tulee olla riittävän laadukkaita. Suunnittelualu-

eella keskeistä on turvata liito-oravan kulkuyhteydet valtatien yli.  

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 

lunastetaan 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-
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oravan liitomahdollisuus tien ylitse paranee huomattavasti, jos tien reunoille voidaan asentaa 

hyppypylväitä. 

Liito-oravan elinympäristö ja kulkureitit tulee huomioida erityisesti Alasjärven etelärannalla, 

Koilliskeskuksen alueella, Linnainmaan eritasoliittymän ympäristössä sekä Jyväskylän radan 

ja tiealueen risteyskohdassa. Merkittävimmät kulkuyhteystarvekohdat on esitetty suunnitel-

mapiirustuksissa. Liito-oravaan kohdistuvia vaikutuksia eritasoliittymissä voidaan vähentää 

istuttamalla tai säästämällä ramppisilmukoissa puita tai asentamalla hyppypylväitä. Varsinkin 

Alasjärven eritasoliittymän kohdalla puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon liittymän 

ympärillä.  

Yleissuunnitelmajaksolle on osoitettu yhteensä kolme monitoimialikulkua, joissa on jalankul-

kua ja pyöräilyä ja/tai ulkoilua palvelevan reitin alikulku, ja samassa alikulussa eläimille so-

veltuva reittiyhteys. Monitoimialikulut on sijoitettu kohdille, missä on nykyisin tiedossa olevia 

ekologisia yhteyksiä tai yhteystarpeita ja kaavoissa osoitettuja viher- ja ulkoilureittiyhteyksiä. 

Monitoimialikulut ovat normaalia leveämpiä, jolloin reunalle tai reunoille jää eläimille tarkoi-

tettu suojaisa kulkuväylä. Alikulun sisälle reunoille voidaan asentaa kiviä ja puunrunkoja, 

jotka toimivat suojana eläimille.  Alikulun reunaan voidaan jättää maapohjainen tai kuorikat-

teella päällystetty kaistale. Monitoimialikulkuja on esitetty rakennettavaksi nykyisten alikulku-

jen yhteyteen Linnainmaan, Kirkkojärven ja Kuohunlahden luontopolun kohdalle. Alilkulkujen 

tarkempi suunnittelu toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. 

Isoille riistaeläimille suunniteltuja vihersiltoja ei ole hankkeessa tarkoituksenmukaista toteut-

taa, koska tie kulkee asutuksen välittömässä läheisyydessä eikä alueella ole yhtenäisiä met-

säisiä alueita molemmin puolin tietä eikä hirvieläinten kulkureittejä laidunalueiden välillä. 

Riista-aidoilla estetään isojen eläinten pääsy tiealueelle. 

Pienet nisäkäslajit voivat käyttää tierakenteeseen asennettuja pieniä rumpuputkia kulkemi-

seen tien alitse. Piennisäkkäille, matelijoille ja sammakkoeläimille soveltuvia pieneläinputkia 

on osoitettu viiteen kohtaan tieympäristön ja tierakenteen kannalta suotuisiin kohtiin. Hanke-

alueella ei ole tiedossa erityisiä pieneläintihentymiä, joten pieneläinputkia esitetään sijoitetta-

vaksi arvokkaiden luontokohteiden lähettyville, kuten Pähkinäkallion luonnonsuojelualueen 

kohdalle, Kaarnintien itäpuolelle, Ranta-Koiviston ja Rekiälän välille, Mäyrävuoreen ja Sar-

sansuolle. Alasjärven ja Vatialan välillä soveltuvia kohtia on kaavoituksessa viher- ja virkis-

tysalueiksi osoitettujen vyöhykkeiden ja yhteyksien kohdalla. Useissa tapauksissa on kannat-

tavinta sijoittaa vierekkäin tierakenteeseen erikokoisia putkia, jotta eläimet voivat valita niistä 

sopivimman.  

Pieneläinputkien lisäksi tien alittavat, tien tai ympäröivien alueiden kuivatusta palvelevat rum-

mut toimivat sammakkoeläinten ja matelijoiden yhteyksinä. Riista-aidat ohjaavat eläimiä ali-

kulkuihin Alasjärveltä Suoramalle ulottuvalla tiejaksolla. Monitoimialikulkujen ja pieneläinput-

kien paikat on merkitty yleissuunnitelmapiirustuksiin.  
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Eläimille tarkoitetun alikulun tai rummun lähiympäristö on tärkeää säilyttää mahdollisimman 

luonnontilaisena. Tällöin rakentamisen jälkeen eläimille tarjoutuu suojainen yhteys raken-

teelle, joiden kautta ne voivat siirtyä tien alitse tai ylitse. Eläinten kulkurakenteen kohdalla rai-

vataan pensas- ja aluskasvillisuutta vain kapealti tulevan tien kohdalta. Kasvillisuus suoja-

taan aitaamalla tai lippusiimalla. Suuret puut voidaan työturvallisuuden vuoksi kaataa. Ra-

kentamisen päätyttyä vihertöiden yhteydessä alueen kasvillisuus käsitellään säästäen mah-

dollisimman paljon suojaavaa pienpuuta ja aluskasvillisuutta. 

Meluvallien maisemoinnilla voidaan lieventää niitä vaikutuksia, joita meluvallin rakentaminen 

on aiheuttanut: kasvillisuuden ja puuston istuttaminen parantaa alueen ekologista arvoa ja 

mahdollistaa esimerkiksi liito-oravien kulkemisen tien ylitse. Maisemoinnissa käytetään alu-

eelle luontaisia lajeja.  

Rakentamisen aikana hulevedet tulee hallita siten, että herkkien kasvillisuusalueiden vesita-

sapaino tai viitasammakoiden ja vesilinnuston elinympäristöt eivät muutu. Hulevedet tulee 

hallita myös rakentamisen jälkeen näillä kohteilla. Herkkiä kohteita hankkeen vaikutusalu-

eella ovat Alasjärvi, Petäjässuo, Kirkkojärvi, Herttualan suoalue ja Sarsanuoma. 

Pinta- ja pohjavedet 

Hankkeen vesistövaikutukset ovat pääosin melko vähäisiä, koska tie parannetaan nykyiselle 

paikalleen. Merkittävimmät vaikutukset liittyvät tiesuolauksen aiheuttamaan kloridikuormituk-

sen kasvuun Alasjärvellä ja työnaikaisiin vaikutuksiin Kangasalan Kirkkojärvellä. Suolattavan 

tiealan määrä kasvaa nykyiseen verrattuna tienparannushankkeen toteutuessa, kun ajorata 

levenee ja eritasoliittymät laajenevat uusilla rampeilla. 

Kloridikuormituksesta jo pitkään kärsineen Alasjärven kannalta valtatien levittäminen tulee 

heikentämään järven tilaa entisestään. Alasjärven lisäksi Kaukajärvi ja Pitkäjärvi saattavat 

kärsiä lisääntyvästä kloridikuormituksesta. Halimasjärveen, Ollinojaan, Pyhäojaan ja Suora-

manjärveen kohdistuvat vesistöpäästöt kasvavat, mutta valtatie edustaa edellä mainittujen 

vesistöjen valuma-alueesta niin pientä osaa, että vaikutukset jäävät vähäisiksi. Havaittavat 

vaikutukset rajoittunevat rakennustyön aikaisiin vaikutuksiin.  

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat Kirkkojärvi, Taivallammi ja Säkkölänjärvi ovat vedenlaa-

dultaan erittäin reheviä. Heikon vedenlaatunsa vuoksi järvien herkkyys tiehulevesistä johtu-

valle kuormitukselle on vähäinen. Työnaikainen kiintoaineen kuormitus voi kuitenkin tilapäi-

sesti heikentää näiden ennestäänkin erittäin huonokuntoisten järvien tilaa, koska työmaa si-

joittuu aivan Kirkkojärven tuntumaan. Kirkkojärven ekologinen tila on huono. Hanke voi hei-

kentää edelleen Kirkkojärven tilaa tai vähintäänkin hidastaa järven toipumista aiemmasta jä-

tevesikuormituksesta. Kirkkojärven ja Kuohunlahden välinen penger leviää vesialueelle ajo-

radan leventämisen johdosta. Kuohunlahtea ja Kirkkojärven pääallasta yhdistävää siltarum-

pua on myös jatkettava ajoradan leventämisen vaatimalla tavalla. Penger- ja siltatyömaa sa-

mentavat vettä ja pohjasedimentin haitta-aineet voivat sekoittua veteen. Vesialueelle 
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kohdistuvien toimenpiteiden tarkemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota työvaihei-

den ajoittumiseen ja kestoon sekä samentumisen rajaamiseen. 

Ilman hulevesien hallintatoimenpiteitä Alasjärven eritasoliittymä lisää hulevesien määrää ja 

heikentää hulevesien laatua sekä lisää tulvariskiä Pappilanojan latvoilla. Tulvariskin koh-

teena on muutamia omakotitaloja. Linnainmaan eritasoliittymän parantaminen lisää paikalli-

sesti hieman virtaamia Kivisillanojassa ja siten kasvattaa eroosioriskiä ja heikentää veden-

laatua. Lentolan eritasoliittymä sijaitsee lähellä Pitkäjärveä, ja rakennusaikaiset voivat hei-

kentää järven veden laatua. Myös lopputilanteessa virtaamat ja päästöt Pitkäjärveen kasva-

vat. Kangasalan eritasoliittymän parantaminen vaikuttaa Kirkkojärven veden laatuun sekä ra-

kentamisen aikana että pysyvästi. Kirkkojärven läheisyydessä vaikutusten lieventäminen on 

tilanpuutteen vuoksi vaikeaa. Lamminrahkan, Vatialan, Ranta-Koiviston ja Huutijärven erita-

soliittymien parantamisella ei ole merkille pantavia vesistövaikutuksia. 

Pysyviä, tienpidosta ja liikenteestä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää tiehulevesien käsit-

telyrakenteilla. Käsittelyrakenteiksi sopii suuremmilla (> 10 ha) valuma-alueilla parhaiten kos-

teikko. Pienillä valuma-alueilla (alle 5 ha) kosteikkojen toimivuus on virtaaman voimakkaiden 

vaihteluiden vuoksi heikompaa ja suositeltavampi rakenne on esimerkiksi viivytys- ja laskeu-

tusaltaan ja biosuodattimen yhdistelmä. Yleissuunnitelmassa tehtiin alustava tarkastelu hule-

vesien hallinta-alueiden mahdollisista sijainneista ja alustavasta kokoluokasta. Tarkastelun 

perusteella valtaosalta tiejaksoa ja eritasoliittymiä on todennäköisesti mahdollista löytää tie-

suunnitteluvaiheessa kohtuullisen kokoiset (vähintään 1 % valuma-alueensa pinta-alasta) ti-

lavaraukset hulevesien hallintarakenteille. Myös Natura-suojeltujen Kirkkojärven ja sen ala-

puolisten vesistöjen kohdalta löytyy alueita, joilla nykyisiä hulevesiojia on mahdollista laajen-

taa kosteikkomaisiksi levennyksiksi. 

Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja siten hankkeen vaikutukset yhdys-

kuntien vedenhankinnan kannalta tärkeisiin pohjavesialueisiin ovat vähäiset tai niitä ei ole 

lainkaan. Koska alueella ei ole toimivia vedenottamoita, ei nykyiseen vedenhankintaan ai-

heudu muutoksia. Maakerrokset suunnittelualueella ovat vettä huonosti läpäiseviä lukuun ot-

tamatta Lentolan kohtaa, jossa linjaus kulkee rakennetun harjualueen poikki. Lentolan alue 

on tiiviisti rakennettua teollisuusaluetta. Pysyvät vaikutukset pohjaveden määrään ja laatuun 

ovat vähäiset.  

Tien rakentamisen aikaiset pohjavesivaikutukset ovat lyhytkestoisia. Pikkolan kohdalla ole-

valla savialueella on havaittu kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä pohjaveden pur-

kautumista kaivannoissa. Pohjavesi on alueella ilmeisesti osittain paineellista. Painetaso ei 

kuitenkaan ole nykyisen maanpinnan yläpuolella. 

Pohjaveden kannalta rakentamisen aikaisia vaikutuksia merkittävimpiä ovat tienpidon ja tielii-

kenteen aiheuttamat riskit. Tienpidosta aiheutuva pohjavesiriski muodostuu suurelta osin tal-

viaikaisesta tiesuolauksesta ja sen aiheuttamasta pohjaveden kloridipitoisuuden noususta. 

Kloridin kulkeutuminen pohjaveteen riippuu muun muassa maaperän laadusta ja paikallisista 

pohjavesiolosuhteista. Valtatien leventäminen toisella ajoradalla lisää talvihoidettavan tien 
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pinta-alaa, mikä lisää suolan käyttöä ja kasvattaa ympäristöön kohdistuvaa kloridikuormi-

tusta.  

Tieliikenteestä aiheutuva pohjavesiriski liittyy suurelta osin vaarallisten aineiden kuljetuksiin 

ja mahdollisiin onnettomuustilanteisiin sekä niistä aiheutuvaan pohjaveden pilaantumisriskiin. 

Tien leventäminen ja etenkin keskikaide vähentävät liikenneonnettomuusriskiä, mikä vähen-

tää onnettomuuksista aiheutuvia haittoja pohjaveteen. 

Haitallisten vaikutusten lieventämiseksi Pikkolan kohdalla olevalla savialueella jatkosuunnit-

telussa tulee selvittää pohjaveden painetaso lisätutkimuksilla. Paineellisen pohjaveden pur-

kautumiseen voidaan varautua erikoistoimenpitein välttämällä maanpinnan leikkaamista ja 

tiiviin maakerroksen poistamista. Jatkosuunnittelun aikana voidaan selvittää tarkemmin poh-

javeden laatua ja maakerrosten vedenläpäisevyyttä Lentolan kohdalla olevassa harjujak-

sossa. Tutkimusten perusteella arvioidaan pohjaveden suojauksen tarpeellisuutta kyseessä 

olevalle tieosuudella. 

Rakennustyön aikana on huolehdittava työkoneiden tankkauspisteiden toiminnasta ja suo-

jauksesta erityisesti läpäisevän maapohjan kohdalla. Tienpidon kannalta tiesuolausta voi-

daan vähentää Lentolan kohdalla harjumuodostumaan imeytyvän kloridin vähentämiseksi. 

Pohjavesialueelle sijoittuvat rampit ja kiertoliittymät voidaan varustaa pohjaveden suojausra-

kenteilla ja ohjata niiden kohdalta tulevat hulevedet pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Yleissuunnitelmajaksolla valtatiellä 12 tiesuolan korvaamiseen pohjaveden kannalta haitatto-

mammalla liukkauden torjunta-aineella, kaliumformiaatilla, ei ole suositeltavaa. Kaliumformi-

aatti kuluttaa hajotessaan happea, joten pienille vedenjakaja-alueen vesistöille sekä rehe-

vyys- ja hapenpuuteongelmista kärsiville järville kaliumformiaatti tuottaisi lisää ongelmia. 

4.2.8 Tieverkon toiminnalliset ja hallinnolliset muutokset  

Yleissuunnitelmassa ei esitetä hallinnollisia muutoksia tieverkolle.  

4.2.7 Rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen ja asukkaisiin 

Rakentamisvaiheessa maansiirtotyöt, kuljetukset ja louhinnat aiheuttavat tien lähialueen 

asukkaille ja virkistyskäyttäjille melu-, pöly- ja tärinähaittoja sekä raskaan liikenteen lisäänty-

mistä. Niin paikallinen kuin pitkämatkainenkin liikenne hidastuu työmaiden ja kiertoteiden 

vuoksi. Rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt muuttavat kulkuyhteyksiä. Rinnakkais-

väylistä erityisesti Kangasalantie (st 339) on tärkeä kiertoreitti, jolla liikenteen lisääntyminen 

lisää haittoja. Kuljetusten toimintavarmuus ja matka-ajan ennakoitavuus kärsivät. 

Rakentamisen aikaisia haittoja lisäävät mm. korkeat liikennemäärät, kiertotiemahdollisuuk-

sien puute sekä tarve rakentaa nykyisten väylien paikalle. Ramppien liikennemäärien osalta 

selvästi vilkkain liittymä jaksolla on Alasjärven liittymä. Siinä voidaan kuitenkin rakentaa 
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uudet väylät ja erityisesti sillat pitkälti valmiiksi nykyiseltä liikenteeltä syrjässä, mikä vähentää 

haittavaikutuksia. Toiseksi vilkasliikenteisimmät rampit ovat Lentolan eritasoliittymässä, jossa 

risteävät valtatie 12 ja tärkein rinnakkaistie seututie 339. Sen vuoksi rakentamisen aikaisten 

haittojen lieventämiseen on liittymässä vain rajallisesti mahdollisuuksia. 

Tien rakentaminen heikentää erityisesti lähiasukkaiden elinoloja ja viihtyvyyttä useamman 

vuoden ajan. Tien rakentaminen vaatii paljon kuljetuksia ja maansiirtotöitä sekä joissain koh-

dissa mahdollisesti louhintaa, joissa käytettävät työmenetelmät ja kalusto aiheuttavat melua. 

Meluhaitan merkittävyys vaihtelee sen mukaan, kuinka kaukana asutus on meluavasta ra-

kennustoiminnasta. Rakentamisen aikaista tärinää syntyy seuraavissa työvaiheissa: kallio-

leikkausten louhinta, lyöntipaalutukset, penkereiden ja tierakenteiden tiivistäminen sekä mas-

sojen kuljetukset ja käsittelyt. 

4.2.9 Vaikutusten seuranta 

Liikenteelliset ja maankäytölliset sekä yhdyskuntarakenteen muutokset syntyvät hankkeen 

toteutuksen edetessä ja osin vasta pitkällä aikajänteellä. Muutosten seuranta tapahtuu katta-

vimmin maankäytön suunnittelun prosessien kautta ja liikennetietojen vakiintuneen seuran-

nan avulla. 

Valtatien liikenteen melutilannetta seurataan EU:n ympäristömeludirektiiviin ja ympäristön-

suojelulakiin perustuvissa ympäristömeluselvityksissä, jotka toteutetaan viiden vuoden vä-

lein. Meluselvitysvelvoite koskee Tampereen kaupunkia ja valtatien 12 liikennemäärän pe-

rusteella koko yleissuunnitelmajaksoa. Yleissuunnitelmavaiheen jälkeen tiesuunnitelmavai-

heessa melumallinnukset tarkistetaan ja tehdään meluesteratkaisut. Tienparannushankkeen 

toteutusvaiheeseen kuuluvat häiriintyvillä kohteilla tehtävät ennen ja jälkeen ‐melumittaukset.  

Vesiin kohdistuvien vaikutusten seurantakohteena tärkein on Kirkkojärvi, jonka veden laatua 

rakentamisvaiheen työt muuttavat. Seuranta liitetään vesilain mukaiseen Kuohunlahden sil-

lan lupa- ja valvontaprosessiin ja seurannan tapa ja tarkkuus tulevat määritellyiksi lupapro-

sessissa. Veden laadun ohella seurattavia tekijöitä voivat olla kalaston, kasvillisuuden ja poh-

jasedimentin laadun muutokset. Pintavesien laadun seurannan kannalta tärkeitä kohteita 

ovat myös Alasjärvi ja Pitkäjärvi. Pohjavesien pinnanmuutosten kannalta seurattavia kohteita 

ovat Pikkolan ja Lentolan kohdat. 

Luonnonympäristölle hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia muutoksia voidaan seurata muun 

muassa kasvillisuus- ja liito-oravakartoituksin. Seurantakohteet tarkentuvat suunnittelun ja 

toteutuksen tarkentuessa. Maisemavaikutukset ovat suurimpia eritasoliittymien alueilla ja 

maisemallisesti herkillä peltoalueilla. Maisemamuutoksien tarkastelu linkittyy myös tiesuunni-

telmavaiheessa tarkentuviin tie- ja meluesteratkaisuihin. 
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4.3 Vaikuttavuuden arviointi 

4.3.1 Vaikuttavuusmittarit 

Vaikuttavuuden arvioinnilla tarkastellaan hankkeen vaikutusten suuruutta suhteessa kohtuul-

lisin panostuksin saavutettavissa oleviin hyötyihin. Vaikuttavuusmittarit valitaan siten, että ne 

kuvaavat täsmällisesti ja luotettavasti hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

Tässä hankearvioinnissa päävaihtoehdoille on käytetty 11 mittaria, jotka on esitetty valinta-

perusteineen taulukossa 9. Niistä kahdeksan mittaa reaalimaailman suureita, ja niiden vaiku-

tus näkyy myös kannattavuuslaskelmassa. Loput kolme mittaria ovat indeksimuotoisia, ei-

vätkä ne sisälly kannattavuuslaskelmaan. 

Mittariarvot kuvaavat vuoden 2040 tilannetta. Ne perustuvat erityisesti liikenteellisten ja lii-

kenneturvallisuusvaikutusten kohdalla valtaosin IVAR 3 -ohjelmistolla tehtyihin laskelmiin.  
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Taulukko 9. Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa käytetyt mittarit. Rasti H/K-sarakkeessa kertoo, että mittarin 

kuvaama tekijä näkyy myös kannattavuuslaskelmassa. 

Vt 12 Alasjärvi – Huutijärvi, yleissuunnitelma 

Vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävät mit-

tarit 

H/K Peruste 

1.  Pääsuunnan (valtatien) keskimääräinen ar-

jen huipputunnin matka-aika kevyille autoille 

X Kyseessä vilkas työmatkaliikenteen väylä, joka 

ruuhkautuu arkipäivisin säännöllisesti 

2.  Pääsuunnan (valtatien) keskimääräinen 

matka-aika raskaille autoille 

X Etenkin itäpäässä korkea raskaan liikenteen 

osuus; kyseessä merkittävä poikittaissuuntai-

nen väylä mm. länsirannikon satamiin; tarpeita 

parantaa aikataulutuksen luotettavuutta 

3.  Paikallisen liikenteen keskimääräinen matka-

aika 

X Tavoitteena parantaa paikallisen liikenteen liit-

tymistä valtatielle; lisäksi paikallisella verkolla 

tarpeita vähentää liikennekuormitusta 

4.  Matka-ajan ennustettavuus (ruuhkattomuus) X Huonojen palvelutasojen (E ja F) prosentti-

osuus kuvaa ruuhkautumisen riskiä; hankkeen 

tavoitteena ruuhkien vähentäminen 

5.  Henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet X Henkilövahinko-onnettomuuksien vähentämi-

nen on keskeinen, valtakunnallinen tavoite 

6.  Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet X Liikennekuolemien vähentäminen on keskei-

nen, valtakunnallinen tavoite 

7.  Tieliikenteen yli 55 dB:n melulle altistuminen X Nykyinen tie aiheuttaa ympäristön asukkaille 

merkittävää meluhaittaa 

8.  Valtatien estevaikutus jalankulkijoille ja pyö-

räilijöille (indeksimittari) 

 Tien läheisyydessä on koko matkalla merkittä-

viä maankäyttöalueita ja se kulkee osin myös 

taajama-alueiden keskeltä, joten estevaikutus 

on merkittävä; estevaikutusta kasvattaa suun-

niteltu nelikaistaistaminen 

9. Tieliikehteen hiilidioksidipäästöt X Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on kansal-

linen tavoite 

10. Maiseman ja kulttuuriympäristön heikkene-

minen (indeksimittari) 

 Suunnittelualueella on arvokkaita maisema-

alueita ja -kohteita Kirkkoharjun-Kuohunharjun 

sekä Liuksialan-Tiihalan alueella 

11. Pintavesien heikkeneminen Kirkkojärven 

jaksolla (indeksimittari) 

 Kirkkojärven Natura 2000 -verkostoon kuuluva 

kohta erityisen herkkä kohde suunnittelujak-

solla; hankkeen tavoitteena on alueen merkit-

tävien arvojen säilyttäminen 

Päävaihtoehtojen lisäksi eritasoliittymien eri vaihtoehdoille on tehty vaikuttavuustarkastelut. 

Niitä koskeva analyysi on esitetty kokonaisuudessaan yleissuunnitelman liitteenä olevassa 

hankearviointiraportissa. 
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4.3.2 Hankkeen vaikuttavuus 

Vaikuttavuus kuvaa hankkeella saavutettavia hyötyjä vaikutuspotentiaaliin nähden: vaikutta-

vuus 100 % tarkoittaa, että hankkeella saavutetaan täysimittaisesti ne hyödyt, jotka realisti-

sesti toteutettavissa olevilla toimenpiteillä ja realistisin rahoitusresurssein ovat saatavissa. 

Vertailukohteena on nykyinen verkko ilman toimenpiteitä ennustetilanteessa vuona 2030. 

Kuvassa 65 hankkeen vaikuttavuus eri mittareilla on koottu yhteen diagrammiin. Vaikutukset 

ovat valtaosalla mittareista selvästi myönteisiä, joskin myös selvästi negatiivisia vaikutuksia 

syntyy. 

 

Kuva 65. Yhteenveto hankkeen vaikuttavuudesta jatkosuunnitteluun valitulla vaihtoehdolla 1. 

Vaikuttavuustarkastelujen tuloksista havaitaan, että hankkeen vaikutus on positiivisin pää-

suunnan liikenteellistä palvelutasoa koskevilla mittareilla (matka-aika ja sen ennakoitavuus) 

sekä liikenneturvallisuusmittareilla, joilla vaikuttavuus on 70 - 100 %. Hyvällä tasolla vaikutta-

vuus on myös melulle altistuvia asukkaita (75 %) sekä hiilidioksidipäästöjen vähennystä 

(70 %) koskevilla mittareilla. Vaikuttavuus on selvästi positiivinen lisäksi paikallisen liikenteen 

matka-aikaa (60 %) sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kokemaa estevaikutusta (50 %) ku-

vaavilla mittareilla. Selvästi negatiiviset vaikuttavuudet syntyvät pintavesiin Kirkkojärven jak-

solla (-100 %) sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön (-70 %). 

VE 0

15,0 -4,0 min.

15,0 -3,0 min.

14,1 -1,3 min.

24,0 -23,7 %-yks.

7,5 -1,1 onn.

0,37 -0,15 hlöä

1823 -273 hlöä

408 -39

35455 -3815 t

0,0 66,4

6,7 61,0

Muutos

Pintavesien heikkeneminen Kirkkojärven

jaksolla (indeksi, minimoitava)

Maiseman ja kulttuuriympäristön

heikkeneminen (indeksi, minimoitava)

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt

(tonnia/vuosi)

Estevaikutus jalankulkijoille ja

pyöräilijöille (indeksi, minimoitava)

Tieliikenteen yli 55 dB:n melulle

altistuvat henkilöt (hlöä)

Tieliikenne-onnettomuuksissa

kuolleet (hlöä/vuosi)

Henkilövahinko-onnettomuudet

(onn./vuosi)

Matka-ajan ennustettavuus

(ruuhka-suoritteen osuus %)

Paikallisen liikenteen

keskimääräinen matka-aika (min.)

Pääsuunnan raskaan liikenteen

keskimääräinen matka-aika (min.)

Pääsuunnan kevyiden ajoneuvojen

matka-aika arkiruuhkassa (min.)

-100 % -50 % 0 % 50 % 100 %

Vaikuttavuusero vertailuvaihtoehtoon nähden

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI, 
HANKEARVIOINTI

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI 
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4.4 Kannattavuuslaskelma 

4.4.1 Laskelman lähtökohdat 

Kannattavuuslaskelma on laadittu IVAR 3 -ohjelmistolla, ja sillä on tehty pääosin myös herk-

kyystarkastelut tarvittavilta osin muilla laskelmilla täydentäen. Kannattavuuslaskelma perus-

tuu viimeisimpiin laskentaohjeisiin ja yksikköarvoihin. Vuotuinen diskonttauskorko on 3,5 %, 

ja kannattavuus on laskettu 30 vuoden ajalle vuodesta 2025 alkaen. 

Hankkeen investointikustannuksiksi on arvioitu 84,3 miljoonaa euroa MAKU-indeksillä 130 

(2010 = 100) sisältäen tilapäiset liikennejärjestelyt. Suunnittelukustannusten on arvioitu ole-

van 5 % hankkeen rakennuskustannuksista. Rakentamisen aikaiset haitat on arvioitu kohta-

laisen korkeiksi, arvoltaan kaikkiaan 14 % investointikustannuksista pl. rakentamisen aikaiset 

järjestelyt. Tätä selittää se, että valtatie parannetaan kauttaaltaan nykyisessä maastokäytä-

vässään. Myös eritasoliittymät parannetaan nykyiselle paikalleen lukuun ottamatta uutta 

Lamminrahkan uutta eritasoliittymää. 

4.4.2 Laskelman tulokset 

Kannattavuuslaskelma tuottaa hankkeelle hyöty-kustannussuhteeksi 3,0, eli hanke on yhteis-

kuntataloudellisesti kannattava toteuttaa. Valtaosa hankkeen hyödyistä saadaan tienkäyttä-

jien matkakustannuksista, erityisesti aikakustannuksista. 

 

Taulukko 10. Hankkeen kannattavuuslaskelman tulokset (luvut miljoonaa euroa). 

 

KUSTANNUKSET JA HYÖDYT, M€ Vertailu VE 1 Muutos

KUSTANNUS 0,0 91,9 91,9

Suunnittelukustannukset 0,0 4,2 4,2

Hankkeen rakennuskustannukset 0,0 83,3 83,3

Rakentamisen aikainen korko 0,0 4,4 4,4

Välilliset ja vältetyt investoinnit 0,0 0,0 0,0

HYÖDYT 3816,0 3524,3 275,4

Väylänpitäjän kustannukset 24,5 25,3 -0,8

Kunnossapitokustannukset 24,5 25,3 -0,8

Tienkäyttäjien matkakustannukset 3352,0 3119,1 232,9

Aikakustannukset 1926,1 1761,2 164,9

Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 1426,0 1358,0 68,0

Kuljetusten kustannukset 793,8 734,1 59,7

Aikakustannukset 369,2 340,1 29,2

Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 424,6 394,1 30,5

Turvallisuusvaikutukset 271,8 248,5 23,3

Onnettomuuskustannukset 271,8 248,5 23,3

Ympäristövaikutukset 100,4 94,7 5,7

Päästökustannukset 94,3 90,2 4,1

Melukustannukset 6,1 4,5 1,7

Vaikutukset julkiseen talouteen 726,5 689,2 -37,3

Polttoaine- ja arvonlisäverot 726,5 689,2 -37,3

Jäännösarvo 0,0 4,5 4,5

Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa 0,0 4,5 4,5

Rakentamisen aikaiset haitat 0,0 12,7 -12,7

Hyöty-Kustannussuhde (H/K) 3,00

Investoinnin nykyarvo (M€) 183,5
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4.4.3 Herkkyystarkastelut 

Kannattavuuslaskelman herkkyystarkasteluilla tutkitaan erilaisten epävarmuustekijöiden, 

tässä rakennuskustannusten ja liikenteen kysynnän vaihtelun vaikutuksia hankkeen hk-suh-

teeseen. Kustannusten osalta on tutkittu tilanteet, joissa arvioidut investointikustannukset ylit-

tyvät 20 prosentilla tai alittuvat 10 prosentilla. Kysynnän epävarmuuden vaikutusta on tarkas-

teltu skenaarioilla, joissa kysynnän kasvu jää 50 prosenttiin ennustetusta tai ylittää sen 50 

prosentilla. Lisäksi on tehty herkkyystarkastelu, jossa hankkeen mahdollistaman Ojala-Lam-

minrahkan alueen uuden maankäytön on otettu huomioon ns. puolikkaan säännöllä. 

Rakennuskustannuksia koskevissa herkkyystarkasteluissa hk-suhteen vaihteluväliksi muo-

dostuu 2,50…3,32 ja liikenteen kysynnän kehittymistä koskevissa 2,13…4,06. Erityisesti ky-

synnän kasvun vaihtelu aiheuttaa siis merkittäviä vaihteluja hk-suhteeseen, mutta kaikissa 

tutkituissa skenaarioissa hk-suhde on selvästi yli kannattavuusrajan 1,0. 

 

Taulukko 11. Kannattavuuslaskelman herkkyystarkastelujen tulokset. 

Tekijä Hk-suhde 

Perustarkastelu 3,00 

Investointikustannukset +20 % 2,50 

Investointikustannukset -10 % 3,32 

Ennustettu kysynnän muutos +50 % 4,06 

Ennustettu kysynnän muutos -50 % 2,13 

Ojala-Lamminrahkan liikennetuotoksen hyödyt mukana 3,03 

 

Kuva 66. Kannattavuuslaskelman herkkyystarkasteluista muodostuvat hk-suhteen vaihteluvälit eri muuttujilla. 

  

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

VE 1, perustarkastelu

Investointikustannukset

Liikenteen kysyntä

hk-suhde

Vt 12 Alasjärvi-Huutijärvi, hankearviointi
Kannattavuuslaskelman herkkyystarkastelut

Perusarvo Alin arvo Vaihteluväli
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4.5 Riskiarviointi 
 

Hankkeen YVA- ja yleissuunnitteluvaiheessa tunnistettiin hankkeeseen liittyviä toiminnallisia, 

teknisiä ja rakentamiseen liittyviä vaara- ja haittatekijöitä.  Toiminnallisten ja teknisten riskien 

tunnistamisessa käytettiin apuna soveltuvin osin Riskienhallinta radan suunnittelussa -ohjetta 

(Liikenneviraston julkaisu 10/2010). Riskienhallinnan toteutus on kuvattu riskiraportissa ja 

kaikki tunnistetut riskit on esitetty riskienhallintasuunnitelmassa. Seuraavissa suunnitteluvai-

heissa suunnitteluratkaisujen tarkentuessa tehdään riskienhallinnan päivitys- ja täydennystar-

kasteluja.  Riskiraportti on yleissuunnitelman liitteenä.  

 

Yleissuunnitelmavaiheessa merkittäviksi arvioidut riskit olivat: 

• Hankkeelle ei ole olemassa rahoitusta. Mikäli hanke ei saa rahoitusta eikä sitä voida 

toteuttaa, pahenevat alueen liikenneturvallisuusongelmat ja liikenteen sujuvuus valta-

tiellä heikkenee. Alempi tieverkko kuormittuu ja kevyen liikenteen turvallisuus heikke-

nevät. Myös meluhaitat lisääntyvät ja alueiden kehittymismahdollisuudet valtatien lä-

heisyydessä heikkenevät.  

• Hankkeen luontovaikutukset esimerkiksi lehto- ja vesiluontotyyppien osalta saattavat 

aiheuttaa sen, että Natura-arviointilausunto on kielteinen tai tulee valituksia ja muistu-

tuksia, jotka saattavat vaarantaa hankkeen etenemisen tai viivästyttää sitä.  

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

yleissuunnittelun aikana. Kangasalantien ja valtatien 12 liikennemäärät ovat tierekiste-

rissä pitkinä jaksoina. Ennusteisiin liittyvät epävarmuustekijät saattavat aiheuttaa vää-

rin mitoitettuja suunnitelmaratkaisuja.  

• Meluntorjuntaratkaisut aiheuttavat maisemanmuutoksia Kangasalan päässä, mikä hei-

kentää myös hankkeen yleistä hyväksyttävyyttä.  

• Yleissuunnitelma ei saa yleistä hyväksyntää ja suunnitelmasta valitetaan. 

• Meluntorjuntaratkaisut aiheuttavat maisemanmuutoksia Kangasalan päässä, mikä hei-

kentää myös hankkeen yleistä hyväksyttävyyttä. 
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5. Jatkotoimenpiteet  

5.1 Maantielain mukainen yleissuunnitelman käsittely  

Yleissuunnitelma on maantielain mukaan käsiteltävä suunnitelma, jonka Liikennevirasto hy-

väksyy kuultuaan lausunnonantajia ja asianosaisia. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskus (ELY-keskus) pyytää yleissuunnitelmasta lausunnot Tampereen ja Kangasalan 

kaupungeilta, Pirkanmaan liitolta sekä Pirkanmaan maakuntamuseolta. Yleissuunnitelman 

valmistuttua se pidetään julkisesti nähtävillä 30 vuorokauden ajan Tampereen ja Kangasalan 

kaupungeissa. Alueen kaupungit kuuluttavat nähtävillä olosta alueen lehdissä. Nähtävillä 

olon aikana yleissuunnitelmasta on mahdollista tehdä sitä koskevia muistutuksia. 

Lausunnoissa lausunnonantaja voi esittää kannanottonsa suunnitelmaan ja ilmoittaa sitoutu-

misestaan suunnittelun aikana neuvoteltuihin ratkaisuihin ja niiden edellyttämiin toimenpitei-

siin. 

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee yleissuunnitelmasta saadut lausunnot ja muistutukset 

yleissuunnitelman hyväksymisesityksessään, jonka se laatii Liikennevirastolle. Liikennevi-

rasto tekee yleissuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Yleissuunnitelman hyväksy-

misesityksessä käsitellään kaikki tiehankkeen merkittävät periaatteet: nämä valtatien liiken-

teelliset ja tekniset periaateratkaisut ovat ohjeena hankkeen jatkosuunnittelulle. Niistä ei voi 

olennaisesti poiketa tiesuunnitelmaa laadittaessa.  Hyväksymispäätös edellyttää, että yleis-

suunnitelma on yhdenmukainen alueen oikeusvaikutteisten maakunta- ja yleiskaavojen 

kanssa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä asemakaavan vastaisena, jos kunta sitä puol-

taa. 

Hankkeen toteuttamisaikataulusta ja rahoituksesta ei ole tehty päätöksiä. Hankkeen rakenta-

minen kestää kahdesta kolmeen vuotta. 

5.2 Ehdotus yleissuunnitelman hyväksymiseksi 

Yleissuunnitelman hyväksymisesityksessä käsitellään kaikki tiehankkeen merkittävät periaat-

teet. Hyväksymispäätöksessä tehdään päätös tien yleispiirteisestä linjauksesta ja tiejärjeste-

lyjen periaatteista, esimerkiksi tien ajoratojen ja -kaistojen määrästä sekä eritasoliittymien si-

jainnista. Meluntorjunnan toimenpiteet hyväksytään alustavasti. Yleissuunnitelman perus-

teella ei päätetä muun muassa yksityistiejärjestelyistä, liittymien kaistajärjestelyistä, teiden 

tarkoista poikkileikkausmitoista, kevyen liikenteen väylistä, pysäkkien sijainnista tai ympäris-

tön hoidon periaatteista. Näistä päätetään seuraavassa suunnitteluvaiheessa eli tiesuunnitel-

man laatimisen yhteydessä. 
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Pirkanmaan ELY-keskus laatii yleissuunnitelman hyväksymisesityksen käsiteltyään suunni-

telmasta annetut lausunnot ja muistutukset. Pirkanmaan ELY-keskus ehdottaa hankkeen 

”Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi” yleissuunnitelmaa hyväksyttäväksi 

jatkosuunnittelun pohjaksi seuraavasti:  

• Valtatie 12 parannetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi moottoriliikennetieksi 

välillä Alasjärvi – Huutijärvi 

• Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h   

• Tien poikkileikkaus on kaksiajoratainen, 2+2-kaistainen keskikaiteellinen tie 

• Valtatielle rakennetaan uusi Lamminrahkan eritasoliittymä 

• Alasjärven, Linnainmaan, Vatialan, Lentolan, Ranta-Koiviston, Kangasalan ja Huutijärven 

eritasoliittymät parannetaan 

• Valtatiehen liittyvät maantie- ja katujärjestelyt sekä kevyen liikenteen väylät tehdään yleis-

suunnitelman periaatteiden mukaisesti. 

Lisäksi hyväksymisesityksessä esitetään tiedot YVAsta ja sen huomioon ottamisesta yleis-

suunnitelmassa. YVAn huomioon ottaminen yleissuunnitelmassa on kuvattu kohdassa 5.4. 

Kustannukset 

Hankkeen alustava kustannusarvio on 84,3 miljoonaa euroa (maku.ind. 111,8; 2010=100 ja 

yhteiskustannus 15 %), joista lunastus- ja korvauskustannukset ovat noin 0,5 miljoonaa eu-

roa. Hanke voidaan toteuttaa järkevästi useammassa eri vaiheessa. Hanke sisältää valtatien 

rakentamiseen liittyvät tie-, katu- ja yksityistiejärjestelyt.  Hanke on taloudellisesti kannattava, 

hyöty-kustannussuhde on 3,0. 

Kustannusten jakamisesta valtion ja alueen kuntien kesken sovitaan tiesuunnitteluvaiheessa. 

5.3 Natura-arviointi 

Valtatie 12 sijoittuu Kirkkojärven Natura-alueen pohjoispuolelle ja nykyinen valtatien penger 

leikkaa Natura-aluetta Kirkkojärven pääaltaan ja Kuohunlahden välillä. Tienparannushank-

keen vaikutuksista Kirkkojärven Natura-alueeseen on laadittu yleissuunnitelman yhteydessä 

luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. Arviointi on yleissuunnitelman liitteenä. 

Luonnonsuojelulain mukaan suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on pyydettävä arvioin-

nista lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luon-

nonsuojelualue on. Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus itse on hankkeen toteuttaja, 

lausunnon antaa ympäristöministeriön määräämä muu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kus. Koska Pirkanmaan ELY-keskus on valtatien 3 parantamishankkeen toteuttaja, ympäris-

töministeriö päättää lausunnon antavan ELY-keskuksen.   
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Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttami-

seen tai hyväksyä suunnitelmaa, jos 65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausun-

tomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonar-

voja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 ‐verkostoon. Maantielain 99 §:n 

mukaan yleissuunnitelman hyväksyy Liikennevirasto. Mikäli yleissuunnitelman mukainen 

tienparannushanke ei merkittävästi heikennä Natura-arvoja, Liikennevirasto voi päättää yleis-

suunnitelman hyväksymisestä. Jos heikennys on merkittävä, valtioneuvosto voi yleisistun-

nossa päättää, että suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakot-

tavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. 

5.4 Ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen  

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteysviranomaisen ympäristövaikutusten arviointiselos-

tuksesta 22.9.2016 antaman lausunnon keskeiset näkökohdat jatkosuunnittelua varten. Li-

säksi taulukosta ilmenee, miten eri näkökohdat on otettu huomioon tässä yleissuunnitel-

massa. 

 

Lausunto Toimenpide 

Vaihtoehdot 

Kirkkojärven tiejaksoa koskeva vaihtoehtoa 

VE0, joka ei sisällä tien parantamisen toimen-

piteitä pl. ajonopeuden alentaminen, ei ole ar-

vioitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleissuunnitelman vaihtoehdot on muodostettu ot-

taen huomioon valtatien nykyiset ongelmat ja puut-

teet, tien parantamisen liikenteelliset ja muut tavoit-

teet ja suunnittelualuetta koskevat maankäytön 

suunnitelmat. Tavoitteissa keskeistä on tieverkon 

jäsentely siten, että paikallisen liikenteen siirtymää 

valtatieltä rinnakkaisteille ei tapahdu ja että valta-

tien välityskyky ja liikenteen sujuvuus on riittävä 

myös pitkämatkaiselle liikenteelle. Kirkkojärven jak-

solla nykyinen tieympäristö, jossa on valtatien poik-

kileikkaus, eritasoliittymät ja väljä tietila, ei tue 

alempaa nopeusrajoitusta. 0-vaihtoehto ei ole 

hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta riit-

tävä, koska siihen ei sisältyisi meluesteitä Kirkko-

järven kohdalle.  

Kirkkojärven tiejakso-vaihtoehdon muodosta-

misessa oli tarpeen ottaa huomioon valtatien 

12 kokonaisuus, koska tiejakson Natura-alue 

aloittaa Keisarinharjuna itään jatkuvan arvo-

alueen. Tätä ei ole otettu huomioon. 

 

 

 

Maakuntakaava ei mahdollista tienparannusta 

Huutijärveltä itään päin. Keisarinharjun tiejakso ei 

kuulu suunnittelualueeseen eivätkä hankkeen vai-

kutukset ulotu ko. arvoalueelle.  
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Lausunto Toimenpide 

Esitetty (ala)vaihtoehtoa, jossa ajonopeus on 

koko hankealueella tai osalla tiejaksoista ym-

päristövaikutusten kannalta merkittävästi 

alempi. Tätä ei ole arvioitu eikä esitetty ajono-

peuden alentamista haittojen lieventämiskei-

noksi. 

Alemman nopeusrajoituksen alavaihtoehto ei ole 

hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta mah-

dollinen, koska valtatien liikenteen nopeustaso lä-

henisi rinnakkaisten teiden nopeustasoa ja aiheut-

taisi liikenteen siirtymistä rinnakkaisteille.  Rinnak-

kaisteiden liikennemäärän kasvu heikentäisi niillä 

liikenneturvallisuutta, lisäisi melu- ja päästöhaittoja 

lähiasutukselle ja vaikeuttaisi joukkoliikennettä. 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Tiejaksoilla yhdyskuntarakenteen keskellä 

maantiealue on säilytettävä mahdollisimman 

kapeana muun maankäytön ja täydennysra-

kentamisen mahdollistamiseksi.  

Parhaat eritasoliittymävaihtoehdot ovat: Alas-

järven VE 2, Linnainmaan VE 2, Lentolan VE 

1, Kangasalan VE 1 ja Huutijärven VE 1. 

 

Kannanotto on otettu huomioon yleissuunnitelma-

ratkaisun valinnassa. 

 

 

 

Kaupunkirakenteeseen sijoittuvalta tieratkai-

sulta voidaan edellyttää myös laadukasta ra-

kennettua ympäristöä mm. meluntorjuntarat-

kaisut. 

Laadukas rakennettu ympäristö otetaan huomioon 

jatkosuunnittelua koskevissa ohjeissa. Meluntor-

juntaratkaisut suunnitellaan tiesuunnitelmavai-

heessa tarkemmin ja esteettinen laadukkuus mää-

räytyy hankkeen toteutusvaiheessa. 

Jalankulku ja pyöräily 

Arviointiselostuksessa ei ole tunnistettu ja ar-

vioitu Tampereen Koilliskeskuksen ja Kangas-

alan Lentolan alueen kehittämistarvetta jalan-

kulun ja pyöräilyn saavutettavuuden ja reitis-

töjen laadun näkökulmasta. Tarkentuvassa 

suunnittelussa huomiota vt:n kanssa ris-

teävien reitistöjen laadulliseen parantami-

seen. 

 

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet on otettu huomi-

oon yleissuunnitelmaratkaisuissa ja jatkosuunnitte-

luohjeissa. Jalankulku- ja pyöräilyreittien sijainti 

verkollisesti määräytyy pääosin kaavoituksen 

kautta. Yleissuunnittelussa reittien sijaintia voidaan 

lähinnä hienosäätää.  

Uudelta maankäytöltä edellytetään suojaetäi-

syyksiä (melu- ja ilmanlaatuhaitat), ja herkkiä 

kohteita ovat myös jalankulku- ja pyöräilyreitit. 

Hankkeen haitallisten vaikutusten estämi-

sessä ei ole otettu huomioon sitä, ettei ko. 

reittejä vietäisi eritasoliittymien kautta, ja reit-

tien laatu edellyttää meluntorjuntaa. 

Hankkeessa alikulkujen laatu paranee nykyisestä, 

kun pienet alikulut korvataan tilavammilla. 

Jalankulku- ja pyöräilyväylät on osoitettu kaa-

voissa, eikä valtatiehankkeessa niiden sijaintia voi 

juurikaan muuttaa.  

Jalankulku- ja pyöräilyväylien tarkennettu sijainti on 

esitetty yleissuunnitelmassa, ja tarkennukset teh-

dään yhteistyössä kuntien kanssa jatkosuunnittelu-

vaiheissa. 
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Lausunto Toimenpide 

Joukkoliikenteen pysäkit sijoittuvat pahimmille 

melun ja ilmanlaadun yhteisvaikutusalueille. 

Joukkoliikenteen laatukäytävällä pysäkit on sijoitet-

tava tarkoituksenmukaisesti, jotta matkaketjun su-

juvuus- ja nopeustavoitteet voidaan saavuttaa. 

Matkustajien altistumisaika pysäkeillä on verrattain 

lyhyt. 

Hankkeen ja maankäytön yhteensovittaminen 

tärkeää. 

Tampereen ja Kangasalan lausunnoissa on 

todettu maankäytön vaatimat yhteydet ja nii-

den laatu sekä kytkeytyminen puisto/viherver-

kostoon. Arviointiselostuksessa on vain ylei-

nen maininta vihersillasta/viheryhteyksistä, 

jota ei ole kohdistettu. Pirkanmaan liitto esit-

tää estevaikutusten arviointia ennen vaihtoeh-

don valintaa. 

Yleissuunnitteluvaiheessa ennen vaihtoehdon va-

lintaa on laadittu täydentävä selvitys estevaikutus-

ten vähentämisestä ja ekologisista yhteyksistä. 

Reittien ja yhteyksien kytkeytyminen puisto- ja vi-

heralueisiin ratkaistaan kaavoituksessa. Vihersilta-

tasoiselle ekologiselle yhteydelle ei ole yleissuunni-

telmajaksolla tarvetta. 

 

Ilman laatu ja melu 

Ilmansaasteiden ja melun yhteisvaikutuksia ei 

ole arvioitu oikein, esimerkiksi meluesteiden 

vaikutuksia ei ole otettu huomioon. Lähtötie-

doissa ei huomioitu tulevaa asutusta. 

 

Ilmansaasteiden ja melun yhteisvaikutusten huomi-

oon ottamisesta tiehankkeen vaikutusten arviointi 

on tuottanut hyvää tietoa, joka on otettava huomi-

oon maankäytön suunnittelussa.  

Melu ja vaikutukset ääniympäristöön 

Melua eri nopeustasoilla ei ole arvioitu. Tieltä 

aiheutuu melua jo nykyisin, joten alhaisempia 

ajonopeuksia piti tarkastella.  

Yli 55 dB altistujien määrä kasvaa kaikissa 

vaihtoehdoissa, mikä on ristiriidassa melun-

torjuntaa koskevan valtioneuvoston periaate-

päätöksen kanssa. Arviointituloksen perus-

teella on harkittava nopeusrajoitusten ja hiljai-

sen asfaltin sekä tulevien asuinalueiden riittä-

vän etäisyyden hyödyntämistä. 

 

 

 

 

100 km/h nopeustaso melumallinnuksessa on pe-

rusteltu, koska se on valtatien parantamisessa 

hankkeen tavoitteiden kannalta moottoriliikenne-

tieksi merkittävälle tielle tarkoituksenmukainen mi-

toitusnopeus, joka ohjaa muun muassa tiegeomet-

rian suunnittelua. 100 km/h kuvaa nk. pahinta tilan-

netta, jonka mukaisesti meluesteet voidaan mitoit-

taa riittäviksi. Yleissuunnitelmassa ei määritellä no-

peusrajoituksia lopullisesti tai tienpäällysteen laa-

tua. Liikenteen melupäästöt kasvavat liikennemää-

rän kasvaessa, vaikka tietä ei parannettaisikaan. 

Yleissuunnitelmassa meluntorjuntaa on tehostettu 

YVA-vaiheeseen nähden niin, että melulle altistu-

vien asukkaiden määrä yli 55 dB meluvyöhykkeillä 

pienenee. 

Melusuojausrakentein ei saavuteta virkistys- 

ja suojelualueilla riittävää melutason ale-

nemaa, siksi nopeuden alentaminen keinoksi. 

 

Yleissuunnitelman meluntorjunta on mitoitettu voi-

massa olevien meluohjearvojen mukaisesti suo-

jelu- ja virkistysalueiden kohdille. Suojelualueilla 

melutilanne paranee nykytilaan verrattuna.  
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Lausunto Toimenpide 

Ojala – Lamminrahkan kohdalle ei esitetä me-

luesteitä. Kangasalan kunta pitää tarpeelli-

sena myös tien melusuojausta. 

Ojala – Lamminrahkan alueella olemassa olevan 

valtatien meluhaitan huomioon ottaminen sisältyy 

kaavaratkaisuihin. 

Yöaikaisen melun torjuntaa ei ole tarkasteltu 

riittävästi. 

Meluntorjunta on mitoitettu ottaen huomioon sekä 

päivä- että yöajan melutasot. Nykyisen asutuksen 

kannalta päiväajan ohjearvo on mitoittava, eli sen 

mukaisesti meluntorjuntaratkaisut suunnitellaan. 

Pintavedet 

Hankkeen kuivatus- ja hulevesien käsittelype-

riaatteita ei ole kuvattu vaihtoehdoittain ja tie-

jaksoittain. 

 

Yleissuunnitelmassa on kuvattu hankkeen kuiva-

tus- ja hulevesien käsittelyn periaatteet herkkien 

vesistöjen kannalta ja annettu ohjeet tiesuunnitel-

mavaiheeseen. 

Suolaisten hulevesien johtaminen pois Alas-

järven ja Kaukajärven valuma-alueilta (myös 

Tampere ja THL lausuneet). 

 

Alasjärven eritasoliittymän hulevesien johtamisen 

suuntana on Iidesjärvi. Kaukajärven sijasta tiehule-

vesie mahdollisia johtamissuuntia ovat Halima- ja 

Halimasjärvet sekä Suoramanjärvi. 

Kirkkojärven sedimentin laatua ei ole YVA-

selostuksessa kuvattu, vain Natura-arvioin-

nissa. Sedimentin haitta-aineiden rakentamis-

aikaiset vaikutukset arvioitava. 

Kirkkojärven pohjasedimentin haitta-ainepitoisuu-

det selvitetään jatkosuunnittelussa, tiesuunnitelma-

vaiheeseen liittyvässä vesilain mukaisessa lu-

paprosessissa. 

Pohjavedet 

Yhteysviranomainen painottaa Pikkolan pai-

neelliseen pohjaveteen kohdistuvien haitallis-

ten vaikutusten hallintaa. 

 

Yleissuunnitelmassa on otettu periaatetasolla huo-

mioon ja annettu ohjeet jatkosuunnitteluun. 

Pikkolan paineellisen pohjaveden kautta ra-

kentamisen mahdolliset välilliset vaikutukset 

Kirkkojärven Natura-alueeseen tulee ottaa 

huomioon. 

Otettu huomioon Natura-arvioinnissa. Luonnontie-

teellisesti perusteltua vaikutusketjua Pikkolan poh-

javedestä Kirkkojärveen ei ole tunnistettu. 

Luontovaikutukset 

Puuttuvat uusimmat liito-oravahavainnot 

(2016) ja Kirkkojärven sudenkorennot. Liito-

oravalle soveltuvat elinympäristöt, onko kar-

toitettu? 

 

Luontoselvityksen täydennyksessä on mukana 

vuoden 2016 havainnot liito-oravasta ja koren-

noista. Liito-oravalle soveltuvat alueet on kartoi-

tettu ja otettu huomioon yleissuunnitelmaratkai-

suissa. 

Kirkkojärvi: onko selvitetty maastossa linnus-

ton tärkeimmät pesimä- ja levähdysalueet? 

Kirkkojärven uusimmat pesimälinnustoselvitykset 

vuodelta 2016 on otettu huomioon Natura-arvioin-

nissa. 
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Lausunto Toimenpide 

Vaikutukset luonnonoloihin ja luonnon moni-

muotoisuuteen 

Arviointiselostuksesta ei käy ilmi, miten vaih-

toehdot vaikuttavat luonnon monimuotoisuu-

teen, ekologisiin yhteyksiin tai suojelualuever-

kostoon. 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ei ole käsi-

telty vaihtoehdoittain, eikä estevaikutuksia 

(ml. meluesteet). 

Hulevesivaikutusten lieventämistä (luontoar-

voihin) ei ole käsitelty. 

Liito-oravaan ja kulkuyhteyksiin, Pähkinäkalli-

oon ja viitasammakoihin kohdistuvia vaikutuk-

sia ei ole vaihtoehdoittain käsitelty, eikä lie-

ventämistoimien toteutusmahdollisuuksia arvi-

oitu. 

 

 

Luontoselvityksen täydennyksessä on arvioitu ja 

vertailtu YVA-vaiheen vaihtoehtojen vaikutuksia 

mm. liito-oravien ja viitasammakoiden kannalta 

sekä käsitelty ekologiset yhteystarpeet ja estevai-

kutuksen vähentämisen keinot. 

 

Ekologisten yhteyksien turvaamisen ratkaisut: 

tuli esittää esim. useille lajeille soveltuva vi-

hersilta ja muita täydentäviä ratkaisuja turvaa-

maan viheryhteydet merkittäville alueille. 

Haitallisten vaikutusten lieventämistoimet 

yleispiirteisesti esitetty, vain hyppypuut.  

Arviointiselostuksessa ei ole riittäviä tietoja 

estevaikutuksista vaihtoehdon valintaa varten 

(Tampereen ja Pirkanmaan liiton lausunnot). 

Yleissuunnittelun yhteydessä on osoitettu sekä vir-

kistyskäyttöä että ekologisia yhteyksiä palvelevat 

monitoimialikulut, pieneläinputket ja säästettävät 

reunapuustot. Vihersiltatasoiselle ekologiselle yh-

teydelle ei ole katsottu olevan tarvetta kaupunkira-

kenteessa olevalla suunnittelualueella. 

Alustava Natura-arviointi 

Arviointi on puutteellinen: ei ole käsitelty 

hankkeen mahdollisia välillisiä vaikutuksia 

Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alu-

eeseen, eikä paineelliseen pohjaveteen koh-

distuvien toimien vaikutuksia Kuohunlahteen. 

 

Hankkeella ei ole todettu olevan välillisiä vaikutuk-

sia Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura-alu-

eeseen. Pikkolan paineelliseen pohjaveteen koh-

distuvilla vaikutuksilla ei ole tunnistettu olevan yh-

teyttä Kuohunlahteen purkautuvaan pohjaveteen. 

Nopeusrajoituksia ei ole käsitelty haittojen lie-

ventämiskeinona. 

Natura-alueeseen kohdistuvien meluhaittojen vä-

hentämiseksi tarvittavista lisätoimista voidaan 

päättää tarpeen mukaan hankkeen toteuduttua. 

Yleissuunnitelmaan sisältyvillä meluesteillä vähen-

netään meluhaittaa nykyisestä, joten hanke ei si-

nällään lisää linnustoon kohdistuvaa pysyvää häi-

riötä Kirkkojärvellä. Jatkosuunnitteluun esitetään 

suositukseksi, että seurannan perusteella (melu-

mittaukset, kun hanke on toteutettu) päätetään, 

onko nopeusrajoituksen laskemiselle tarvetta. 



 

136 

 

Lausunto Toimenpide 

Ei ole otettu Natura-tietokantatäydennyksen 

lintulajeja huomioon. 

 

Natura-arvioinnissa vaikutukset on arvioitu sekä 

voimassa olevien että ehdotettujen perusteiden 

mukaan. Päätöksentekovaiheessa Natura-suojelu-

perusteista otetaan huomioon lainvoimaiset. Uusia 

suojeluperusteita koskevan valtioneuvoston pää-

töksen ajankohta ei ole tiedossa. 

Epävarmuuksia jää: vesistöpenkereen leven-

täminen, virtausaukon muutokset, vesialueen 

täyttäminen ja hulevesiratkaisut, suolauksen 

vaikutukset, sedimenttien aiheuttamat haitat. 

Mikäli valitaan muu kuin VE0+, tulee laatia 

LsL 65 §:n mukainen Natura-arviointi. 

Yleissuunnitelmaratkaisusta on laadittu erillinen 

Natura-arviointi. Kuohunlahden kohdan paranta-

misratkaisun yksityiskohdat ratkaistaan jatkosuun-

nittelussa, jolloin epävarmuuksia voidaan vähen-

tää. 

Yhteisvaikutukset 

Hankkeen yhteisvaikutukset Herttualan 

osayleiskaavan kanssa arvioidaan yleissuun-

nittelun ja maakuntakaavan yhteydessä 

 

 

Maakuntakaavaehdotuksesta on laadittu LsL 65 

§:n mukainen Natura-arviointi kaavamerkintöjen 

vaikutuksista Kirkkojärven Natura-alueeseen (Hert-

tualan ehdollinen taajamatoimintojen alue, vt:n pa-

rantaminen, ulkoilureitti- ja viheryhteysmerkinnät 

ym. mukana). Valtatien parantamisen ja Herttualan 

osayleiskaavan yhteisvaikutukset arvioidaan 

osayleiskaavoituksen yhteydessä. Valtatien Na-

tura-arvioinnissa yhteisvaikutusarviointiin on otettu 

vain suunnitelmat, joiden suunnitteluvaihe on päät-

tynyt. 

Toteuttamiskelpoisuus ja epävarmuudet 

Luontovaikutuksiin liittyviä epävarmuuksia, 

jotka tulee ottaa huomioon jatkosuunnitte-

lussa: 

 

Otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.  

tieluiskat ja avoimina säilytettävät reuna-alu-

eet, 

Yleissuunnitelmassa ei vielä suunnitella tien tark-

kaa linjausta, tiealueen rajoja tai tasausta. 

tien taso suhteessa ympäristöön -> liito-ora-

van kulkuyhteydet; 

luontoarvioinnin tulokset suhteessa luonnon-

suojelulakiin; vaihtoehtojen mahdollinen tarve 

poikkeamiselle LsL 49 § (tiukasti suojellut di-

rektiivilajit) tai luonnonsuojelualueiden rauhoi-

tusmääräyksistä. 

 

 

Luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen poikkeamis-

tarve tarkentuu vasta tiesuunnitelmavaiheessa, 

mm. Kirkkojärven viitasammakot ja liito-oravat, sa-

moin yksityismaan luonnonsuojelualueiden rajaus-

ten muutostarpeet (LsL 27 §, ls-alueen rauhoituk-

sen lakkauttaminen). 
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Lausunto Toimenpide 

Haittojen estäminen suunnittelulla ja lieventä-

minen 

Osa (taulukoiduista) haittojen estämisen ja 

lieventämisen keinoista on yleisiä ja kohden-

tumattomia. Jatkosuunnittelussa haittojen lie-

ventämistä painotettava, myös lausunnoissa 

(THL) ja mielipiteissä esitetyt näkemykset 

huomioon. Tavoitteena tulee olla, että altistu-

misen tasot ja väestö(henkilö)määrät eivät 

kasva. 

 

 

Meluhaittojen estämiseksi on osoitettu meluntor-

juntaratkaisut, joita tarkennetaan tiesuunnitelma-

vaiheessa. Liikenteen melu lisääntyy liikennemää-

rien kasvaessa riippumatta siitä, toteutuuko tienpa-

rannushanke vai ei. Yleissuunnitelman meluntor-

juntaratkaisuilla ohjearvot ylittävälle valtatien liiken-

teen melulle altistuvien asukkaiden määrä vähenee 

nykyisestä. 

Epävarmuudet 

Selkeät epävarmuutta aiheuttavat puutteet tu-

lisi poistaa ennen vaihtoehdon valintaa (en-

nusteiden epävarmuudet, ilman laatu, melu). 

 

Liikenne-ennuste on tarkentunut. Vaihtoehdon va-

lintaan vaikuttavia epävarmuuksia melun ja ilman 

laadun osalta ei ole todettu olevan. 

Haitallisten vaikutusten merkittävyys ja ver-

tailu 

Arviointiselostusta ei täydennetä tai korjata. 

Ennen vaihtoehdon valintaa/jatkosuunnittelua 

suositellaan laadittavaksi yhteenveto haittojen 

kohdistumisesta tiejaksoittain ja niiden sisällä. 

 

 

Vaihtoehdon valinnan kriteerit on kuvattu yleis-

suunnitelmaselostuksessa. Valintaan vaikuttavat 

myös muut kuin ympäristövaikutukset. Jatkosuun-

nittelu toteutuu tiejaksoittain/vaiheittain, jolloin vai-

kutusarviot tarkentuvat. 

Toteuttamiskelpoisuus 

Arviointiselostuksessa ei ole esitetty arvioita 

tiejaksoittain. 

 

Yleissuunnitelmaksi viimeistelty vaihtoehto on arvi-

oitu toteuttamiskelpoiseksi. 

Hankkeesta vastaavan on tarpeen tarkastella 

ja ottaa huomioon myös annettu palaute hai-

tallisista ympäristövaikutuksista omassa ar-

viossaan hankkeen ja sen vaihtoehtojen to-

teuttamiskelpoisuudesta. 

Hankevaihtoehdoista VE 1 ja VE 2 vastaavat par-

haiten tien nykyisten liikenneturvallisuutta, liiken-

teen sujuvuutta ja ympäristöhaittoja koskevien, lau-

sunnoissa ja palautteessa esille tulleiden ongel-

mien ratkaisuun. 

Hankkeen edellyttämät luvat ja hyväksymis-

ratkaisut 

Arviointiselostuksesta ei käy ilmi, tarvitaanko 

LsL 49 § 3 mom mukaista poikkeuslupaa (tiu-

kasti suojellut direktiivilajit, mm. liito-orava ja 

viitasammakko). Luvan saamisen ehtoina se-

lostuksessa mainitun erittäin tärkeän yleisen 

edun kannalta pakottavan syyn lisäksi lajin 

suotuisan suojelutason säilyminen ja muun 

tyydyttävän ratkaisun puuttuminen. 

 

 

 

Yleissuunnitelman tarkkuustaso ei riitä, jotta LsL:n 

mukainen poikkeustarve voitaisiin varmuudella 

määritellä tai lupahakemus esittää. 
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Lausunto Toimenpide 

Vesilakia koskevat pykäläviittaukset osin vir-

heellisiä. 

Mara-asetus sovellettava, mikäli käytetään jä-

temateriaaleja. 

Säädösviittaukset on korjattu ja täydennetty suun-

nitelmaselostukseen. 

Terveysriskien hallinta on vuorovaikutuksessa 

maankäytön kanssa. Arvioinnit eivät kata täy-

sin ennustettua väestönkasvua. Muut tiejak-

sot ovat myös tulevan väestön elinympäris-

töjä. 

Yleissuunnitelmassa on otettu huomioon kaavojen 

perusteella vaikutusalueen tuleva väestö. Yleis-

suunnitelmalla ei ratkaista maankäyttöä valtatien 

lähialueella. 

Arvioinnissa ei ole kattavasti otettu arvioita-

vaksi käytettävissä olevia haittojen estämisen 

keinoja, mainittu yleistasoisesti vain, esim. 

alempaa ajonopeutta ei arvioitu. Yhteysviran-

omaisen lausunnossa ja palautteissa esitet-

tyjä keinoja estää ja lieventää haittoja tulisi 

selvittää ennen vaihtoehtojen valintaa. 

Ympäristölle aiheutuvien haittojen lieventämiseksi 

tarpeelliset yleissuunnitelmaratkaisut tai ratkaisu-

jen periaatteet on esitetty yleissuunnitelmassa.  

Estevaikutusten ja luontovaikutusten lievennystoi-

mia on selvitetty erillisselvityksessä ennen vaihto-

ehdon valintaa.  

Yhteenveto 

Haittojen estämiselle on annettava jatkosuun-

nittelussa enemmän painoarvoa. Lausun-

noissa on esitetty mm. alennettu ajonopeus, 

hankkeen päättymiskohta Kangasalla. 

 

Suunnittelunopeus ja hankealueen rajaus on esi-

tetty ja perusteltu yleissuunnitelmaselostuksessa.  

Suunnittelun minimi vs. elinympäristön laatu-

tavoite 

Hankkeesta vastaavan lähtökohtaisena aja-

tuksena on, että valtatie 12 on jo olemassa. 

Hankkeen vaikutusalue muuttuu kaupunki-

maisemmaksi tulevaisuudessa.  

 

 

Valtatien 12 parantaminen edistää kuntien maan-

käytön kehittämistavoitteiden toteutumista. Hank-

keeseen on varauduttu kuntien kaavoissa.  

Suunniteltava hanke heikentää kokonaisuu-

tena ympäristön tilaa. 

Tien ja kaavoituksen yhteensovittamisen mi-

nimi ei riitä, vaan laatua edellytetään enem-

män mm. jalankulun ja pyöräilyn sekä joukko-

liikenteen hyvien ympäristöolosuhteiden kan-

nalta. 

Lisääntyvä asutus hankkeen liikenteellisellä vaiku-

tusalueella lisää liikennettä, jonka tarpeisiin nykyi-

nen valtatie ei riitä. Mikäli valtatie 12 ei ole liiken-

teellisesti sujuva yhteys Tampereen suuntaan, lii-

kenne hakeutuu rinnakkaisteille, joilla haitat asu-

tukselle ja liikenneturvallisuusongelmat kasvavat. 

Liikennemäärät asuinalueilla vähenevät, kun lii-

kenne ohjautuu tarkoituksenmukaisemmalle väy-

lälle, valtatielle.  
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Lausunto Toimenpide 

Vt 12 kaikki vaihtoehdot heikentäisivät ympä-

ristön tilaa kaupunkiseudulla laajalla, kehityk-

sen keskeisellä alueella. Selostuksessa esite-

tyistä keinoista huolimatta ympäristön tila 

heikkenee. Lausunnoissa on esitetty tehok-

kaampia ratkaisuja, kuten alhaisempi ajono-

peus ja estevaikutuksen tehokas lieventämi-

nen. 

Vt:n parantamisen haitat heikentävät ja rajoit-

tavat mahdollisuuksia osoittaa kaavoituksella 

uutta maankäyttöä tien vaikutusalueelle. 

Nykyisen asutuksen sijaintiin ei voi juuri vaikuttaa. 

Oikeusvaikutteisten kaavojen mukainen maan-

käyttö muuttuu hitaasti. Kaupunkiseudun ja hank-

keen vaikutusalueen tulevaa maankäyttöä ohja-

taan kaavoituksella, jolloin valtatien liikenteen ai-

heuttamat ympäristöhaitat otetaan huomioon. 

 

Kaupunkimaisen ja kaupunkikehittämisen jak-

soilla terveysriskien hallinta edellyttää vt:n 

hankevastaavalta ja kaavoittajilta tehokkaim-

pien ja parhaiden ratkaisujen käyttöä. Selos-

tuksessa esitetty vastuunjako ei turvaa 

elinympäristön laatua ko. ympäristössä, jossa 

on jo tiedossa vähintään 10000 asukkaan 

elinympäristön muodostuminen valtatien vai-

kutusalueella. 

Mm. nykyiset meluhaitat on tunnistettu ja niiden vä-

hentämiseksi on esitetty meluntorjuntatoimet. Ym-

päristön laatutavoitteet otetaan huomioon jatko-

suunnittelussa. Tiehankkeen vaikutusarviot ovat 

jatkossa kuntien käytettävissä maankäytön suun-

nittelussa. 

 

Estevaikutus 

Yhteysviranomainen suosittelee, että estevai-

kutuksista ja niiden välillisistä vaikutuksista 

sekä haittojen estämisestä ja lieventämisestä 

laaditaan erillisselvitys ennen vaihtoehdon va-

lintaa. 

 

Lisäselvitys on laadittu osana yleissuunnittelupro-

sessia ennen vaihtoehdon valintaa. 

Kulttuurimaisema 

Kangasalla haitat merkittäviä. 

 

Maisemahaitat on otettu huomioon yleissuunnitel-

massa ja jatkosuunnitteluohjeissa. 

Pohjavedet, pintavedet 

Pikkolan paineellisen pohjaveden alueeseen 

kohdistuvien haitallisten vaikutusten hallinta 

tärkeää.  

Suolaisten hulevesien johtaminen pois pohja- 

ja herkimmiltä pintavesialueilta. 

 

Pohja- ja pintavesiin liittyvät ratkaisut tarkennetaan 

jatkosuunnittelussa. Pikkolan kohdalla pohjaveden-

pinta on noin 0,2 - 0,5 metrin syvyydessä. Ylin 

maakerros on pääosin savista silttiä. Vt 12 leik-

kauspohja on pohjavedenpinnan alapuolella, joten 

työn aikana pohjavettä purkautuu jonkin verran.  

Veden purkautuminen vähenee, kun tierunko ja 

luiskatäytöt siltillä on tehty, eikä valtatien varteen 

tehdä syvää sivuojaa. 
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Lausunto Toimenpide 

Ympäristövaikutusten estäminen ja lieventä-

minen tiejaksoittain 

Haittojen estäminen ja lieventäminen eivät ole 

tiejaksoittain, mikä heikentää tiedon käytettä-

vyyttä tarkemmassa suunnittelussa. 

Ympäristövaikutusten poistamisen ja/tai lie-

ventämisen tehokkuus ja riittävyys jäävät sel-

vitettäväksi tiejaksoittain tien tarkentuvassa 

suunnittelussa.  

Arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen lau-

suntoa tulee lukea yhdessä. 

 

 

Haittojen estäminen ja lieventäminen tarkentuvat 

jatkosuunnittelussa ja hankkeen vaiheittain toteut-

tamisessa. 

5.5 Jatkosuunnittelussa huomioon otettavat asiat  

Yleissuunnitelman ja siitä saatujen lausuntojen muistutusten perusteella päätetään keskeiset 

teiden sijaintiin ja niiden järjestelyihin liittyvät periaatteet. Ratkaisuissa yleissuunnitelma toimii 

lähtökohtana, mutta lopulliset toimenpiteet päätetään vasta tiesuunnitelman laatimisen yhtey-

dessä.  

Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon mm. seuraavia seikkoja: 

• Yleissuunnitteluvaiheessa tehtiin jonkin verran maaperätutkimuksia, joiden perusteella 

määritettiin alustavat pohjanvahvistukset. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa maaperätut-

kimuksia täydennetään ja pohjanvahvistuksia tarkennetaan. 

• Jatkosuunnittelussa selvitetään pohjavedensuojauksen tarve Lentolan kohdalla 

• Siltojen, meluntorjunnan ja valaistuksen alustavat periaatteet on esitetty yleissuunnitel-

massa. Ne tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Meluntorjunnan yksityiskohtainen suunnittelu 

tehdään jatkosuunnittelussa ja siinä otetaan huomioon maisema- ja kaupunkikuvalliset 

sekä maankäytölliset näkökohdat.  

• Erityistä huomiota tulee kiinnittää Kirkkojärven jakson meluntorjunnan rakenteellisten rat-

kaisujen vaihtoehtotarkasteluun ja maisemallisten arvojen huomioimiseen. Osoitettujen 

ratkaisujen tulee olla riittävän laadukkaita maisemallisten arvojen turvaamiseksi. 

• Vesistösilloista laaditaan vesilain mukaiset lupa-asiakirjat. 

• Maiseman, taajama- ja kaupunkikuvan kannalta jatkosuunnittelussa erityisesti huomioon 

otettavia alueita ovat koko Kirkkojärven jakso, Kangasalan eritasoliittymäalue, Lammin-

rahkan eritasoliittymän alue ja Alasjärven eritasoliittymän koko alue. 

• Yleissuunnitelmassa on alustavasti otettu huomioon merkittävimmät johtosiirtotarpeet ja 

ne ovat mukana kustannusarviossa. Tarkemmat siirto- ja suojaustoimenpiteet laaditaan 

tie- ja rakennussuunnittelun yhteydessä. Näissä suunnitteluvaiheissa ollaan yhteydessä 

laitteiden omistajiin. 

• Tieympäristön ja hulevesien käsittelyn tarkemmat suunnitelmat laaditaan yleissuunnitel-

massa esitettyjen periaatteiden mukaisesti jatkosuunnittelussa. 
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• Kirkkojärven Natura-alueen luonnonarvoihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten arvioin-

tia ja haittojen ehkäisemistä ja lieventämistä on tarkennettava jatkosuunnittelussa. Kirkko-

järven ja Kuohunlahden pohjasedimentin laatuun liittyvät epävarmuudet tulee selvittää ja 

osoittaa penger- ja siltaratkaisun hyväksyttävyys luonnonarvojen kannalta. 

• Kirkkojärven linnustoon kohdistuvan meluhaitan lieventämiseksi suositellaan melun seu-

rantamittauksia, joiden perusteella voidaan tarvittaessa päättää lisälievennystoimista (no-

peusrajoituksen alentaminen ja tien päällysteen laatu). 

• Kirkkojärven pohjoisrannan lehtoalueen ja viitasammakkoesiintymien kohdan tiensuunnit-

teluratkaisuja tulee tarkentaa niin, että elinympäristöjen supistuminen voidaan välttää ja 

valtatien parantaminen heikentää elinympäristöjä mahdollisimman vähän. 

• Liito-oravan kannalta tärkeät elinympäristöt ja yhteydet tarkistetaan jatkosuunnitteluvai-

heissa ja elinympäristöjä sekä yhteyksiä turvaavat toimenpiteet tarkennetaan ja päivite-

tään. Erityisesti Alasjärven eritasoliittymän koillispuolen ramppien suunnittelussa on otet-

tava liito-oravan elinympäristöt huomioon. 

• Rakenteisiin kelpaamattomille ylijäämämassoille tulee osoittaa läjitysalueet tai kohteet, 

joissa niitä voidaan hyödyntää. Kallioleikkauksista saatavan kiviaineksen soveltuvuus tie-

rakenteisiin selvitetään. Uusiomateriaalien käyttökohteet selvitetään jatkosuunnittelussa. 

• Pysäkkien paikat tarkentuvat seuraavassa suunnitteluvaiheessa. 

• Hankkeen kustannusjaosta sovitaan jatkosuunnittelussa. 

Yleissuunnitelman maantielain mukaisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen voidaan käyn-

nistää tiesuunnitelman laadinta. Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut 

yksityiskohdat. Tiesuunnitelman käsittelyn ja hyväksynnän jälkeen tienpitäjällä on oikeus tie-

alueen ja tiesuunnitelmassa osoitettujen oikeuksien lunastamiseen. Tiesuunnitelman hyväk-

symispäätöksen jälkeen laaditaan hankkeen toteuttamissuunnitelma eli rakennussuunni-

telma.  
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