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ALKUSANAT
Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksen viranomaisneuvotteluissa on tullut
esille valtatien 12 kehittämismerkintä ”Merkittävästi parannettava tie” Kangasalan Kirkkojärven kohdalla. Maakuntakaavan merkinnän perusteluiksi ja
merkinnän aiheuttamien Natura-aluetta koskevien vaikutusten maakuntakaavatason arvioinniksi on päätetty laatia selvitys tien parantamisen luonteesta ja vaikutuksista.
Selvitys on laadittu Tieliikelaitoksen Konsultoinnin Tieto- ja asiantuntijapalveluissa Tampereella. Työstä ovat vastanneet diplomi-insinööri Ari Vandell ja
maisema-arkkitehti Laura Soosalu. Työn tilaajina ovat toimineet Pirkanmaan
liitto ja Hämeen tiepiiri. Työn aikana on kuultu asiantuntijoina Pirkanmaan
ympäristökeskuksen ja Kangasalan kunnan edustajia.

Tampereella maaliskuussa 2005
Pirkanmaan liitto ja Hämeen tiepiiri
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1

TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Pirkanmaan 1.maakuntakaavaehdotuksessa on valtatie 12 osuudella Lentola-Huutijärvi osoitettu merkittävästi parannettavana tienä. Merkinnällä osoitetaan sellaisia maakunnan yhdyskuntarakenteen kannalta merkittäviä yhtenäisiä tieosia, joiden kunto, liikennetarve tai ympäröivä maankäyttö edellyttää tien merkittävää parantamista. Nyt tarkasteltavana olevaan tieosaan liittyy seuraava suunnittelumääräys: Tietä parannettaessa on huolehdittava siitä, että toteuttaminen ei yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi muuta Kangasalan Kirkkojärven Natura-alueen
järvialtaiden kosteikko- ja linnusto-olosuhteita.
Selvityksen tavoitteena on esittää perusteet maakuntakaavan merkinnälle ja
tutkia maakuntakaavatasolla erityisesti onko valtatien 12 parantamisella
merkittäviä vaikutuksia Kangasalan Kirkkojärven Natura -alueeseen.
Huomioon on otettava myös maankäytön kasvusta aiheutuva liikenteen kasvu ja sen aiheuttamat vaatimukset. Valtatien merkintätapa maakuntakaavassa on tärkeä, sillä lähivuosina valtatielle 12 laadittava yleissuunnitelma ei voi
olla maakuntakaavan vastainen. Selvitys on tässä rajattu vain valtatien 12
Kirkkojärveä sivuavaan osuuteen.
Tässä yhteydessä ei ole tehty varsinaista Natura –arviointia, vaan tämä selvitys on rajattu käsittelemään vain maakuntakaavassa esitettävää valtatietä
12 koskevaa merkintää.

Kuva 1. Ote maakuntakaavaehdotuksesta ja suunnittelualue

Tieliikelaitos
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2

TIEN NYKYTILA JA ENNUSTETTU KEHITYS
Valtatien 12 poikkileikkaus on Kirkkojärven kohdalla 10,5/7,5 metriä. Kangasalan eritasoliittymän sillassa on varauduttu toisen ajoradan rakentamiseen nykyisen ajoradan eteläpuolelle. Vuonna 1997 valmistuneessa yleissuunnitelmassa on alkuperäisen tiesuunnitelman eritasoliittymäratkaisut
muutettu rombisiksi, jolloin erikoiskuljetukset voidaan hoitaa valtatietä pitkin
molempiin suuntiin. Nykytilanteessa valtatie 12 ei sovellu erikoiskuljetusten
reitiksi, koska mm. Ranta - Koiviston eritasoliittymästä puuttuu rampit Lahden suuntaan.

2.1

Suunnittelutilanne
Nykyinen valtatie 12 on valmistunut Kangasalan keskustan kohdalla 1970luvun alkupuoliskolla. Vuoden 1971 tiesuunnitelmassa on varaus toiselle ajoradalle Kirkkojärven kohdalla. Eritasoliittymään on rakennettu myöhemmin
kiihdytyskaistat. Valtatielle 12 välille Suorama-Huutijärvi on vuonna 1997
valmistunut alustava yleissuunnitelma, jossa Kirkkojärven kohdalla tie on
suunniteltu rakennettavaksi moottoritieksi 6,5 metrin välikaistalla varustettuna. Vuoden 1997 yleissuunnitelma ratkaisut poikkeavat 1970-luvun alun
suunnitelmista mm. Kangasalan eritasoliittymän ramppien osalta. Yleissuunnitelmassa valtatien eteläpuolinen nykyinen silmukkaramppi on korvattu
rombisilla rampeilla. Ratkaisussa nykyinen silmukkarampin takia pengerretty
alue jää suurimmalta osalta tien ulkopuolelle. Vastaavasti itään johtava uusi
rombinen ramppi pitäisi pengertää osittain Kirkkojärveen.
Vuonna 2004 valmistuneessa vt12 Tampere-Tuulos yhteysvälin kehittämissuunnitelmassa on Kangasalan keskustan kohdalle ehdotettu kapeaa nelikaistaista keskikaiteella varustettua tietä.
Voimassa olevassa Pirkanmaan 3.seutukaavassa on valtatiellä 12 moottoritievaraus Alasjärvi-Huutijärvi osuudella.
Vuoden 1997 yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen on kehitetty uusia,
perinteistä moottoritietä kevyempiä suunnitteluratkaisuja, joita voidaan soveltaa myös valtatiellä 12 Alasjärven ja Huutijärven välillä. Vuoden 1997 yleissuunnitelman ratkaisut edellyttäisivät tien leventämistä lähes 20 metriä, josta
aiheutuisi melko suuret pengerrystarpeet.

2.2

Liikennemäärät ja niiden ennustettu kasvu
Valtatien 12 liikennemäärien kasvu Kuohunlahden ylittävän sillan kohdalla
on esitetty kuvassa 2. Liikenteen kasvu oli vuosina 2000-2005 n. 18 % eli n.
3,3 % vuodessa. Vuoden 2005 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on
noin 11400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nykyisen 3,3 %:n liikenteen kasvun
ennustetaan pienenevän keskimäärin n. 1,6 %:iin vuodessa ennustejaksolla.
Tieosalle tehdyn liikenne-ennusteen mukaisesti liikenne kasvaisi vuoteen
2020 14500 ajoneuvoon vuorokaudessa (liikenteen kasvu 32%). Vuosien
2025 ja 2030 vastaavat liikenne-ennusteet ovat 15000 ja 15400 ajoneuvoa
Tieliikelaitos
Konsultointi
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vuorokaudessa (liikenteen kasvu 36 ja 40%). Nykyisellä 3,3 %:n vuosikasvulla liikennemäärä kasvaisi 15 vuodessa 63 % eli liikennemäärä kasvaisi
18650:een ajoneuvoon vuorokaudessa. On kuitenkin todennäköistä, että liikenteen kasvu ei jatku tulevaisuudessa nykyisen suuruisena. Liikenteen kehittymiseen vaikuttaa sekä liikenteen valtakunnallinen kasvu että Tampereen
kaupunkiseudun voimakas väestönkasvu.
Suunnittelualue kuuluu myös Tampereen kaupunkiseudun liikennemallin
(TALLI) tarkastelualueeseen. TALLI-mallin nykytilan liikennemäärä Kirkkojärven kohdalla on 13 150 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL). Kangasalan eritasoliittymän länsipuolella mallin liikennemäärä on 15900 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Tampereen kaupunkiseudun liikennemallin ennuste Kirkkojärven kohdalla
vuonna 2020 on 15900 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL). Kangasalan eritasoliittymän länsipuolella mallin liikenne-ennuste vuodelle 2020 on 20000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen suuntajakauma on melko tasainen (iltahuipputunnin aikana jakauma on 930 ajoneuvoa länteen ja 1090 itään).
Yhteenvetona edellisistä tarkasteluista voidaan todeta, että valtatien 12 liikennemäärät Kuohunlahden ylittävässä poikkileikkauksessa tulevat kasvamaan 15000-16000 ajoneuvoon vuorokaudessa vuosien 2020-2030 välillä.
Jo nykyiset liikennemäärät edellyttäisivät tiejakson kapasiteetin lisäämistä.

Liikennemäärien kehittyminen

Liikennemäärät ajon./vrk (KVL)
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Kuva 2. Liikennemäärien kehittyminen vt 12:lla Kirkkojärven kohdalla 20002005 ja liikenteen ennustettu kasvu vuoteen 2020, 2025 ja 2030.
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2.3

Onnettomuusriski Kirkkojärven kohdalla

Yleisten teiden liikennekuolemista n. 60% tapahtuu pääteillä. Näistä puolet
on kohtaamisonnettomuuksia. Onnettomuusriski lisääntyy yleensä liikennemäärien kasvaessa.
Valtatien 12 kuolemaan ja henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien riski on nykyisellään Kangasalan keskustan kohdalla päätieverkon keskitasoa.
Valtatien 12 onnettomuusriskiä Kirkkojärven kohdalla tarkasteltiin liikenneturvallisuustarkasteluihin kehitetyn TARVA- ohjelman avulla. Ohjelman avulla on mahdollista tarkastella eri tietyyppien onnettomuusriskien eroja huomioiden tien nykyinen onnettomuushistoria ja tien perusominaisuudet. Tässä
tarkastelussa tutkittiin nykyisen tien, 3-kaistaisen ohituskaistatien sekä kapean 4-kaistaisen tien onnettomuusriskien eroja.
Tarkasteluissa on esitetty henkilövahinkoihin ja kuolemaan johtavien onnettomuuksien riski suhteutettuna ajettuun liikennesuoritteeseen. Kirkkojärven
ympäristöllisen arvokkuuden takia erityinen mielenkiinto kohdistuu onnettomuuksiin, joissa yhtenä osapuolena on vaarallisia aineita kuljettava ajoneuvo. Koska henkilövahinkoihin johtavissa onnettomuuksissa aineelliset vahingot ovat yleensä suuria, voidaan tämän riskin muutoksilla kuvata myös vaarallisen aineen ympäristöön leviämisen riskin todennäköisyyden muutosta.
Vaarallisten aineiden kuljetuksiin kohdistuvien onnettomuuksien lisäksi tulee
huomioida myös kaikkien muidenkin vakavien onnettomuuksien aiheuttama
ympäristölle aiheutuva riski.
Tehtyjen tarkasteluiden perusteella kirkkojärven kohdalla nykytilanteen mukaisilla liikennemäärillä kapea 4-kaistainen keskikaiteellinen toteutusratkaisu
pienentää onnettomuusriskiä noin 30% nykytilanteeseen nähden. Kuoleman
riski vähenee vastaavasti yli 50%. Keskikaiteellisella ohituskaistatiellä (3kaistaa) henkilövahinko-onnettomuusaste pienenee nykyisillä liikennemäärillä n. 25%.
Tieosalle vuonna 1997 valmistuneessa yleissuunnitelmassa todetaan, että
vaarallisten aineiden kuljetuksissa on arvioitu onnettomuusriskin valtatien 12
tyyppisellä tiellä olevan pienempi kuin yksi mahdollinen onnettomuus 100
vuotta kohden. Onnettomuusriski on siis ajoradat toisistaan erotetussa ratkaisussa suhteellisen pieni.

Tieliikelaitos
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Kuva 3. Henkilövahinko-onnettomuusriski nykyisellä tiellä, ohituskaistatiellä
(3-kaistaa) ja kapealla 4-kaistaisella tiellä vuosien 2004, 2020 ja
2030 tarkastelutilanteissa..
Yhteenvetona voidaan todeta, että riski ympäristöä vaarantavalle onnettomuudelle karkeasti arvioiden puolittuu kun tietä parannetaan siten, että ajosuunnat erotellaan rakenteellisesti toisistaan.

2.4

Vaihtoehdot tien parantamiselle nykyisellä paikallaan
Valtatie 12 sijaitsee Kangasalan Kirkkojärven kohdalla kahden vesistön välisellä kapealla kannaksella. Luontosuhteista johtuen vaihtoehtoisia linjauksia,
joilla voitaisiin kiertää Kirkkojärven alue, ei ole olemassa.
Valtatien 12 nykyinen kapasiteetti ei tule olemaan riittävä ennustetuille liikennemäärille. Myös onnettomuusriski ja siitä aiheutuva luontoon kohdistuva
pilaantumisriski on nykyisellä tietyypillä huomattavasti suurempi kuin ajosuunnat rakenteellisesti erotettavilla tietyypeillä. Liikenteellisistä lähtökohdista katsottuna tien parantaminen on tulevaisuudessa välttämätöntä.

Tieliikelaitos
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3
3.1

TIEN LÄHIYMPÄRISTÖN TILA
Natura 2000-luontotyypit
Kirkkojärven Natura 2000-alueen luontotyypit, niiden kuvaus ja esiintyminen alueella on esitetty seuraavassa:
Magnopotamion tai Hydrocharition- kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 75%
Luontotyypin kuvaus:
Järviä ja lampia, joiden vesi on yleensä likaisen siniharmaata, enemmän tai
vähemmän sameaa, emäksistä (pH yleensä>7) ja joissa irtokellujakasvillisuutta (Hydrocharition) tai syvemmällä suurten vitojen muodostamia yhdyskuntia (Magnopotamion). (Tarkemmin Natura 2000 Luontotyyppiopas s. 52)

Alue, jossa luontotyyppi esiintyy: Kirkkojärvi ja Kuohunlahti, vesialue
kokonaisuudessaan
Vaihettumissuot ja rantasuot 20%
Luontotyypin kuvaus:
Turvetta muodostavia, vähä- tai keskiravinteisten alustojen kasviyhdyskuntia, joille on tunnusomaista minerotrofisten ja ombrotrofisten tyyppien välimuotoiset piirteet. Tyyppiin sisältyy laaja ja monimuotoinen joukko kasviyhdyskuntia. Laajoilla suoalueilla näkyvimmät yhdyskunnat koostuvat keskikokoisista tai pienistä saraikoista, joissa kasvaa myös rahka- tai ruskosammalia. Niihin tavallisesti liittyy myös vesi- ja rantakasviyhdyskuntia. Näiden soiden kasvillisuus kuuluu Scheuchzerietalia palustris-lahkoon (floating carpets)
ja Caricetalia fuscae -lahkoon (quaking communities).
Niukkaravinteiset veden ja maan väliset rajapinnat, joissa kasvaa pullosaraa
(Carex rostrata), sisältyvät tyyppiin. (Tarkemmin Natura 2000 Luontotyyppiopas s. 114)

Alueet, joissa luontotyyppiä esiintyy: paikoin Kirkkojärven ja Kuohunlahden rannoilla kapeana vyöhykkeenä vesirajassa (esiintymiä ei kartoitettu)
Boreaaliset lehdot 0%
Luontotyypin kuvaus:
Lehtoja on boreaalisen vyöhykkeen ravinteisilla multamailla. Usein laaksoissa, raviineissa ja rinteillä, joissa maalaji on hienojakoista ja veden saatavuus
hyvä. Kuusi on yleisin puulaji, mutta lehtipuiden osuus on myös usein merkittävä. Korkeat ruohot ja saniaiset vallitsevat, mutta lajisto vaihtelee suuresti
Fennoskandian eri osissa. Lehtoja luonnehtii kerroksellinen kasvillisuus:
pohjakerros on aukkoinen, vain osittain sammalien peitossa, ruohot ja heinät
vallitsevat kenttäkerroksessa ja pensas- ja puustokerros ovat runsaslajisia.
Boreaalisista lehdoista on kuvattu lukuisia eri lehtokasvillisuustyyppejä,

Tieliikelaitos
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joiden pääryhmät ovat kuivat, tuoreet ja kosteat lehdot. (Tarkemmin Natura
2000 Luontotyyppiopas s. 152)
Alueet, joissa luontotyyppiä esiintyy: Muutamin paikoin Kirkkojärven ja
Kuohunlahden rannoilla
Fennoskandian metsäluhdat 0%
Luontotyypin kuvaus:
Metsäluhdat ovat pysyvän pintaveden vaikutuksen alaisia ja jäävät yleensä
vuosittain tulvien alle. Ne ovat kosteita tai märkiä puustoisia kosteikkoja, joissa muodostuu turvetta, vaikka turvekerros on usein ohut.
Puusto on tyypillisesti lehtipuustovaltaista. Hemiboreaalisella vyöhykkeellä
saarni (Fraxinus excelsior) ja tervaleppä (Alnus glutinosa) keskiboreaaliselle
vyöhykkeelle asti ovat puustossa yleisiä. Muualla boreaalista vyöhykettä ja
karummilla paikoilla harmaaleppä (Alnus incana), isot puumaiset pajut (Salix
spp.) ja hieskoivu (Betula pubescens) vallitsevia. Puiden runkojen ympärillä
on pieniä mättäitä, mutta muuten märät rimpi- ja välipinnat
vallitsevat.
(Tarkemmin Natura 2000 Luontotyyppiopas s. 180)
Alueet, joissa luontotyyppiä esiintyy: Muutamin paikoin Kirkkojärven ja
Kuohunlahden rannoilla

3.2

Natura 2000-luontodirektiivin lajit

Kirkkojärven Natura 2000- alueella esiintyvät luontodirektiivin liitteen II
lajit ovat :
1081 Jättisukeltaja Dyticus latissimus
Lajin uhanalaisuusluokitus on LC (=elinvoimainen) ja sen suojelun taso on
suotuisa, eli laajojen elinympäristövaatimusten ja vakaan kannankehityksen
perusteella lajin menestyminen on turvattu ilman erillisiä suojelualueita. Toimenpiteitä suojelun turvaamiseksi ovat mm. rantakasvillisuuden säästäminen sekä rannan suuntaisen ruoppauksen välttäminen (Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa).
Alueella esiintyvät lintudirektiivin liitteen I lintulajit ovat:
A098
A154
A215
A001
A094
A193
A140
A021
A037
A002
A127

Tieliikelaitos
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A194
A038
A166
A119
A072
A007
A103
A236
A379
A338
A157
A104
A190
A122
A081
A272
A082
A151
A222
A068
A239
A170

Lapintiira
Laulujoutsen
Liro
Luhtahuitti
Mehiläishaukka
Mustakurkku-uikku
Muuttohaukka
Palokärki
Peltosirkku
Pikkulepinkäinen
Punakuiri
Pyy
Räyskä
Ruisrääkkä
Ruskosuohaukka
Sinirinta
Sinisuohaukka
Suokukko
Suopöllö
Uivelo
Valkoselkätikka
Vesipääsky

A096
A056
A066
A028

Tuulihaukka
Lapasorsa
Pilkkasiipi
Harmaahaikara

Muuttolinnut:
Harmaahaikara
Heinätavi
Lapasorsa
Nuolihaukka
Pilkkasiipi
Tuulihaukka
Muuta lajistoa:
Pikkutikka
Haapanirkko
Idänpystyperä
Kirjoruusumittari
Isolimaska
Kiehkuraärviä
Litteävita
Poimuvita
Tylppälehtivita
Varstasara

Tieliikelaitos
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3.3

Lintuvesien osayleiskaavan lähtötietoja, Kuohunlahti ja Kirkkojärvi
Kuohunlahti
Kuohunlahti on vitajärvi (Potamogeton- tyyppi) ja myös lähdevaikutteinen
osmankäämi- ratamosarpiotyyppi (Typha- Alisma- tyyppi). Vitajärvityypin
kasvillisuutta syntyy kalkkialueiden ulkopuolella vain järvissä, joissa lähteisyys vaikuttaa voimakkaasti. Rantaluhtien kasvillisuus on monimuotoista,
luhdat ovat enimmäkseen osmankäämi- ja ruovikkoluhtia. Kuohunlhden perukassa on harvinaista osmankäämi- nevaimarreluhtaa. Kuohunlahden vesija rantakasvillisuudessa on runsaasti vaateliaita lajeja, kuten litteä-, poimuja tylppälehtivita, isolimaska, kiehkuraärviä, varstasara ja nevaimarre. Kuohunlahden länsiranta on kosteaa lehtoa, jossa kasvaa näsiää, valkovuokkoa,
humalaa, mustakonnanmarjaa, koiranheinää ja taikinamarjaa. Itärannan
pohjoispuoli on kosteapohjaista hieskoivuluhtaa. Kuohunlahti vesialueineen,
rantaluhtineen ja rantametsineen on luonnoltaan monimuotoinen ja kasvistollisesti arvokas. (Lintuvesien osayleiskaava Raportti 6b sivu 26).
Uhanalaiset kasvilajit
Kuohunlahdessa kasvaa uhanalaista litteävitaa, josta on levinnyt muutamia
kasvustoja myös Kirkkojärveen valtatien eteläpuolelle. Laji on arka rehevöitymisen aiheuttamalle veden sameutumiselle. Laji on Hämeessä silmälläpidettävä, taantunut laji.
Muut harvinaiset kasvilajit
Poimuvita, Suomessa harvinainen lounainen kasvi.
Isolimaska, elää runsasravinteisissa järvissä ja hyötyy rehevöitymisestä.
Varstasara, Etelä-Suomessa melko harvinainen, kasvaa tavallisesti vesirajassa luhdan hyllyvällä reunalla, toisinaan myös purojen varsilla ja lehtokorvissa.
(Lintuvesien osayleiskaava Raportti 6b sivu 49).
Kirkkojärvi
Kirkkojärven länsirannalla, Supanojan pohjoispuolella on tervaleppä- ja hieskoivuvaltaista tulvametsää sekä paju- ja tervaleppäluhtaa. Puusto on melko
vanhaa ja lahopuuta on melko paljon. Pensaita on runsaasti ja aluskasvillisuus rehevää. Alueella kasvaa mm. valko- ja keltavuokkoa, lehtopalsamia,
taikinamarjaa, lehtovirmajuurta ja punakoisoa. Kirkkojärveen on myös levinnyt Kuohunlahdesta litteävitaa.
Laikkolannokan pohjois-luoteisrannalla on kosteaa hiirenporras- käenkaalityypin lehtoa ja Taivallammin ojan suulla rehevää hieskoivuluhtaa. (Lintuvesien osayleiskaava Raportti 6b sivu 26).
Uhanalaiset kasvilajit
Kuohunlahdessa kasvaa uhanalaista litteävitaa, josta on levinnyt muutamia
kasvustoja myös Kirkkojärveen valtatien eteläpuolelle. Laji on arka rehevöi-
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tymisen aiheuttamalle veden sameutumiselle. Laji on Hämeessä silmälläpidettävä, taantunut laji.
Muut harvinaiset kasvilajit
Poimuvita, Suomessa harvinainen lounainen kasvi.
Isolimaska, elää runsasravinteisissa järvissä ja hyötyy rehevöitymisestä.
(Lintuvesien osayleiskaava Raportti 6b sivu 49).
Kirkkojärveä reunustavat runsaskasvisten, matalien luhtarantojen lisäksi
niukkakasviset eroosiorannat. Rannan metsäkaistaleet ovat kapeita. Järveä
kiertää kulttuuri- ja luontopolku.

3.4

Lintuvesien osayleiskaavan lähtötietoja, linnut
Uhanalaiset linnut/ Kirkkojärvi
Nuolihaukka, silmälläpidettävä laji. Pari saalistaa säännöllisesti Kirkkojärvellä.
Pikkutikka pesii säännöllisesti Kirkkojärvellä, tarvitsee pesimäpiirissään lahopökkelöitä.
Pyrstötiainen, silmälläpidettävä laji, viime vuosilta muutama pesintään viittaava havainto Kirkkojärveltä.
EU:n lintudirektiivin lajit
Ruskosuohaukkapari on pesinyt Kirkkojärvellä
Luhtahuittia on tavattu kaikilta järviltä, pesimäkanta ja reviirien sijainti vaihtelevat vuosittain.
(Lintuvesien osayleiskaava raportti 6b, sivu 47).
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Kuva 4. Kangasalan lintuvesien osayleiskaavassa (LOYK) 1997 esitetyt linnustollisesti ja kasvistollisesti arvokkaimmat alueet.

3.5

Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelma
Kirkkojärven rantametsille on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma v. 2001:
Arvokkaimpien alueiden rajaaminen on ollut tarpeellista myös siksi, että Natura- alueen luonnonarvojen säilymistä voidaan arvioida. Luonnonsuojelullisesti arvokkaimmat ovat Kuohunlahti, Wigrenin ranta, Taivallammenojan
suu, Laikkolannokan rantametsä, Laikkolannokan kallioketo, Ranta-Koiviston
pohjoispuolinen lehto ja Kuohunlahti länsirannan lehto ja itärannan luonnontilainen rantametsä. Kirkkojärven rannalla on myös muutamia maisemallisesti arvokkaita avoimia alueita.
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Kangasalan Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelmassa
on ranta-alueiden kasvillisuuskuviot esitetty tarkemmin rajaten. Niissä
on esitetty nykytilanteen lisäksi ehdotukset hoitotoimenpiteiksi. Nämä
kolme kasvillisuuden ja/ tai linnuston kannalta erityisen arvokasta ranta-aluetta ovat:
A Kirkkojärven rantalehto (kasvillisuus ja linnusto)
Tervaleppä- ja hieskoivuvaltainen tulvametsä ja paju- ja tervaleppäluhta,
puusto vanhaa ja lahopuuta melko paljon. Pensaita runsaasti ja aluskasvillisuus rehevää. Alueen läpi kulkee luonto- ja kulttuuripolku. Alue soveltuu
mm. pikkutikan ja satakielen pesimäympäristöksi.
- Tavoitteena on alueen säilyttäminen luonnontilaisena, joten sinne ei esitetä toimenpiteitä.
Kohde on Natura 2000- luontotyyppi/ Fennoskandian metsäluhta
B Wigrenin ranta (linnusto)
Neljä kuviota:
1. Nuorta peltoon rajautuvaa harmaaleppä- koivumetsää ja tervaleppiä
- Alue säilytetään metsäisenä, toistaiseksi ei toimenpiteitä
2. Puoliavointa niittyä, jossa pajukkoa ja taimikkoa
- Alue säilytetään avoimena ja maisemallisesti edustavana
- Koivujen ja leppien taimien raivaus muutaman vuoden välein
3. Hylätty peltoalue, jossa rehevää niittyä ja taimikkoa, kulttuuri. Ja luontopolku kulkee kuvion kautta
- Pellonreunaan rajoittuvan alueen säilyttäminen avoimena ja maisemallisesti näyttävänä niittynä, pensaita jätetään pensaikkolintuja varten
- Pensaikon harvennus, huonokuntoisten pajujen poisto polun reunalla,
muualla ei toimenpiteitä
4. Kosteapohjainen, lähes luonnontilainen rantalehto, jonka ulkopuolella luhtaniittyä ja rehevä ruovikkovyö
- Alue säilytetään luonnontilaisena, soveltuu esimerkiksi uhanalaisen pikkutikan elinympäristöksi
- Rantalehtoon ei hoitotoimenpiteitä

C Kuohunlahti (kasvillisuus)
Kaksi kuviota:
1. Pienipuustoinen, kosteapohjainen hieskoivuluhta, sekapuina raita ja leppä, lahopuita paljon. Kirkkojärven luonnontilaisimpia alueita, Fennoskandian
metsäluhta. Kulttuuri- ja luontopolku alueen itäreunassa.
- Alue säilytetään luonnontilaisena, ei toimenpiteitä
Kohde on Natura 2000- luontotyyppi/ Fennoskandian metsäluhta
2. Kapea, runsaslajinen ja arvokas rantalehto, melko luonnontilainen. Kulttuuri- ja luontopolku.
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-

Säilytetään luonnontilaisena suojavyöhykkeenä, ei toimenpiteitä/ Kohdetta voidaan pitää luontotyypiltään Boreaalisena lehtona

Muut Kirkkojärven pohjoisrannan D kuviot ovat:
1. Nuorehko rantalehto, puusto vankistuu länteen päin. Harmaaleppiä, koivuja ja tervaleppiä, pensaskerros melko kehittynyt. Rantaviivan puusto ja pensaikko luonnontilaista. Alueen läpi kulkee kulttuuri- ja luontopolku, niemessä
lintutorni.
- Ei toimenpiteitä, mahdollinen pitkospuureitti. Tavoitteena järeä puusto ja
lahopuita, pikkutikalle sopiva elinympäristö.
2. Kapea, nuori harmaalepikko, pensaskerros poistettu, rantapensaikko
luonnontilainen.
- Ei toimenpiteitä, tiealueella vain tarpeellisin osain. Tavoitteena puuston
järeyttäminen ja pensaskerroksen muodostuminen
3. Istutettu männikkö ja sen itäpuolelle luontaisesti syntynyt kapea, leppävaltainen rantakaistale.
- Tien varren puuston hoito vain tarpeellisin osin. Rantaviivan luonnontilaisen puuston annetaan kasvaa ilman hoitotoimenpiteitä.

Muut Kuohunlahden E kuviot ovat:
1. Täytemaalle kasvanut, kuivapohjainen nuori koivikko, alueella ei rantavyöhykettä lukuun ottamatta luonnonsuojeluarvoa.
- Puusto säilytetään suojavyöhykkeenä, koivikkoa ja pajukkoa voidaan
harventaa hieman. N. 20 metrin levyinen rantavyöhyke jätetään luonnontilaan.
2. Osittain täytemaalle tehty puistomainen, puoliaukea alue, kookkaita mäntyjä ja pensaita. Rantavyöhyke tiheä, tervaleppiä, koivuja. Alueella ei rantavyöhykettä lukuun ottamatta luonnonsuojeluarvoa.
- Alue avataan puistomaiseksi virkistysalueeksi, rantaan jätetään suojavyöhykkeeksi tiehen

Muu Wigrenin rannan F kuvio on:
1. Läjitysalueelle syntynyt kuivapohjainen, tasaikäinen, nuori hieskoivikko.
- Alue säilytetään metsäisenä suojavyöhykkeenä. Alueella ei luonnonsuojelullista arvoa. Rantavyöhyke jätetään luonnontilaiseksi.

Useissa kohdissa, metsäkuvioiden ja vesialueen välissä on todennäköisesti
vaihettumis- ja rantasoiden luontotyypiksi luettavaa vyöhykettä, saraikkoisia
ja sammalekkoisia kasviyhdyskuntia.
Natura 2000- luontotyypit ja Kangasalan Kirkkojärven käyttö- ja hoitosuunnitelman kuviot on esitetty liitteessä 3.
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4
4.1

POIKKILEIKKAUSTARKASTELUT
Vaihtoehtoiset poikkileikkaustyypit
Tässä selvityksessä tutkittiin ratkaisuvaihtoehtona valtatien 12 parantamiseksi Kirkkojärven kohdalla kahta vaihtoehtoista uutta tietyyppivaihtoehtoa;
keskikaiteellista ohituskaistatietä (3 kaistaa, leveys 15,5 m) ja kapeaa nelikaistaista keskikaiteellista tietä (leveys 19,0 m). Välikaistallista perinteisestä
moottoritieratkaisua ei tässä yhteydessä tutkittu koska sen sovittaminen
Kirkkojärven kohdalle on ympäristöllisesti vaikeaa ja se on rakennuskustannuksiltaan selvästi edellä mainittuja kalliimpi.
Vuonna 1997 valmistuneessa yleissuunnitelmassa on ehdotettu 6,5 m keskikaistallista, yhteensä 30 metriä leveää poikkileikkausta.

Kuva 5.

Tieliikelaitos
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Periaatekuvat tutkituista poikkileikkaustyypeistä (lähde: Uudet tietyyppivaihtoehdot, Yhteenveto suunnitelmatason tietyyppitarkasteluista, Tiehallinnon selvityksiä 44/2003). Ylemmässä kuvassa keskikaiteellinen ohituskaistatie ja alemmassa kuvassa kapea 4kaistainen keskikaiteellinen tie. Tässä selvityksessä periaatekuvissa esitettyjä minimimittoja on kasvatettu siten, että kaikki kaistat
ovat 3,5 m leveitä, pientareiden leveys on 1,5 m ja keskellä oleva
kaidetila on 1,0+1,0 m. Kapean nelikaistaisen keskikaiteellisen tien
poikkileikkaukseksi muodostuu näin 19,0 m (+ mahdolliset kaidelevitykset).
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4.2

Liikennemäärien asettamat reunaehdot valittavalle poikkileikkaukselle
Keskikaiteellinen ohituskaistatie (3-kaistaa) soveltuu liikenteen toimivuuden
kannalta tiejaksoille, joilla liikennemäärä on alle 13000 ajoneuvoa vuorokaudessa (lähde: Uudet tietyyppivaihtoehdot, Yhteenveto suunnitelmatason tietyyppitarkasteluista, Tiehallinnon selvityksiä 44/2003).
Kapea nelikaistainen keskikaiteellinen tie välittää karkeasti arvioiden jopa
40000 autoa vuorokaudessa. Tietyypin välityskyvyksi arvioidaan noin 35003800 autoa tunnissa suuntaansa.
Vuoden 2020 ennustetilanteessa iltahuipputunnin liikenne on ennusteiden
mukaan noin 1100 ajoneuvoa tunnissa. Edellä esitetyn mukaisesti kapea nelikaistainen keskikaiteellinen tie välittää hyvin ennustetun liikennemäärän.
Myös ohituskaistatie välittää teoriassa tämän suuruisen liikennemäärän,
mutta liikenteen palvelutaso jää vilkkaimpina aikoina heikoksi.
Kirkkojärven ylityskohdan palvelutasoa tutkittiin myös välityskykytarkasteluihin kehitetyn IVAR- ohjelman avulla. Ohjelman avulla laskettu liikennesuoritteen jakautuminen eri palvelutasoluokkiin (Kuohunlahden ylittävä poikkileikkaus) on esitetty taulukossa 1. Taulukosta 1 voidaan havaita, että ohituskaistatie ei merkittävästi paranna liikenneolosuhteita kyseisellä kohdalla.
Ennustetilanteessa ohituskaistatien liikennesuoritteesta noin kolmasosa joutuisi ajamaan välttävissä tai huonoissa olosuhteissa. Kapealla nelikaistatiellä
liikennöintiolosuhteet pysyvät koko ennustejakson erittäin hyvinä.
On huomattava, että Kangasalan eritasoliittymän länsipuolella liikennemäärät ovat Kuohunlahden ylityskohtaa suuremmat ja vastaavasti ohituskaistatien toimivuus on edellä esitettyä huonompi.

Taulukko1. Liikennesuoritteen jakautuminen palvelutasoluokkiin
lahden ylittävässä poikkileikkauksessa

Kuohun-

Myös v. 2004 valmistuneessa vt 12 yhteysvälin Tampere-Tuulos kehittämisselvityksessä on päädytty ehdottamaan kapeaa nelikaistatietä Kangasalan
keskustan ja Huutijärven välille.
Valtatien 12 hyvien ja turvallisten liikennöintiolosuhteiden varmistamiseksi
kapea nelikaistainen keskikaiteellinen tie on perusteltu ratkaisu. Ratkaisun
avulla voidaan mahdollistaa kaupunkiseudun kehittyminen Kangasalan
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suunnalla sekä varmistua liikenteen toimivuudesta, jos liikenteen kasvu toteutuu ennustettua suurempana. Jos valtatien 12 kapasiteettia ei lisätä
Kangasalan keskustan kohdalla, on uhkana liikenteen ohjautuminen Kangasalan läpi kulkevalle reitille. Tästä aiheutuisi merkittävää haittaa asutukselle.

Kuva 6. Palvelutasoluokkakuvaukset

4.3

Alustavat poikkileikkausvaihtoehdot Kirkkojärven kohdalla
Selvityksen liitteessä 2 on esitetty alustavia poikkileikkausvaihtoehtoja Kirkkojärven kohdalla.
Kapea nelikaistatie voidaan toteuttaa joko levittämällä nykyistä tietä molemmin puolin n. 4,5-5,0 metriä tai rakentamalla uudet kaistat tien eteläpuolelle,
jolloin tie levenee n. 10 metriä Kirkkojärven puolelle.
Vuonna 1997 valmistuneessa yleissuunnitelmassa on esitetty Kangasalan
eritasoliittymän muuttamista rombiseksi liittymäksi (suorat rampit, jotka mahdollistavat mm. erikoiskuljetusten läpiajon liittymässä). Tässä selvityksessä
on lähtökohtaisesti pitäydytty nykyisessä silmukkarampissa, jolloin Kirkkojärven rantaan ei tarvitse rakentaa uutta järveen pengerrettävää tai sillan vaativaa liittymisramppia. Ratkaisun haittapuolena on erikoiskuljetusten reitin
puuttuminen lännestä itään ajettaessa sekä mahdollisten linja-autopysäkkien
rakentamisen vaikeus.
Tien molemminpuolinen levittäminen Kirkkojärven kohdalla n. 5 metriä saattaa aiheuttaa kaavamuutostarpeita, eikä se onnistu nykyistä risteyssiltaa
käytettäessä. Nykyisen risteyssillan pilarit ovat jo nykyisin kiinni Lahden
suuntaisessa kiihdytyskaistassa (kuva 5). Nykyistä risteyssiltaa hyödynnetTieliikelaitos
Konsultointi
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täessä sillan kohdalla ainoaksi ratkaisuksi jää tien leventäminen eteläpuolelle, jolloin Lahden suuntaiset kaistat sekä kiihdytyskaista voidaan viedä siltapilarien eteläpuolelle. Nykyisen risteyssillan pilarit jäävät tällöin ajoratojen väliin. Tie levenee risteyssillan kohdalla 13-14 metriä. Lähempänä Kuohunlahden ylityskohtaa tien leventämistarve saadaan kuristettua n. 10 metriin.
Vuoden 1997 yleissuunnitelman mukaisen ratkaisun toteuttaminen edellyttäisi tien leventämistä 19,5 metriä Kirkkojärven suuntaan.
Tien tarkan leventämistarpeen määrittäminen edellyttää tien alustavaa
suunnittelua Kirkkojärven kohdalla. Karkean tarkastelun perusteella tie levenee Kirkkojärven puolelle n. 5 metriä, jos tie voidaan leventää molemmin
puolin. Jos taas päädytään tien leventämiseen nykyisen ajoradan eteläpuolelle, levenee tie 10-14 metriin riippuen tien eteläpuolella olevien kaistojen
määrästä sekä ratkaisusta nykyisen risteyssillan kohdalla. Tien molemminpuolinen levittäminen edellyttää Kangasalan eritasoliittymän risteyssillan uusimista.

Kuva 7. Kangasalan eritasoliittymän risteyssilta. Tien levittäminen molemmin puolin ei onnistu nykyistä siltaa hyödyntäen. Siltaan on tehty
varaus moottoritien toiselle ajoradalle tien eteläpuolelle.
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4.4

Poikkileikkaustyyppien ympäristölliset vaikutukset
Tien leventämisen vaihtoehtona ovat sen leventäminen molemmille puolille
tai vain rannan puolelle.
Ratkaisusta riippuen tarkoittaa tämä käytännössä nykyisen tiealueen laajentamista n. 5-14 metriä. Levityksen laajuuteen vaikuttavat myös mahdollinen
sillan uusiminen, luiskakaltevuudet, maanpinnan taso ja geometria.

4.5

Ehdotus liikenteelliseksi ratkaisuksi Kirkkojärven kohdalla ja ehdotuksen perustelut
Valtatien 12 nykyinen kapasiteetti ei tule olemaan riittävä ennustetuille liikennemäärille. Myös onnettomuusriski ja siitä aiheutuva luontoon kohdistuva
pilaantumisriski on nykyisellä tietyypillä huomattavasti ajosuunnat rakenteellisesti erotettuja tietyyppejä suurempi. Liikenteellisistä lähtökohdista katsottuna tien parantaminen on tulevaisuudessa välttämätöntä.
Tehtyjen tarkastelujen perusteella kapea nelikaistainen keskikaiteellinen tie
on perusteltu ratkaisu valtatien 12 parantamiseksi Kirkkojärven kohdalla.
Ratkaisu on liikenteenvälityskyvyllisesti hyvä ja sen turvallisuus on lähes perinteisen moottoritieratkaisun luokkaa. Ympäristön kannalta vaihtoehtojen,
molemmille tai toiselle puolelle tehtävän levennyksen, paremmuutta ei ole
mahdollista arvioida ilman tarkempaa suunnittelua. Tien molemminpuolinen
leventäminen edellyttäisi kuitenkin Kangasalan eritasoliittymän sillan uudelleen rakentamista.
Nykyisten eritasoliittymän eteläpuolisten ramppien säilyttäminen olisi ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Uuden Lahden suuntaisen rombisen rampin ympäristövaikutukset ovat merkittävät.

5

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Lähtökohtana on, etteivät esitetyt kaavamerkinnän mukaiset toimenpiteet
saa merkittävästi heikentää Natura 2000- luontotyyppien arvoa tai muutoinkaan tuottaa merkittävää haittaa alueen luonnonarvoille. Vaikutukset voidaan jakaa rakentamisen aikaisiin ja pitkän aikavälin vaikutuksiin. Vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon myös tien rakentamisen ja maankäytön laajenemisen yhteisvaikutukset.

5.1

Natura 2000- luontotyypit ja lajit
Tässä työssä ei tehdä luontotyyppi- ja lajikohtaista Natura-arviointia vaan arvioidaan Natura 2000- suojeluperusteisiin kohdistuvia vaikutuksia sekä muita
alueen ympäristöarvoihin kohdistuvia vaikutuksia työn edellyttämällä tarkkuustasolla.

Tieliikelaitos
Konsultointi

Valtatien 12 kehittäminen Kangasalan Kirkkojärven Natura 2000 -alueen kohdalla

22

– Pirkanmaan 1. maakuntakaavaehdotuksen taustaselvitys

Valtatietä 12 lähimpänä olevat Natura 2000- luontotyypit ja lajit ovat:
Kuohunlahti
-

Magnopotamion tai Hydrocharition- kasvustoinen luontaisesti ravinteinen
järvi
Kuohunlahden itärannalla sijaitseva Fennoskandian metsäluhta
Kuohunlahden länsirannalla sijaitseva kapea boreaalinen lehto
Vaihettumis- ja rantasoiden luontotyyppi vesirajassa

Kirkkojärvi
-

Magnopotamion tai Hydrocharition- kasvustoinen luontaisesti ravinteinen
järvi
Ranta- Koiviston tervaleppä- ja hieskoivuvaltainen tulvametsä sekä pajuja tervaleppäluhta, Fennoskandian metsäluhta
Wigrenin rannan keskiosassa sijaitseva rantalehto, boreaalinen lehto
Vaihettumis- ja rantasoiden luontotyyppi vesirajassa

Jättisukeltaja, Natura 2000- luontodirektiivin liitteen II laji

Natura 2000- lintudirektiivin I linnut (kts. lista kappaleessa 3)

Kirkkojärven Natura 2000- alueisiin ja kohteisiin kohdistuvat mahdolliset vaikutukset, rakentamisen aikaiset vaikutukset ja niiden arvioitu
merkittävyys:

Kuohunlahti

Tieliikelaitos
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-

Vesialue pienentyy hieman, kun valtatietä levitetään. Vaikutuksen merkittävyys Magnopotamion tai Hydrocharition- kasvustoiseen luontaisesti ravinteiseen järveen riippuu valittavasta ratkaisusta, levitetäänkö tietä
sen eteläpuolelle vai tien molemmille puolille. Levityksen laajuus on vesialueen pinta-alaan verrattuna kaikissa vaihtoehdoissa suhteellisen vähäinen. Tien levittäminen ei todennäköisesti vaikuta Kuohunlahteen sitä
rehevöittäen ja umpeen kasvattaen mikäli virtaus Kuohunlahden ja Kirkkojärven välillä säilyy entisellään. Vaikutukset Kuohunlahdessa olevien
lähteiden virtaamiin ja laatuun voidaan kuitenkin arvioida vasta kun niiden sijainnista on riittävän tarkka tieto.

-

Vaikutukset vaihettumis- ja rantasoiden luontotyyppiin ovat todennäköisesti vähäiset. Luontotyypin sijaintia ja laajuutta ei ole tarkemmin kartoitettu, mutta todennäköisesti tiepenkereen läheisyydessä ei ole laajoja
tai edustavia luontotyyppiin kuuluvia kasviyhdyskuntia.
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-

Penkereen laajentamisen vaikutus on merkittävimmillään rakentamisvaiheessa, joka todennäköisesti aiheuttaa muutosta veden laatuun samentaen sitä. Rakentaminen sekoittaa lahden pohjaa sekä tulevan penkereen kohdalta että sen lähialueelta. Vaikutukset todennäköisesti vähenevät rakentamistyön valmistuttua.

-

Kuohunlahden rantametsää joudutaan raivaamaan valittavan vaihtoehdon mukaan joko tien eteläpuolelta tai sen molemmilta puolilta. Raivausta on tehtävä sekä tulevan tielinjan alta että koneiden työskentelyalueen
alta. Ranta-alueiden raivaaminen ei todennäköisesti vaikuta Kuohunlahden kasvillisuusalueiden Natura 2000- luontotyyppien Fennoskandian
metsäluhdan ja boreaalisen lehdon arvoon, koska luontotyypit sijaitsevat n. 100- 150m etäisyydellä valtatiestä.

-

Pengermassojen mukana tulevat vieraiden kasvilajien siemenet tai tiepengerten viimeistelyssä käytettävät siemenseosten kasvilajit saattavat
levitä alueella. Vaikutus on todennäköisesti vähäinen.

-

Pengermassat saattavat vaikuttaa niihin rajautuvaan luonnonkasvillisuuden elinolosuhteisiin muuttaen kasvupaikkaa nykyisestä. Maaperän kosteusolosuhteet voivat muuttua. Vaikutus on todennäköisesti vähäinen ja
rajautuu lähelle tiepengertä.

-

Tien rakentaminen lisää jonkin verran melua alueella. Melun häiritsevyyttä voi myös lisätä rantakasvillisuuden raivauksesta johtuva näkösuojan
vähentyminen, vaikka se ei vaikuta melun leviämiseen.

-

Työnaikaiset järjestelyt voivat aiheuttaa varsinaista tien rakentamista
enemmän haittaa alueelle.

-

Tien parantaminen ei vaikuta päästöjen lisääntymiseen ja melun lisääntymiseen, vaan on seurausta yleisestä liikenteen kasvusta.

Kirkkojärvi

Tieliikelaitos
Konsultointi

-

Vesialue pienentyy hieman, kun valtatietä levitetään. Vaikutuksen merkittävyys Magnopotamion tai Hydrocharition- kasvustoiseen luontaisesti ravinteiseen järveen riippuu valittavasta ratkaisusta, levitetäänkö tietä
sen eteläpuolelle vai tien molemmille puolille. Levityksen laajuus on vesialueen pinta-alaan verrattuna kaikissa vaihtoehdoissa suhteellisen vähäinen. Tien levittämisen vaikutus luontotyyppiin on kokonaisuudessaan
arviolta vähäinen.

-

Vaikutukset vaihettumis- ja rantasoiden luontotyyppiin ovat todennäköisesti vähäiset. Luontotyypin sijaintia ja laajuutta ei ole tarkemmin kartoitettu, mutta todennäköisesti tiepenkereen läheisyydessä ei ole laajoja
tai edustavia luontotyyppiin kuuluvia kasviyhdyskuntia.
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-

Ranta- Koiviston tervaleppä- ja hieskoivuvaltaiseen tulvametsään ja paju- ja tervaleppäluhtaan kohdistuvat vaikutukset ovat todennäköisesti hyvin vähäiset sen sijaitessa suhteellisen kaukana valtatiestä.

-

Kirkkojärven pesimälinnuston kannalta arvokas alue rajautuu valtatiehen
sen eteläpuolella. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa jonkin verran
se, että levitetäänkö tietä sen eteläpuolelle vai tien molemmille puolille.
Tien leventämisen vaikutukset ovat todennäköisesti vähäiset.

-

Wigrenin rannan keskiosan boreaaliseen rantalehtoon kohdistuvat vaikutukset ovat todennäköisesti vähäiset sen sijaitessa n. 100 metrin etäisyydellä tiestä.

-

Rakentamistöiden ajoitus vaikuttaa merkittävästi alueen linnustoon kohdistuvien haittojen laajuuteen.

Jättisukeltaja
-

Jättisukeltaja on kirkasvetisten tai suurempien (suo)lampien laji. Toukat
oleilevat rannan tuntumassa, aikuiset joskus kaukanakin rannasta. Jättisukeltajan elinympäristö saattaa muuttua, mikäli se elää nykyisen Kuohunlahden ylittävän penkereen tuntumassa. Jättisukeltajalle on todennäköisesti tarjolla useita muita sopivia elinalueita Kirkkojärven ja Kuohunlahden alueella, joten vaikutukset jäävät todennäköisesti vähäisiksi.

Lintudirektiivin I lajit

Tieliikelaitos
Konsultointi

-

Tien leventämisellä ei todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia lintudirektiivin I lajien pesimäympäristöihin. Tien lähiympäristö ei nykyisellään todennäköisesti ole merkittävä pesimäympäristönä ja tien leventämisen vaikutus tien eteläpuolen linnustollisesti arvokkaaseen alueeseen
jää todennäköisesti vähäiseksi. Valtatien lähialueilla ei myöskään liene
erityistä merkitystä pesimälinnuston ruokailualueina. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa jonkun verran se, että levitetäänkö tietä sen eteläpuolelle vai tien molemmille puolille.

-

Kangasalan lintujärvien alueen suurin arvo on linnuston muutonaikaisena
levähdys- ja ruokailualueena. Rakentaminen aiheuttaa jonkin verran häiriötä alueen linnustolle, mikäli rakentamistoimenpiteet ajoittuvat niiden
muuttoaikaan, pesintäkaudelle tai ulottuvat lähelle niiden pesimäpaikkoja. Toisaalta jo nykyiset valtatien liikennemäärät ovat suuria ja taustamelu jatkuvaa. Muuttolintuparvet saattavat törmätä pelloilta lentoon lähtiessään valtatiellä liikkuviin autoihin ja ilmajohtoihin. Liikenteen osalta tien
levittämistä oleellisempana voidaan kuitenkin pitää liikennemäärien yleistä kasvua.

-

Kirkkojärven pesimälinnuston kannalta arvokas alue rajautuu valtatiehen
sen eteläpuolella. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa jonkin verran
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se, että levitetäänkö tietä sen eteläpuolelle vai tien molemmille puolille.
Tien leventämisen vaikutukset ovat todennäköisesti vähäiset. Muuttolintujen kannalta arvokkaat alueet sijaitsevat Natura-alueen ulkopuolella.
-

Rakentamistöiden ajoitus vaikuttaa merkittävästi alueen linnustoon kohdistuvien haittojen laajuuteen.

Kirkkojärven Natura 2000- alueisiin ja kohteisiin kohdistuvien vaikutusten lieventäminen

Kuohunlahti
-

Kuohunlahteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää jonkin verran
rakentamistoimenpiteiden ajoituksella ja töiden huolellisella suunnittelulla
ja toteutuksella. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työnaikaisiin järjestelyihin (mm. kiertotiet, pintavesien poisjohtaminen).

-

Rakentamistoimenpiteillä saattaa olla tien lähiympäristöä kuivattava tai
sen lajistoa muuttava vaikutus. Nämä johtuvat tien geometrian ja maaston muotojen välisistä suhteista. Myös rakennettavan tieluiskan kaltevuudella tai sen korvaamisella esimerkiksi erilaisilla tukimuurirakenteilla
voidaan lieventää tien rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia.

-

Käytettävien massojen laatuun tulee kiinnittää huomiota. Erityisesti pintaverhousmassat ja alueen viimeistely (vihertyöt) tulee toteuttaa siten, että ne ottavat huomioon ympäristön kasvillisuuden erityisvaatimukset.

-

Järvialueelle liikenteestä aiheutuvia häiriövaikutuksia voidaan lieventää
viherympäristön ja istutusten huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella.

-

Pintavesien poisjohtaminen tulee suunnitella siten, että se ei heikennä
kasvillisuuden elinolosuhteita.

-

Rakentaminen tulee ajoittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolelle

-

Kuohunlahden veden laadussa tapahtuvien muutosten arvioimiseksi on
otettava tarvittavat näytteet vedestä ja järven pohjan kerroksista.

Kirkkojärvi

Tieliikelaitos
Konsultointi

-

Kirkkojärven linnustollisesti arvokkaaseen alueeseen kohdistuvia vaikutuksia voidaan merkittävästi lieventää rakentamistöiden ajoituksella ja
töiden huolellisella suunnittelulla.

-

Rakentamistoimenpiteillä saattaa olla tien lähiympäristöä kuivattava tai
sen lajistoa muuttava vaikutus. Nämä johtuvat tien geometrian ja maaston muotojen välisistä suhteista. Myös rakennettavan tieluiskan kalte-
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-

vuudella tai sen korvaamisella esimerkiksi erilaisilla tukimuurirakenteilla
voidaan lieventää tien rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia.
Käytettävien massojen laatuun tulee kiinnittää huomiota. Erityisesti pintaverhousmassat ja alueen viimeistely (vihertyöt) tulee toteuttaa siten, että ne ottavat huomioon ympäristön kasvillisuuden erityisvaatimukset.

-

Pintavesien poisjohtaminen tulee suunnitella siten, että se ei heikennä
kasvillisuuden elinolosuhteita.

-

Rakentaminen tulee ajoittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.

-

Kirkkojärven veden laadussa tapahtuvien muutosten arvioimiseksi on
otettava tarvittavat näytteet vedestä ja järven pohjan kerroksista.

Jättisukeltaja
-

Jättisukeltajan mahdollisen elinympäristön laatuun voidaan vaikuttaa rakentamistöiden ajoituksella ja töiden huolellisella suunnittelulla.

Lintudirektiivin liitteen I lajit
-

Kirkkojärven linnustollisesti arvokkaaseen alueeseen kohdistuvia vaikutuksia voidaan merkittävästi lieventää rakentamistöiden ajoituksella ja
töiden huolellisella suunnittelulla.

-

Rakentaminen tulee ajoittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.

Vaikutukset Natura 2000- alueen luontotyyppeihin ja lajeihin
Valtatien leventäminen ei merkittävästi estä Kirkkojärven lajien tai luontotyyppien suojelutason saavuttamista tai todennäköisesti merkittävästi heikennä alueen luontotyyppejä tai lajeja. Elinympäristöihin kohdistuvat muutokset jäävät vähäisiksi ja vaikutukset populaatioiden laajuuteen myös vähäisiksi. Tien leventäminen ei myöskään pirsto uusia alueita, koska rakentamistoimenpiteet kohdistuvat nykyisen tien välittömään läheisyyteen.

5.2

Muihin kuin Natura 2000- luontotyyppeihin tai lajeihin kohdistuvat ympäristövaikutukset

Kasvillisuus
-

Tieliikelaitos
Konsultointi

Rakentamisen aikaiset vaikutukset aiheutuvat puuston raivaustarpeesta
ja tiepenkereen levittäytymisestä lähemmäksi rantaviivaa. Tiealueen ulkopuolella joudutaan todennäköisesti liikkumaan työkoneilla ja rakentaminen aiheuttaa melua. Rantavyöhyke on kapeimmillaan rampin alka-
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miskohdassa alle 5 metriä, muualla rantaviivan leveys vaihtelee 20-60
metriin.
-

Rakentamistoimenpiteillä saattaa olla tien lähiympäristöä kuivattava tai
sen lajistoa muuttava vaikutus. Nämä johtuvat tien geometrian ja maaston muotojen välisistä suhteista. Myös rakennettavan tieluiskan kaltevuudella tai sen korvaamisella esimerkiksi erilaisilla tukimuurirakenteilla
on merkitystä vaikutusten laajuuteen.

-

Kirkkojärven pohjoisrannassa ja Kuohunlahden puolella on Kirkkojärven
rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetty hoidon tavoitteeksi
pääosin säilyttää rantavyöhyke luonnontilaisena eli alueelle ei esitetä
hoitotoimenpiteitä. Rantavyöhykkeen luonnontilaisin ja näin olettaen arvokkain osa sijoittuu rantaviivan tuntumaan.

-

Tien rakentamisen vuoksi puustoa on raivattava joitain metrejä tulevan
ojanpohjan ulkopuolelle, jolloin nykyisen kasvillisuuden tarjoama suoja
heikkenee jonkin verran. Työalueen laajuutta ja puuston raivauksen tarvetta ei ole mahdollista määritellä täsmällisesti ilman suunnittelua. Ojanpohjan ulkopuolinen alue metsittyy vähitellen uudestaan rakentamistöiden valmistuttua. Käytännössä vaikutusalue on siis hieman tarvittavaa
tiealuetta laajempi, mutta tämä voidaan määritellä yksityiskohtaisemmin
vasta tarkemmassa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Linnusto
-

Kangasalan lintujärvien alueen suurin arvo on linnuston muutonaikaisena
levähdys- ja ruokailualueena. Rakentaminen aiheuttaa jonkin verran häiriötä alueen linnustolle, mikäli rakentamistoimenpiteet ajoittuvat niiden
muuttoaikaan, pesintäkaudelle tai ulottuvat lähelle niiden pesimäpaikkoja. Toisaalta jo nykyiset valtatien liikennemäärät ovat suuria ja taustamelu jatkuvaa. Muuttolintuparvet saattavat törmätä pelloilta lentoon lähtiessään valtatiellä liikkuviin autoihin ja ilmajohtoihin. Liikenteen osalta tien
levittämistä oleellisempana voidaan kuitenkin pitää liikennemäärien yleistä kasvua.

-

Kirkkojärven alueella pesivien vesilintujen parimäärät ovat laskeneet selvästi 1970-luvulta, vähenemisen syyt ovat epäselvät. Väheneminen johtunee osaksi Kirkkojärven pilaantumisesta ja rantojen rakentamisesta.
Moottoriliikennetie rantojen ruoppauksineen ja penkereineen on heikentänyt vesilinnuston pesintämahdollisuuksia, sillä tie rakennettiin linnustollisesti parhaan ranta-alueen pohjoisreunalle. Väheneminen voi johtua
osin ”luonnollisista” syistä (naurulokin kannan taantuminen ja vesilintukantojen heikkeneminen, minkit)./ Lintuvesien osayleiskaava raportti 6b.

Vesistö
-

Tieliikelaitos
Konsultointi

Kangasalan kunnan ympäristöosaston selvityksessä laakean ja matalan
harjunlievejärven Kirkkojärven veden laaduksi on vesihallinnon yleisten
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luokittelukriteerien mukaan määritelty ”erittäin pilaantunut”. Kuohunlahti,
joka saa suuren osan vedestään lähteistä, on laadultaan parempi. Järven veden laatua arvioidaan säännöllisesti, Kirkkojärvi entisenä kunnan
jätevesien purkupaikkana on velvoitetarkkailun piirissä.
-

Kirkkojärven veden laatu saattaa muuttua jonkin verran niillä osuuksilla,
jossa rantaviiva on kapea tai nykyistä pengertä joudutaan levittämään
veteen. Veden laadussa tapahtuvien muutosten arvioimiseksi on otettava
tarvittavat näytteet vedestä ja järven pohjan kerroksista.

Virkistyskäyttö
-

Kirkkojärven ympäri kulkee kulttuuri- ja luontopolku, jonka linjausta on
tien rakentamisen vuoksi tarkistettava.

Tien ja maankäytön yhteisvaikutus
-

Lisääntynyt asutus saattaa tuoda paineita laiturien rakentamiseen, veneilyn lisääntymiseen, rantojen ruoppauksiin ja vesikasvillisuuden vähentämiseen. Myös linnustolle ja kasvistolle haitallinen rantametsien hakkuu ja
siistiminen oletettavasti lisääntyisi. Tehokkain tapa estää luonnolle haitalliset toimet on perustaa Natura-alueen kohteista tai niiden arvokkaimmista osista luonnonsuojelualue (-> liikkumisen ja käytön rajoitukset, virkistyskäytön ohjaaminen)./ Huomattava osa alueen linnustollisesta arvosta
johtuu maataloudesta: lintuvesien lähipellot ovat alueen arvokkaille muuttoaikaiselle linnustolle ensisijaisen tärkeitä levähdys- ja ruokailualueita.
Muuttolinnut kertyvät näille alueille vain, jos ne pysyvät aukeina ja viljelyja laidunkäytössä. Parasta hoitoa alueille on peltoviljelyn ja laidunkäytön
jatkuminen/ Lintuvesien osayleiskaava Raportti 6b.

-

Tien leventäminen ei itsessään aiheuta paineita parantaa Kirkkojärven
virkistyskäyttöä, mutta lisää jonkin verran asutuksen kanssa siihen kohdistuvia haittavaikutuksia. Meluesteen rakentaminen vähentää Kirkkojärvelle kohdistuvia meluhaittoja.

Arvioinnin epävarmuustekijät
Vaikeasti ennakoitavia asioita on arvioitu Lintuvesien osayleiskaavan luontovaikutuksen arvioinnin yhteydessä. Näitä ovat valtatien 12 toteuttamistavan
lisäksi:
- Järven luonnon nykytilan muutokset (ravinnekuormituksen lisääntyminen, veden laatu ja vedenpinnan korkeus)
- Linnuston yleiset muutokset (pesintöjen onnistuminen, talvehtiminen,
yleiset ympäristömuutokset sekä kannanmuutokset päälevinneisyysalueella)
- Virkistyskäytön lisääntyminen ja kehittyminen (asutuksen lisääntyminen,
hajarakentamisoikeus)
- Suojelun toteutuminen

Tieliikelaitos
Konsultointi
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Pidempiaikaiset vaikutukset
-

-

Pitkällä aikavälillä voidaan rakentamisen aikaisten vaikutusten olettaa
hieman lievittyvän. Tähän vaikuttaa mm. tien parantamisen yhteydessä
tehtävät meluntorjuntatoimenpiteet sekä kasvillisuuden osittainen palautuminen. Tien leventämistä huomattavampi vaikutus on sen ja maankäytön lisääntymisen yhteisvaikutus.
Ranta-alueen hoidossa on oltava lähtökohtana Natura-alue, näkymien
avaaminen tieltä on toisarvoista.

Vaikutusten lieventäminen
-

Alueen luonnonarvoihin kohdistuviin haittoihin voidaan vaikuttaa merkittävästi rakentamistoimenpiteiden ja työnaikaisten järjestelyjen tarkalla
suunnittelulla, rakentamisen ajoituksella ja jälkihoitotoimenpiteillä.

-

Vaikutusten todellinen laajuus ja merkittävyys on arvioitava tämän työn
jälkeen tehtävässä Natura-arvioinnissa.

Valtatien rakentaminen tulee aiheuttamaan jonkin verran haittaa alueen
luonnonarvoille. Tätä merkittävämpänä voidaan kuitenkin pitää asutuksen ja
lisääntyvän virkistyskäytön aiheuttamaa haittaa. Vaikutuksia on mahdollista
lieventää suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Valtatien osalta ympäristönhoitotoimenpiteet toteutetaan Kirkkojärven hoitosuunnitelman mukaisesti ja
maankäytön osalta ohjataan käyttöä ja kulkuyhteyksiä.

5.3

Maisema ja kulttuuriympäristö
Tie on jo nykytilanteessa maisemallisesti hallitseva elementti, joka katkaisee
yhteyden asutuksen ja rannan välillä. Tien leventäminen ei merkittävästi
muuta tien nykyistä maisemallista vaikutusta. Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö sijaitsee Kirkkojärven eteläpuolella, joten tien leventämisellä
ei ole vaikutusta alueen arvoon.
Mahdollisten meluesteiden rakentaminen tulee muuttamaan maisemaa tieltä
katsoen sulkemalla osan nykyisistä avoimista näkymistä. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää rantavyöhyke luonnontilaisena, jolloin siihen ei ole tarkoitus
raivata näkemäaukkoja ja tältä osin tieltä avautuvat maisemat eivät muutu.
Kirkkojärveltä katsottuna, jos rantavyöhykkeet säilyvät luonnontilaisina, ei
merkittävää muutosta myöskään tapahdu.
Meluesteiden maisemalliset vaikutukset riippuvat myös estetyypistä (aita,
kaide, valli tai hiljainen päällyste).
Kirkkojärven alueen maisemallisen arvon kannalta on tärkeintä säilyttää alueen pellot viljelykäytössä.

Tieliikelaitos
Konsultointi
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Tien leventämisellä ei ole merkittävää vaikutusta alueen maiseman ja kulttuuriympäristön arvon säilymiseen.

5.4

Melu ja päästöt
Tähän tarkasteluun ei sisälly erillistä meluselvitystä. Kangasalan kunta tulee
teettämään kaavoituksen yhteydessä meluselvityksiä.
Melu lisääntyy liikenteen määrän kasvaessa. Tietä parannettaessa tullaan
myös melun leviämiseen kiinnittämään huomiota ja tien varteen tullaan rakentamaan tarvittavat meluesteet. Meluesteiden rakentaminen parantaa tilannetta nykyiseen verrattuna.
Päästöt
Tien leventäminen ei vaikuta liikenteen päästöistä Kirkkojärven ympäristöön
aiheutuviin haittoihin. Haittojen lisääntyminen aiheutuu liikenteen kasvusta.
Päästöjen aiheuttamaa haittaa ei tässä yhteydessä ole tarkemmin arvioitu.
Liikenteen sujuvuuden parantuessa päästöjen aiheuttama haitta todennäköisesti aluksi pienenee. Liikenteen kasvaessa päästöjen lisääntyminen on 4kaistaisessa ratkaisussa selvästi pienempää kuin tapauksessa jossa valtatie
jäisi nykyiselleen.

6

JOHTOPÄÄTÖKSET
Liikenteen kasvuun valtatiellä 12 Kangasalan kohdalla vaikuttaa sekä liikenteen valtakunnallinen kasvu että Tampereen kaupunkiseudun voimakas väestönkasvu. Valtatien 12 kehittämismahdollisuuksien turvaaminen mahdollistaa kaupunkiseudun kehittymisen Kangasalan suunnalla.
Liikenteen ja maankäytön kehittymisen vuoksi sekä tien liikenneturvallisuuden parantamiseksi on perusteltua esittää valtatie 12 välillä Alasjärvi- Huutijärvi maakuntakaavassa merkittävästi parannettavana tienä. Myös maakuntakaavan tähän merkintään liittyvä Natura-aluetta koskeva erityismääräys on
tarpeellinen; Tietä parannettaessa on huolehdittava siitä, että toteuttaminen
ei yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi muuta Kangasalan Kirkkojärven Natura-alueen järvialtaiden kosteikkoja linnusto-olosuhteita.
Kuten selvitys osoittaa, valtatien leventäminen ei merkittävästi estä Kirkkojärven lajien tai luontotyyppien suojelutason saavuttamista tai todennäköisesti merkittävästi heikennä alueen luontotyyppejä tai lajeja. Elinympäristöihin kohdistuvat muutokset jäävät vähäisiksi ja vaikutukset populaatioiden
laajuuteen myös vähäisiksi. Tien leventäminen ei myöskään pirsto uusia
alueita, koska rakentamistoimenpiteet kohdistuvat nykyisen tien välittömään
läheisyyteen.

Tieliikelaitos
Konsultointi

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

Tien parantamisen vaikutukset voidaan arvioida yksityiskohtaisemmin vasta
jatkosuunnittelun yhteydessä. Tien jatkosuunnittelu perustuu tielain mukaiseen yleissuunnitelmaan. Tässä yhteydessä tehdään Natura-arviointi ja
YVA.
Tien jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan myös tarkemmin keinoja liikenteen aiheuttamien ja rakentamisen aikaisten haittavaikutusten lieventämiseksi maakuntakaavan erityismääräyksen periaatteiden mukaisesti.
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