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1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT

1.1. Hankkeen tausta

Valtatiellä 3 Ikaalisten pohjoispuolella on tapahtunut paljon vakavia liikenneonnetto-
muuksia. Suunnitteluosuudella Mansoniemen ja Riitialan välillä parannetaan valtatien
ja maanteiden liittymäjärjestelyjä, tehdään yksityistiejärjestelyjä, suunnitellaan riista-
aita Mansoniemen sillan ja Höytöläntie liittymän välille (noin 1 km osuus (3/213/noin
630 - 1600) sekä uusi tievalaistus koko noin 3,7 kilometrin tieosuudelle (3/212/3 280
– 3 910 ja 3/213/1010 – 4 040).

Suunnittelukohde sijaitsee Ikaalisten kaupungin alueella valtatiellä 3 (tierekisteriosoite
3/212/3 480 – 3/213/4 270.

Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti.

1.2. Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun ja rakentamiseen

Valtatielle 3 Mansoniemen kohdalle on laadittu vuonna 21.12.2011 lainvoiman saanut
yleissuunnitelma, jossa valtatie on linjattu uuteen maastokäytävään Mansoniemen sil-
lan etelä puolella. Suunnitteluosuus päättyy Riitialassa vuonna 2007 rakennettuun
keskikaiteelliseen ohituskaistaan.
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1.3. Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä

1.3.1. Nykyinen tieverkko

Valtatien 3 liikennemäärä (KVL 2018) on suunnittelukohteen kohdalla noin 6
400 ajon/vrk. Raskaan liikenteen määrä on noin 15 % (950 raskasta ajoneuvoa vuo-
rokaudessa). Valtatiellä 3 on 80 km/h nopeusrajoitus Mansoniemen kohdalla noin 1,2
kilometrin osuudella. Jaksolla on paljon vaarallisia yksityistieliittymiä. Muulla osuudella
on nopeusrajoitus 100 km/h. Suunnitteluosuudella on kaksi kameravalvontapistettä.
Lisäksi osuudella on kaksi pysäköintialuetta, jotka poistetaan valtatien ja maanteiden
kanavointijärjestelyjen vuoksi.

Kuva 2. Valtatien 3 Mansoniemen kohta
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Kuva 3. Valtatie 3 Höytöläntien kohta

Kuva 4. Valtatie 3 Vohtenojantien ja Särkinevantien kohta



Valtatie 3 parantaminen välillä Mansoniemi – Riitiala tiesuunnitelma, Ikaalinen

Tiesuunnitelmaselostus 1.2T 8

Tiesuunnitelmaselostus 8

1.3.2. Liikenneturvallisuus

Viiden vuoden aikana (2013 – 2017) on suunnittelualueella tapahtunut kuusi henkilö-
vahinko-onnettomuutta, joista kolme johti kuolemaan.

1.3.3. Asutus ja ulkoilu

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Mansoniemen kohdalla si-
jaitsee leirintäalue, jonka liittymä valtatielle 3 katkaistaan tämän suunnitelman yhtey-
dessä. Korvaava yhteys rakennetaan Raivalantien kautta.  Maakuntakaavassa valtatie
3 on osoitettu kehitettäväksi päätieksi.

Kuva 5. Näkymä Mansoniemen leirintäalueen liittymästä Tampereen suuntaan

1.3.4. Kevytliikenne

Valtatien 3 suunnitteluosuudella ei ole jalankulku- ja pyörätietä eikä kevytliikenteen
alikulkujärjestelyjä.

1.3.5. Erikoiskuljetukset

Valtatie 3 on osa erikoiskuljetusten ns. kaide SEK verkkoa.
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1.3.6. Joukkoliikenne

Suunnittelualueella on kahdeksan linja-autopysäkkiä. Tiesuunnitelman yhteydessä py-
säkit siirretään uusiin paikkoihin.

1.3.7. Valaistus

Valtatie 3 on valaistu Mansoniemen kohdalla noin 1,5 kilometrin osuudella. Tässä
suunnitelmassa esitetään tievalaistuksen rakentaminen noin 3,7 kilometrin osuudelle.

Kuva 6. Valaistua valtatieosuutta Raiskiontien liittymän kohdalla

1.3.8. Johdot ja laitteet

Suunnittelualueella sijaitsee Leppäkosken Sähkö Oy ja Fingrid Oy sähkökaapeleita
sekä Telian, Elisan ja IPP:n telekaapeleita. Lisäksi alueella on yksityisten vesiosuus-
kuntien: Mansoniemi-Myllykartun vok, Pukaran vok ja Riitialan vok vesijohtoja.

1.3.9. Ongelmat

Valtatien 3 ja maanteiden liittymistä puuttuvat kääntymiskaistat. Valtatie on osin va-
laisematon. Lisäksi osuudella on paljon vaarallisia ja näkemiltään huonoja yksityistien
liittymiä. Tieosuudella on tapahtunut paljon vakavia liikenneonnettomuuksia.
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1.4. Maankäyttö ja kaavoitus

1.4.1. Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040.

Kuva 7. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 Ikaalinen

1.4.2. Yleiskaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

1.4.3. Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.

1.4.4. Rantakaava

Suunnittelualueen läheisyydessä Mansoniemessä on voimassa oleva rantakaava.
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Kuva 8. Ote Ikaalisten rantakaavayhdistelmästä

1.4.5. Kaavoitushankkeet

Ikaalisten kaupungin kaavoitusohjelmassa ei ole kaavoitushankkeita suunnittelualu-
eella.

1.5. Ympäristö

1.5.1. Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma

Hankkeesta ei tarvitse laatia yleissuunnitelmaa eikä ympäristövaikutusten arviointia
hankkeen laajuuden ja vähäisten vaikutusten takia.

1.5.2. Maisemakuva ja kulttuuriperintö

Kolmostien itäpuolelle sijoittuu maakuntakaavassa mainittu arvokas kulttuuriympäris-
tön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. Suunnittelualueella ei ole valtakun-
nallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita (RKY).

1.5.3. Kulttuuriperintö (esihistorialliset kohteet) ja –arvot

Kivikautinen asuinpaikka (Mansoniemi) sijaitsee Tampere-Vaasa-tiestä 50 m länteen,
Mansoniemen Mansolahden pohjukan itäpuolella, lounaaseen viettävällä pellolla. Löydöt
paikalta ovat kvartsi-iskoksia ja piinkappale (Mikroliitti 2007). Suunnitteluratkaisut eivät
ulotu asuinpaikka-alueelle.
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Kuva 9. Mansoniemen kivikautinen asuinpaikka.

1.5.4. Luontokohteet, kasvillisuus ja eläimistö

Mansoniemestä on liito-oravahavainto vuodelta 2005. Havainto ei kutenkaan ole suun-
nittelualueen välittömässä läheisyydessä eikä lennokkikuvan perusteella toimenpide
alueella ole erityisesti liito-oravalle soveltuvaa puustoa.

Vähäjärven alue on linnustollisesti arvokas alue. Vähäjärven merkittäviin pesimälajei-
hin kuuluu: kaulushaikara, silkkiuikku (silmälläpidettävä, NT), laulujoutsen, lapasorsa,
haapana (vaarantunut, VU), punasotka (erittäin uhanalainen, CR), tukkasotka (CR),
naurulokki (VU), luhtakana, luhtahuitti, nokikana (CR) ja kurki. Lisäksi ruokokerttunen
(NT) ja ruskosuohaukka.

Kerääntymäalueenakin alue on monipuolinen, vaikkei yltänytkään MAALI-kerääntymä-
alueeksi. Kerääntymämääriä on mm.: liro (NT), mustaviklo (NT), suokukko (CR), jou-
hisorsa (VU), pikkulokki ja naurulokki (VU).
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1.5.5. Suojelualueet

Kolmostien molemmin puolin sijaitseva Vähänjärvi on yksityinen luonnonsuojelualue
(kuva 10). Luonnonsuojelualue koostuu useammasta alueesta. Vähäjärvi on myös
maakunnallisesti arvokas linnustoalue (MAALI-alue) nimeltä Ikaalinen Riitala Vähä-
järvi. Itäpuolen rehevä, rantaluhtainen osa on linnustoltaan monipuolisempi. Länsi-
puolella on suurempi ruovikko. MAALI-alueen (itä- ja länsiosa yhteensä) pinta-ala on
64 ha. Vähäjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.

Kuva 10. Luonnonsuojelualueet Vähäjärvessä hankealueen välittömässä läheisyy-
dessä. Violetilla rajauksella on esitetty MAALI-alueen rajaus.

1.5.6. Melu

Tiesuunnittelun yhteydessä on tehty laskennallinen (SoundPlan) 3d- maastomalliin ja
suunnitelmatietoihin perustuva meluselvitys, missä on arvioitu ohjearvoihin verran-
nollisia meluvyöhykkeitä niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessa vuonna 2040. Melu-
vyöhykkeillä asuvien määrä on arvioitu vertaamalla tuloksia Väestörekisterikeskuksen
Rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) tietoihin. Analyysi tehtiin paikkatietopohjai-
sesti ArcMap -sovellutuksella. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että esim. päi-
väajan klo 7-22 ohjearvon 55 dB ylittävällä melualueella asuu tällä hetkellä 22 asu-
kasta. Vuoteen 2040 mennessä, johtuen ennustetusta liikennemäärän kasvusta, ole-
tetaan ohjearvot ylittävälle melulle altistuvien määrän lisääntyvän 33:een asukkaa-
seen.
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1.5.7. Pinta- ja pohjavedet

Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Suunnitelmaan ei sisälly toi-
menpiteitä, jotka vaikuttaisivat pohjavedenpintaan merkittävästi.

Kolmostie ylittää Kyrösjärven lahden Mansoniemen kohdalla sekä leikkaa Vähäjärven.
Peltoalueella on useita ojia, jotka sijoittuvat suunnittelualueelle tai sen välittömään
läheisyyteen.

1.5.8. Maa- ja kallioperäolosuhteet

Pohjatutkimukset

Ramboll Finland Oy on tehnyt vuonna 2019 suunnittelualueelle seuraavat pohjatutki-
mukset:

- 32 kpl puristinheijarikairauksia
- 3 kpl siipikairauksia
- 9 sarjaa häirittyjä maaperänäytteitä

Maaperätutkimuksilla on tutkittu alueella esiintyvien kerrallisten savi- ja silttimuodos-
tumien lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksia, sekä selvitetty toisaalta pehmeikkö-
jen laajuutta ja toisin paikoin kallionpinnan sijaintia.

Maaperä

Kohteessa maaperä on vaihtelevaa. Osa suunnittelualueesta sijaitsee kallio- ja moree-
nialueilla, mutta osa alueesta kerrallisten savi- ja silttimuodostumien kohdalla. Maa-
perä on savista Raivalantien (M1) liittymän eteläpuolella (Y1, Y2) sekä heti vesistön
koillispuolella. Raivalantien liittymästä Kolmostietä kohti vesistöä (Y3) edettäessä
maaperä muuttuu silttiseksi ja maaston korkeimmalla kohdalla, ennen Mansoniemen
leirintäalueen liittymää kallio on aivan maanpinnassa. Kolmostie on tällä kohtaa osal-
taan kallioleikkauksessa.

Siltapaikan koillispuolella Raiskiontien jälkeen maaperä muuttuu moreeniksi (Y4). Jäl-
leen koilliseen edettäessä maaperä muuttuu silttiseksi ennen Höytöläntien (M2) liitty-
mää. Yhä koilliseen edettäessä ennen Kovelahdentien (M3) ja Riitialantien (M4) liitty-
mää maaperä muuttuu saviseksi ja jatkuu sellaisena yhä Vähäjärven ohi alueelle, jossa
M5, M6, Y6, Y7 ja Y9 sijaitsevat.

Siipikairauksin tutkituissa pisteissä 104, 201 ja 406 savi/siltti on ollut pääosin lujaa.
Mitatut leikkauslujuuden arvot ovat olleet Su > 40 kPa kaikissa mittauksissa, pois lu-
kien pisteen 406 mittaus 3 m syvyydeltä, jossa siipikairauksella mitattu Su=26 kPa.
Piste 406 sijaitsee suunnitellun M6 kohdalla. Muita alhaisempi mittaustulos on silti
suhteellisen suuri ja yläpuolinen kuivakuorikerros on luja.

1.5.9. Nykyiset pohjanvahvistustoimenpiteet

Tiedossa ei ole, että valtatielle olisi toteutettu pohjanvahvistustoimenpiteitä.
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1.5.10. Pilaantuneet maat

Alueen pilaantuneet maat selvitettiin maaperäntilan tietojärjestelmästä (MATTI). Alu-
eella ei ole tiedossa pilaantuneita maita.

1.6. Hankkeelle asetetut tavoitteet

Liikenteelliset tavoitteet

· Liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan:
o Vähentämällä yksityisteiden liittymiä,
o Rakentamalla valtatien 3 ja maanteiden liittymiin kääntymiskaistoja
o Rakentamalla riista-aika Mansoniemen sillan ja Hyötyläntien väliselle

osuudelle ja
o Valaisemalla valtatie 3 siltä osin suunnittelualuetta, kun se tällä hetkellä

on valaisematon (noin 3,7 km osuus)
· Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen rakentamalla uudet linja-

autopysäkit
· Henkilövahinko-onnettomuuksien riskin pienentäminen

Maankäytölliset tavoitteet

· Tuetaan olemassa olevaa ja tulevaa maankäyttöä
· Ei estetä muiden hankkeiden toteutumista

Ympäristölliset tavoitteet

· Minimoidaan haitat ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen
· Minimoidaan ympäristöön kohdistuvat haitat huomioiden suojellut alueet ja

kulttuurihistorialliset alueet
· Turvataan kulkuyhteydet

Taloudelliset tavoitteet

· Suunnitellaan mahdollisimman edullinen ratkaisumalli
· Varmistetaan hankkeen toteuttaminen teknistaloudellisesti
· Liikenneturvallisuuden parantaminen nykyisellä tiekäytävällä
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2. SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS

2.1. Aikaisemmat suunnitteluvaiheet

Valtatielle 3 on laadittu yhteysvälin palvelutasolähtöinen kehittämiskäytäväselvitys
vuonna 2015. Lisäksi suunnittelualueen alkuosaa kuuluu yleissuunnitelmajaksoon
Mansoniemi – Ikaalinen vuodelta 2008. Suunnitteluosuus päättyy jakson pohjois-
päässä keskikaiteelliseen ohituskaistaan, mikä on otettu liikenteelle 2007.

2.2. Hankkeen organisaatio

2.2.1. Hankeryhmä

Tiesuunnittelun aikana hankeryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Hankeryhmään kuu-
lui Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajia ja Ikaalisten kau-
punginedustaja sekä konsultin henkilöstöä. Tämän lisäksi käytiin vilkasta tiedonvaih-
toa tilaajan ja suunnittelukonsultin kesken.

2.3. Liittyminen liikenneverkon muuhun suunnitteluun

Hanke palvelee valtatien 3 Tampere – Vaasa palvelutasolähtöisen kehittämisselvityk-
sen tavoitteita.

2.4. Vuorovaikutus ja osallistuminen

2.4.1. Kuulutukset, tiedotteet, yleisötilaisuudet

Hankkeen aloittamisesta ja maastotöistä sekä alkuvaiheen yleisötilaisuudesta kuulu-
tettiin Aamulehdessä ja Uutisoivassa 18.10.2018. Hankkeesta pidettiin työn alkuvai-
heessa yleisötilaisuus 30.10.2019. Suunnitelmaa esiteltiin luonnosvaiheessa
28.1.2020. Esittelytilaisuudesta kuulutettiin Aamulehdessä ja Uutisoivassa 16.1.2020.
Kuulutukset ja tiedotteet on esitetty tiesuunnitelman osassa 1.6T.

2.4.2. Yhteenveto yleisöpalautteista

Työn aloitusvaiheen yleisötilaisuudessa 18.10.2018 oli läsnä noin 30 maanomistajaa
tai tien käyttäjää. Yleisötilaisuudesta saatiin seitsemän kirjallista palautetta. Palaut-
teissa toivottiin tai tuotiin esiin mm. seuraavaa:

· toivottiin esittelytilaisuudessa esitettyjä ratkaisuja järeämpiä toimenpiteitä esimer-
kiksi alikulkujen rakentamista

· melusuojauksien rakentamista
· nopeusrajoituksen laskemista Mansoniemessä ja Kovelahdentien liittymässä jo en-

nen tiesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista
· tilusvaihdon mahdollisuutta
· tienvarsiopasteiden uudelleen järjestelyä
· Vanhatien nopeusrajoituksen laskemista 40 km/h
· Vanhatien ja Poikkeuksentien liittymän parantaminen

Työn luonnosvaiheen yleisötilaisuudessa 28.1.2020 oli läsnä reilut 40 maanomistajaa
tai tien käyttäjää. Yleisötilaisuudesta saatiin 19 kirjallista palautetta. Palautteissa toi-
vottiin tai tuotiin esiin mm. seuraavaa:
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· useita palautteita, joissa toivottiin jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden paran-

tamista ennen kaikkea Särkinevanliittymässä, mutta myös muihin parannetta-
viin maanteiden liittymiin

· liittymän katkaisemisten yhteydessä edellytettiin korvaavien yhteyksien raken-
tamista

· melusuojauksen rakentamiseen Mansoniemen puoleisella suunnitteluosuudella
sekä Mansoniemen leirintäalueen kohtaan

· toivottiin maatalousliittymien ja yksityistieliittymien säilyttämistä lähinnä Sär-
kinevantien liittymän läheisyydessä

Yleisötilaisuuden palautteet käsiteltiin hankeryhmän kokouksessa.

2.5. Muiden omistamien laitteiden suunnittelu

Suunnittelualueella sijaitsee Leppäkosken Sähkö Oy ja Fingrid Oy sähkökaapeleita
sekä Telian, Elisan ja IPP:n telekaapeleita. Lisäksi alueella on yksityisten vesiosuus-
kuntien: Mansoniemi-Myllykartun, Pukaran ja Riitialan vesiosuuskuntien vesijohtoja.
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3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY

3.1. Tiejärjestelyt

3.1.1. Ajoneuvoliikenne

Valtatien 3 tasaus säilyy nykyisellään. Yksityisteiden liittymiä karsitaan ja liittymiä
kootaan yhteen. Valtatiellä 3 parannetaan neljä maantien liittymää:

· Valtatien 3, maantien 2611 (Raivalantie) ja Mansoniementielle johtavan yksi-
tyistien liittymään suunnitellaan kääntymiskaistat.

· Valtatien 3 ja maantie 13265 (Höytöläntien) liittymään rakennetaan käänty-
miskaistat

· Valtatien 3 ja Raiskiontien liittymä katkaistaan, siirretään nykyistä parempaan
paikkaan ja liittymään suunnitellaan väistötila.

· Valtatien 3, maantien 13263 (Kovelahdentien) ja maantien 13269 (Riitialan-
tien) liittymään suunnitellaan kääntymiskaistat.

· Valtatien 3, maantien 13267 (Särkinevantien) ja maantien 13267 (Vohteen-
ojantien) liittymät porrastetaan ja liittymiin suunnitellaan kääntymiskaistat.

· Valtatieltä 3 katkaistaan yhteensä 27 yksityisteiden, pysäköintialueiden tai
maatalousliittymää.

· Tiesuunnitelmassa esitettävät uudet yksityistiet näytetään suunnitelmakartoilla
3T-1, 3T-2, 3T-3 ja 3T-4. Lisäksi Mansoniementielle (Y2) ja Vanhatielle (Y5)
tehdään sorastus (230 tonni/km) niille rasteroiduille osuuksille, joille ei suun-
nitelmassa esitetä järeämpiä parantamistoimia.

Kuva 11. Suunnittelualueen maantieverkko
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3.1.2. Joukkoliikenne

Suunnitelmassa esitetään uudet linja-autopysäkkien paikat parannettaviin liittymiin.
Valatien 3 paalulta noin 3 300 – 3 400 poistetaan linja-autopysäkkipari. Lähin pysäk-
kipari on noin 500 metrin päässä Tampereen suuntaan.

3.1.3. Kevyen liikenteen järjestelyt

Suunnitelmaan ei sisälly jalankulun- ja pyöräilyn järjestelyjä.

3.1.4. Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt

Yksityisteiden liittymiä karsitaan ja kootaan yhteen. Yhteensä 13 yksityistien, kolme
pysäköintialueen liittymää ja 11 maatalousliittymään katkaistaan ja tilalle rakennetaan
yksi uusi yksityistieliittymä. Muiden liittymien korvaavat yhteydet osoitetaan rinnak-
kaistieverkon ja alemman maantieverkon kautta valtatielle 3.

3.2. Kaavatiet

Suunnittelualueella ei ole kaavateiden liittymiä.

3.3. Tekniset ratkaisut ja mitoitus

3.3.1. Mitoitusnopeus

Valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h lukuun ottamatta Mansoniemen kohtaa, missä
mitoitusnopeus on 80 km/h.

3.3.2. Tien leveys ja päällyste

Valtatien 3 poikkileikkaus on 9/7. Särkinevan porrastetun liittymän kohdalla poikki-
leikkaus on 10/7 metriä.

Poikkileikkauksen muodot ja mitat on esitetty tiesuunnitelman osan B liikennetekni-
sissä poikkileikkauksissa 4T-1 ja 4T-2.

Valtatie 3 päällystetään siten, että sidottujen kerrosten yhteispaksuus on 170 mm ja
ylin päällystekerros tehdään SMA-massalla.

3.3.3. Kuivatuksen periaatteet

Suunnitteluratkaisut kuivatetaan sivu- ja purkuojin.

3.3.4. Rakennekerrosten mitoitus

Valtatien 3 päällystetään kanavointijärjestelyjen kohdalla siten, että ylin päällyste teh-
dään SMA-massalla. Ylimmän päällystelaatan paksuus on 40 mm. Sidottujen kerrosten
yhteispaksuus on 170 mm. Kuormitusluokka on 10 AB ja se perustuu KVL:n arvoon 9
000 ajoneuvoon vuorokaudessa.

3.3.5. Pohjanvahvistukset ja lisätutkimustarpeet

Rakennussuunnitteluvaiheessa aiemmin tehtyjä pohjatutkimuksia täydennetään.
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3.3.6. Valaistus

Suunnittelualueen valaisematon noin 3,7 kilometrin osuus valaistaan. Uudet pylväät
toteutetaan betonijalustoihin asennettavilla myötäävillä 12 m puupylväillä ja valaisi-
met ovat uusia LED-valaisimia. Kaapelointi toteutetaan ilmajohtoina. Valaistusluokka
on M3b valtatien 2-kaistaisella osuudella ja 4-kaistaisella osuudella M3a.

3.3.7. Riista-aidat

Suunnitelmassa esitetään riista-aidan rakentaminen Mansoniemen sillan ja Höytölän-
tien liittymän väliselle noin yhden kilometrin osuudelle

3.3.8. Liikenteenohjaus

Liikenteenohjaus toteutetaan liikennemerkeillä ja ajoratamerkinnöillä. Kanavoituihin
liittymiin rakennetaan portaalit. Merkit ovat heijastusluokan R2 kalvosta ja yläpuoliset
opasteet R3 luokan kalvosta. Ajoratamerkinnät tehdään kestomerkintänä.

3.3.9. Johto- ja laitesiirrot

Suunnittelualueella sijaitsee Leppäkosken Sähkö Oy ja Fingrid Oy sähkökaapeleita
sekä Telian, Elisan ja IPP:n telekaapeleita. Lisäksi alueella on yksityisten vesiosuus-
kuntien: Mansoniemi-Myllykartun, Pukaran Riitialan vesiosuuskuntien vesijohtoja.

Nykyiset johdot ja niiden sijainti on esitetty erillisillä johto- ja laitesiirtokartoilla tie-
suunnitelman osassa C piirustuksissa 6T-1 - 6T-4.

3.3.10. Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Tiesuunnitelmassa ei ole työnaikaisille kiertotiejärjestelyille ole laadittu erityistä suun-
nitelmaa. Työnaikaisissa liikennejärjestelyissä on myös huomioitava, että valtatie 3 on
osa erikoiskuljetusten Kaide-SEKV verkkoa. Ennen työhön ryhtymistä on suunniteltava
työnaikaiset liikennejärjestelyt ja hyväksytettävä ne tilaajalla.

3.3.11. Silta

Suunnittelu ei koske Mansoniemen siltaa. Ainoastaan uusi riista-aita päättyy Manso-
niemen sillan Parkanon puoleiseen maatukeen. Lisäksi leirintäalueen puoleisiin sillan
kaiteisiin on esitetty kiinnitettäväksi teräksiset meluesteet (Ty3/73).

3.4. Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso

Rakennushankkeen yhteydessä ei toteuteta varsinaisia tieympäristötöitä. Hankkeen
yhteydessä käsitellyt luiskat nurmetetaan nurmetusluokkaan maisemanurmi (hoito-
luokka N2).

Erillistä ympäristösuunnitelmaa ei ole laadittu.

3.5. Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet

Melusuojausta esitetään rakennettavaksi Mansoniemen leirintäalueen kohtaan noin
paaluvälille 1690 - 1940.
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3.6. Hankkeen massatilanne, varamaan ottopaikat ja läjitysalueet

Hankkeen massamäärät ovat varsin pieniä. Suunnitelmassa ei ole osoitettu erillisiä
läjitysalueita.
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4. TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET

4.1. Vaikutukset liikenteeseen

Valtatien 3 ja maanteiden liittymien kanavointi- ja porrastusjärjestelyt, riista-aidan
rakentaminen sekä yksityisteiden liittyminen karsiminen parantavat valtatien suju-
vuutta ja liikenneturvallisuutta. Suunnitteluosuuden valaiseminen lisää ajomukavuutta
ja parantaa liikenneturvallisuutta.

4.2. Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen

Yksityisteiden karsiminen ja liittymien määrän vähentäminen lisäävät kiinteistön asuk-
kaiden ajomatkoja, mutta toisaalta parantavat matkojen turvallisuutta.

4.3. Meluvaikutukset

Suunnitelmassa esittävillä toimenpiteillä ei ole merkittäviä meluvaikutuksia. Manso-
niemen leirintäalueen kohdan melukaiteen rakentaminen noin paaluvälillä 1690 - 1940
vähentää meluhaittoja kyseisessä kohdassa.

4.4. Vaikutukset ilmanlaatuun

Päästöjen kokonaismäärä ei juurikaan muutu tiehankkeen vaikutuksesta, ajomatka
valtatiellä on nykyinen. Kokonaisuudessaan voidaan arvioida, että tien parantamisen
vaikutus päästömääriin on vähäinen. Rakentamisen aikana päästöt lisääntyvät hetkel-
lisesti.

4.5. Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön

Hankeen vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön ovat vähäisiä. Vähäjär-
ven alueella tulee huomioida vaikutukset linnustoon toteuttamalla meluisimmat työ-
vaiheet linnuston pesimäkauden (huhtikuun puoliväli-heinäkuun loppu) ulkopuolisena
aikana.

4.6. Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

Tiesuunnitelman toteutuksella ei ole merkittävää vaikutusta pinta- tai pohjavesiin.
Kiintoainekuormitusta Vähäjärveen vältetään.

4.7. Vaikutukset maa-ainesvaroihin

Hankkeen toteuttamisen edellyttämät massamäärät ovat vähäisiä ja vaikutuksen maa-
ainesvaroihin samoin.

4.8. Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin

4.8.1. Maisema- ja taajamakuva

Hankkeen toteuttamisella on vain vähäisiä vaikutuksia taajamakuvaan ja maisemaan.
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4.8.2. Muinaisjäännökset

Tien parantaminen ei aiheuta vaikutuksia Mansoniemen tunnettuun kivikautiseen
asuinpaikkaan.

4.9. Tärinävaikutukset

Rakennusaikana kalliolouhinnat aiheuttavat paikallisia tärinävaikutuksia.

4.10. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Tievalaistuksen ja kääntymiskaistojen rakentaminen parantavat liikenneturvallisuutta
alueen saavutettavuutta. Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloi-
hin ja viihtyvyyteen ovat vähäiset.

4.11. Kiinteistövaikutukset

Hankkeen yhteydessä ei jouduta purkamaan yhtään rakennusta. Ajomatkat kiinteis-
töiltä valtatielle 3 pitenevät, koska valtatien liittymiä karsitaan.

4.12. Kustannusarvio

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 3 650 000 €. Rakennuskustannukset
ovat 2 420 000 € ja yhteiskustannukset ovat 948 000 €. Korvauskustannukset ovat
72 000 €. Laitesiirtojen kustannukset ovat 210 000 €. Kustannusarvion MAKU-indeksi
on 100,4 (6/2020) ja alv 0%.

Kustannukset ja kustannusjakoehdotus on esitetty tiesuunnitelman osassa A 1.5T.

4.13. Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikaiset melu-, tärinä- ja pölyämisen vaikutukset ympäristöön eivät
poikkea tavanomaisesta tien rakentamisesta. Meluhaittoja lievennetään tarvittaessa
tekemällä paljon melua aiheuttavat rakentamistoimenpiteet kuten räjäytykset päivä-
aikaan. Pölyämistä vähennetään tarvittaessa kastelujärjestelyin.
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5. HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, RADAT JA VESIVÄYLÄT,
LASKUOJAT JA JOHDOT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRTO

5.1. Kadut

Hankkeen yhteydessä ei rakenneta katuja.

5.2. Johtojen ja laitteiden siirrot

Suunnittelualueella sijaitsee Leppäkosken Sähkö Oy ja Fingrid Oy sähkökaapeleita
sekä Telian, Elisan ja IPP:n telekaapeleita. Lisäksi alueella on yksityisten vesiosuus-
kuntien: Mansoniemi-Myllykartun vesiosuuskunnan, Pukaran vesiosuuskunnan ja Rii-
tialan vesiosuuskunnan vesijohtoja.

Verkostoyhtiöt suorittavat muutostyöt omalla kustannuksellaan.

Nykyiset johdot ja niiden sijainti on esitetty erillisillä johto- ja laitesiirtokartoilla tie-
suunnitelman osassa C piirustuksessa 6T-1.

6. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI

Hankkeen hyväksymisehdotus on tiesuunnitelman osassa A 1.3T. Tiesuunnitelma vie-
dään lain mukaiseen käsittelyyn ja suunnitelma asetetaan nähtäville Pirkanmaan ELY
keskukseen syksyllä 2020. Rakentamisen käynnistymisestä ei ole tehty päätöksiä.

7. SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT

Suunnitelmaa koskevat ratkaisut on käsitelty hankeryhmässä, johon ovat kuuluneet
Jarkko Peurala Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Satu Rask Ikaa-
listen kaupunki.

Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksian-
nosta. Ramboll Finland Oy:ssä on suunnitelman laadinnasta vastannut DI Markku Uu-
sitalo.

Ramboll Finland Oy:n vastuuhenkilöt eri osatehtävissä ovat:

o Projektipäällikkö, DI Markku Uusitalo
o Pääsuunnittelija, Ins. AMK Jukka Niilo-Rämä
o Geotekniikka ja maaperätutkimukset DI Lauri Savolainen
o Ympäristöasiat FM Tiina Virta
o Meluselvitys DI Hans Westman
o Liikenteenohjaus Ins. AMK Jukka Niilo-Rämä
o Valaistus Ins. AMK Rosa Rissanen
o Laadunvarmistus, Ins. AMK Arto Viitanen

Maastomallin on laatinut Tampereen Rajamerkki Oy ja pohjatutkimukset on tehnyt
Ramboll Finland Oy.
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Lisätietoja tiesuunnitelmasta antavat:

Projektipäällikkö Jarkko Peurala, Pirkanmaan ELY-keskus

Yliopistonkatu 38

33100 TAMPERE

puh. 0400 995 818

jarkkko.peurala@ely-keskus.fi

Tekninen johtaja Satu Rask, Ikaalisten kaupunki

Kolmen airon katu 3

39500 IKAALINEN

puh. 044 730 1262

satu.rask@ikaalinen.fi

Projektipäällikkö Markku Uusitalo, Ramboll Finland Oy

Pakkahuoneenaukio 2

33100 Tampere

puh. 040 511 2291

markku.j.uusitalo@ramboll.fi

Tampereella 19.8.2020

Pirkanmaan ELY-keskus Ramboll Finland Oy

Jarkko Peurala Markku Uusitalo


