P I R K A N M A A N
YMPÄRISTÖKESKUS

………………………...
KUULUTUS
VT 9 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAMPERE – ORIVESI, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Tiehallinnon Hämeen tiepiiri on toimittanut Pirkanmaan ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman valtatien 9 parantamisesta välillä Tampere - Orivesi (YVA -ohjelma). Ympäristökeskus on YVA -menettelyn yhteysviranomainen ja ilmoittaa vaikutusalueen kunnissa kuulutuksella ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
alkamisesta ja YVA -ohjelman vireilläolosta.
Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot
Arvioitava hanke on valtatien 9 parantaminen välillä Tampereen Alasjärvi – Oriveden keskusta, joka on
pituudeltaan noin 35 km. Parantamisen tavoitteena on 2+2 –kaistainen eritasoliittymin varustettu tie, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h. Hankkeeseen sisältyy alustavasti kuusi uutta eritasoliittymää sekä nykyisten neljän eritasoliittymän parantaminen. Uusia siltoja hankkeeseen sisältyy noin 15. Hankkeeseen kuuluvat myös liittymien poistamisesta aiheutuvat rinnakkaistiejärjestelyt, joilla muu tiestö ja kulkuyhteydet
liitetään uusiin ratkaisuihin. Hankkeessa suunnitellaan myös tarvittavat yhteydet kevyelle liikenteelle,
virkistysreiteille, ekologisille yhteyksille sekä tarvittavat meluesteet.
Vaihtoehto VE 0 kuvaa nykytilannetta ja siihen sisältyvät jo toteutettavaksi päätetyt toimenpiteet. Toimenpiteisiin sisältyy Valkjärven vuonna 2007 valmistuva ohituskaistapari Kangasalan ja Oriveden rajalla.
Vaihtoehdon 0 avulla kuvataan lähinnä muiden vaihtoehtojen aiheuttamia muutoksia nykytilassa.
Vaihtoehto VE 0+ sisältää toimenpiteitä, joilla nykyisen tien ongelmia lievennetään. Toimenpiteillä parannetaan pääasiassa liikenneturvallisuutta ja lievennetään ympäristöhäiriöitä. Toimenpiteet on jo suunniteltu toteutettavaksi tai ne tulevat tehtäväksi, mikäli hanke ei toteudu tai sen toteutuminen viivästyy.
Vaihtoehto VE 1 on varsinainen kehittämisvaihtoehto, joka perustuu nykyisen tien rakentamiseen koko
suunnittelujaksolla nelikaistaiseksi nykyisessä maastokäytävässä. Vaihtoehdossa tutkitaan liittymä- ja
tiejaksokohtaisia sekä toimenpidekohtaisia alavaihtoehtoja. Suunnittelussa otetaan huomioon myös toimenpiteiden vaiheittain toteuttaminen. Linjausvaihtoehtoja ei suunnitelmassa tutkita.
Hankkeesta vastaava on Tiehallinto, Hämeen tiepiiri. Yhteyshenkilöt ovat Marketta Hyvärinen (ympäristövaikutusten arviointi), puh 0204 22 3927 ja Harri Vitikka (yleissuunnittelu), puh. 0204 22 3929,
etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi
YVA -ohjelman on laatinut Tiehallinnon Hämeen tiepiirin toimeksiannosta Destia Konsultointi. Yhteyshenkilöt ovat Raino Kukkonen (ympäristövaikutusten arviointi), puh 0400 207 724 ja Ari Vandell (yleissuunnittelu) puh 040 564 4518, etunimi.sukunimi@destia.fi
YVA -menettelyn yhteysviranomainen on Pirkanmaan ympäristökeskus. Yhteyshenkilö on Leena
Ivalo, puh 0204 90 104, faksi 0204 90 4003, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
YVA -ohjelma on yleisön nähtävillä 3.5.–1.6.2007 (kuulutus Tampereen, Kangasalan ja Oriveden virallisilla ilmoitustauluilla): Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckell, Frenckellin aukio 2 B, pääkirjasto
Metso, Pirkankatu 2, lähikirjastot Sampola, Sammonkatu 2 ja Messukylä, Hintsankatu 1 sekä kirjastoautot sekä Pirkanmaan ympäristökeskus, Rautatienkatu 21 B; Kangasalan ympäristöpalvelukeskus, Urheilu-

tie 13 ja pääkirjasto, Keskusaukio 2 D sekä kirjastoauto; Oriveden kaupunginvirasto, ympäristötoimisto ja
pääkirjasto, Keskustie 23.
Yhteysviranomaisen lausunto YVA -ohjelmasta tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin heinäkuussa 2007 ja ympäristöhallinnon internetsivuille, http://www.ymparisto.fi/yva (alueellisten ympäristökeskusten YVA-sivut – Pirkanmaa - vireillä olevat YVA-hankkeet). Sivuihin on linkit Tampereen ja Oriveden kaupunkien ja Kangasalan kunnan www-sivuilta.
YVA -ohjelmasta on kaikille avoimet yleisötilaisuudet Tampereella maanantaina 7. toukokuuta 2007
alkaen klo 18.00 Olkahisten koulun ruokalassa, Jenseninkatu 3 ja Orivedellä tiistaina 8. toukokuuta 2007
alkaen klo 18.00 Oriveden valtuustosalissa, Keskustie 23.
YVA -ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 1.6.2007 mennessä osoitteella Pirkanmaan ympäristökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pir@ymparisto.fi
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