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Valtatien 9 parantamista Tampereen ja Oriveden välillä koskevaa ympäristövaikutusten arviointiselostusta täydennetty
Tiehallinnon Hämeen tiepiiri on täydentänyt Pirkanmaan ympäristökeskukselle aiemmin
toimittamaansa ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA-selostus) valtatie 9:n parantamisesta Tampereen Alasjärven ja Oriveden keskustan välillä. Täydennysosassa selvitetään
tarkemmin hankkeen ympäristöhaittoja ja niiden lieventämistä, ja se on yleisön nähtävillä
heinä-elokuussa.
Hankkeen YVA-selostus oli yleisön nähtävillä heinäkuusta syyskuuhun vuonna 2008. Nähtävillä
olon jälkeen tiepiiri ja ympäristökeskus totesivat, että ympäristövaikutusten arviointia täydennetään,
ennen kuin ympäristökeskus antaa siitä YVA-yhteysviranomaisen lausunnon. Nyt nähtävillä oleva
täydennysosa ja vuosi sitten valmistunut YVA-selostusraportti muodostavat yhdessä YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.
Hankevaihtoehdot eivät ole muuttuneet. Vaihtoehto VE 0 kuvaa nykytilannetta ja siihen jo toteutettavaksi päätettyjä toimenpiteitä. Vaihtoehto VE 1 on tien rakentaminen nykyisessä maastokäytävässä nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi tieksi, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h.
Täydennysosassa on tarkennettu vaikutusarvioita ja tutkittu ympäristöhaittojen lieventämiskeinoja.
Arviointiselostuksen yhteenveto-osa on päivitetty uudempien selvitysten perusteella, ja vaihtoehtoja
koskevia vertailutaulukkoja on lisätty. Arviointiselostusta on täydennetty seuraavasti:
Maa- ja kallioperä sekä luonnonvarat: Arvioitiin hankealueella esiintyvän arseenin vaikutuksia ja
ympäristöriskejä.
Pintavedet: Selvitettiin Olkahistenlahden pohjalietteen laatua ja vesistökohtaisesti hankkeen vaikutuksia valtatien vaikutusalueella.
Eliöstö ja elinympäristöt: Selvitettiin tarkemmin ekologisten yhteyksien toteuttamista ja hankkeen
vaikutuksia eliöstön liikkumiseen. Tasanteen kohdalle laadittiin vaihtoehtoja eritasoliittymän sekä
ekologisen ja virkistysyhteyden yhteensovittamiseksi.
Kulttuuriperintö, maisema ja taajamakuva: Maisema-analyysiä ja vaikutusarviota täydennettiin.
Melu ja elinympäristön laatu: Meluhaittojen lieventämismahdollisuuksia pohdittiin virkistys- ja
suojelualueiden kohdilla.
Päästöt ilmaan: Vaikutus ilman laatuun selvitettiin laskentamallilla.
YVA-selostuksen täydennys on yleisön nähtävillä 7.7. alkaen:
Tampereella: kaupungin Palvelupiste Frenckell, Frenckellin aukio 2 B, pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, lähikirjastot Sampola, Sammonkatu 2, ja Messukylä, Hintsankatu 1, kirjastoautot sekä Pirkanmaan ympäristökeskus
Kangasalalla: ympäristöpalvelukeskus, Urheilutie 13, pääkirjasto, Keskusaukio 2 D, ja kirjastoauto
Orivedellä: kaupunginvirasto, ympäristötoimisto ja pääkirjasto, Keskustie 23, sekä

• Yliopistonkatu 38 ⋅ PL 297, 33101 Tampere ⋅ www.ymparisto.fi/pir
• Yliopistonkatu 38 ⋅ PB 297, FI-33101 Tammerfors, Finland ⋅ www.miljo.fi/pir
• Laboratorio ⋅ Kokkolankatu 4 ⋅ PL 297, 33101 Tampere ⋅ www.ymparisto.fi/pir
• Laboratoriet ⋅ Kokkolankatu 4 ⋅ PB 297, FI-33101 Tammerfors, Finland ⋅ www.miljo.fi/pir
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Ympäristöhallinnon internetsivuilla: www.ymparisto.fi/yva > alueellisten ympäristökeskusten
YVA-sivut > Pirkanmaa > vireillä olevat YVA-hankkeet > VT9.
Mielipiteitä arviointiselostuksen täydennyksestä voi lähettää 31.8.2009 mennessä osoitteella Pirkanmaan ympäristökeskus, Yliopistonkatu 38, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pir@ymparisto.fi. Arviointiselostuksesta vuonna 2008 lähetetyt mielipiteet otetaan myös huomioon yhteysviranomaisen lausunnossa. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta ja sen
täydennyksestä tulee lokakuussa 2009 nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin.
Lisätiedot:
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Pirkanmaan ympäristökeskus, Leena Ivalo, p. 020 610 104, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Hämeen tiepiiri, Marketta Hyvärinen (ympäristövaikutusten arviointi), p. 0204 22 3927 ja
Harri Vitikka (yleissuunnittelu), p. 0204 22 3929, etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi.
Destia Konsultointi, Raino Kukkonen (ympäristövaikutusten arviointi), p. 0400 207 724 ja
Ari Vandell (yleissuunnittelu) p. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@destia.fi
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