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1.1 Tehdyt luontoselvitykset 

1.1.1 Hankkeeseen liittyvät aikaisemmat luontoselvitykset 

 
Hankkeeseen liittyviä luontoarvoja on inventoitu useaan otteeseen 2000-luvulla Jyväsky-
län kaupungin (Jyväskylän maalaiskunnan) ja Laukaan kunnan kaavoitushankkeiden 
sekä tiehankkeen YVA-prosessin ja yleissuunnittelun aikana.  

Aikaisemmin on laadittu seuraavat luontoselvitykset: 

• Keski-Palokan luontoselvitys vuodelta 2000 

• Puuppolan osayleiskaavan luontoselvitys vuodelta 2001 

• Puuppolan osayleiskaavan luontoselvityksen täydennysosa vuodelta 2002 

• Luotoselvitys vt4:n ympäristöstä välillä Puuppola – Tikkakoski vuodelta 2002 

• Vehniä, luonto- ja maisemaselvitys liitteineen vuodelta 2003  

• Haukkamäen liito-oravaselvitys vuodelta 2005 

• Vehniän osayleiskaavan liito-oravaselvitys vuodelta 2005 

• Vehniän osayleiskaavan liito-oravaselvityksen täydennys vuodelta 2007 

 

Jyväskylän kaupungin yleiskaavan laadintavaiheessa on tehty seuraavat luontoselvityk-
set: 

• Jyväskylän merkittävät luontokohteet II vuodelta 2009 

• Jyväskylän yleiskaavan Länsi-Palokan alueen luontoselvitys vuodelta 2012. 

Aikaisemmat luontoselvitykset on esitetty tiesuunnitelman osassa C ja kohdassa 16T-
2.2 – 16T-2.3. 

 

1.1.2 Tiesuunnitelman laatimisen aikana tehdyt selvitykset 

 
Tiesuunnitelman laatimisen aikana tehtiin liito-oravia ja vesilakikohteita koskeva luon-
toselvitys.  Selvityksessä etsittiin suunnitelma-alueelta myös uhanalaisia putkilokasvila-
jistoa ja Metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Selvitys täydentää 
aiemmin tehtyjä luontoselvityksiä.  
 
Luontoselvitys on esitetty tiesuunnitelman osassa C asiakirjassa 16T-2.  
 

1.2 Nykytilanne ympäristö 

1.2.1 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Suunnittelualue edustaa hyvin maisemamaakuntaansa, Keski-Suomen järviseutua. 
Toistensa lomiin työntyvät pelto-, metsä- ja vesialueet hallitsevat ympäristöä. Asutus si-
jaitsee järvien tuntumassa viljelysten ääressä. Vesistöt seurailevat murroslinjoja, korke-
userot ovat melko suuria ja mäet metsien peittämiä. Maaston perusrakenne on kalliope-
rän suurten korkeusvaihteluiden ja murroslinjojen muovaama. Alueella on korkeita mä-
kiä kuten Lintukangas (160 m) ja Laahanmäki (145 m). 

Alue on ollut pitkään maanviljely- ja metsätalouskäytössä. Peltoaukeiden rooli maisema-
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kuvassa on edelleen keskeinen, vaikka osa pelloista onkin metsitetty. Puuppolasta Kuu-
kasojan kautta Tikka-Mannilaan levittäytyy laaja peltoaukea metsäsaarekkeineen ja puu-
ryhmineen on maisemallisesti arvokas. 

Suunnittelualueen metsät ovat pirstoutuneet melko pieniksi saarekkeiksi peltojen, teiden 
ja asutuksen väliin. Metsät, joista suurin osa on talousmetsiä, ovat pääosin ikääntyviä 
kuusivaltaisia tuoreen kangastyypin metsiä tai soistuvia korpimaita. Suurin osa metsistä 
on talousmetsiä. Aarniometsiä alueella ei ole, mutta alueella esiintyvät ikääntyneimmät 
Korpimetsät ovat harvinaistumassa Etelä-Suomessa. 

Suunnittelualueella on neljä järveä, joista Korttajärvi, Lehesjärvi ja Alvajärvi sijaitsevat 
suunnittelualueen eteläosassa ja Alanen pohjoisosassa. Alanen laskee Isojoen, Kuokan-
joen ja Tervajoen kautta Lehesjärveen. Lehesjärvestä laskee Makkarajoki Korttajärveen, 
joka on yhteydessä Laahajoen kautta Alvajärveen ja edelleen eteläisempiin järviin. Li-
säksi eteläisellä suunnittelualueen eteläjaksolla on Korttajärveen laskeva Autiojoki, joka 
sijaitsee tielinjauksen länsipuolella.  

Perinnemaisemat ja –biotoopit 

Merkittäviä biotooppeja suunnittelualueella ovat mm. Tervajoen ranta-alueet ja Alvajär-
ven pohjoispää. Selvitysalueella on myös kaksi arvokasta perinnebiotooppia, jotka ovat 
Rättälin niityt Korttajärven etelärannassa ja Puuppolan metsälaidun.  

Rättälin niitty on maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi, joka sijaitsee peltojen saar-
tamana Korttajärven rannalla, Puuppolan arvokkaalla maisema-alueella. Alueella on 
mielenkiintoista kasvillisuutta, joista huomionarvoisia lajeja ovat nurmitatar, hentosuola-
ke ja musta-apila. 

Puuppolan metsälaidun sijaitsee Puuppolan tilakeskuksen eteläpuolella Korttajärven 
pohjoisrannan rinteessä. Kohde on paikallisesti arvokas koivuvaltainen sekametsä-
laidun. Alue sijaitsee keskellä Puuppolan maisema-aluetta. Kasvillisuus on säilynyt met-
sälaitumeksi monipuolisena.  

Arvokkaat kulttuuriympäristöt 

Suunnittelualueella on kaksi maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, Kuukanpää 
ja Puuppola. Kuukanpää on arvioitu erityisen edustavaksi kulttuuriympäristöksi. Alueen 
keskus on mäkien ympäröimä Lehesjärven - Vähäjärven ympäristö viljeltyine peltoineen. 
Tiloilla on sekä vanhaa että uutta rakennuskantaa. Rässälän tila on alueen ainoa koko-
naisuutena säilynyt vanha pihapiiri.  

Puuppolan kulttuuriympäristö on luonteeltaan avointa, topografi altaan vaihtelevaa kum-
puilevaa maatalousmaisemaa. Vesistöt, metsäiset mäet ja rinnepellot, perinteinen ra-
kennuskanta ja kylän halki kulkeva tie luovat yhtenäisen kokonaisuuden. Valtatien var-
ren perinteistä maatalouden rakentamista edustavat Alvajärven rantaan suuntautunut 
Sivulan tila ja Rässälän tila. Puuppolan maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella 
sijaitsee myös kaksi perinnemaisema-aluetta, Rättälin niitty ja Puuppolan metsälaidun.  

1.2.2 Kulttuuriperintö  

Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueelta löytyy muinaisjäännöksiä eri aikakausilta. Kivikautisia ja monipe-
riodisia asuinpaikkoja on löydetty Kirristä, Puuppolasta Korttajärven ja Lehesjärven ym-
päristöstä sekä Vehniältä Alanen -järven ympäristöstä.  Moderneihin muinaisjäännöksiin 
kuuluu Kaasumäessä sijaitsevat taistelukaivannot. 

Tiedossa olevat muinaisjäännökset suunnittelualueella: 

• Kirri 1 kivikautinen asuinpaikka 

• Kirri 2 työ- ja valmistuspaikka  

• Talvilahden, Mommilan 1 ja 2 sekä Puuppolan kivikautiset asuinpaikat Korttajär-
ven ympäristössä  
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• Matinmäen moniperiodinen asuinpaikka. 

• Peltolan kivikautinen asuinpaikka Lehesjärven rannalla  

• Kaasumäen puolustusvarustukset  

• Vierulan kivikautinen asuinpaikka  

• Vehniän kaksiosainen kivikautinen asuinpaikka  

Tiedossa olevat muinaisjäännökset on esitetty yleiskartalla ja suunnitelmakartoilla.   

1.2.3 Luonnonympäristö  

Natura 2000 -alueet 

Suunnittelualueen tuntumassa valtatien 4 itäpuolella sijaitsee Tervajärven Natura-alue. 
Alueen sisällä on myös yksityisen mailla oleva Tervajärven luonnonsuojelualue. 

Muita Natura-alueita, luonnonsuojeluohjelman mukaisia tai yksityisiä luonnonsuojelualu-
eita ei suunnitteluhankkeen alueella tai sen tuntumassa ole. 

Liito-oravat 

Liito-orava kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin, jonka suojelusta on säädetty 
Luonnonsuojelulain 49 §:ssä. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa laji kuuluu luokkaan 
vaarantuneet (VU). Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektiivin 12 artiklan 
I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä. 
Alueellinen ELY-keskus voi kuitenkin myöntää Luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla poik-
keusluvan, mikäli lajin suojelutaso säilyy suotuisana. 

Suunnittelualueelle tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää 
käyttäen keväällä 2011. Joitain alueita tarkasteltiin vielä kesä-heinäkuussa 2011 muiden 
selvitysten yhteydessä.   

Selvityksen perusteella suunnitellun tielinjauksen lähiympäristössä on viisi liito-oravan 
elinpiiriä: 

1. Kangaslammen elinpiiri  

2. Kangaslammen pohjoispuoleinen elinpiiri  

3. Tervajoen elinpiiri   

4. Nykyisen valtatien 4 itäpuolella sijaitsevat liito-oravan käyttämät kolopuut  

5. Tervajoen 2. elinpiiri  

Liito-oravaselvitys on esitetty suunnitelman osassa D asiakirjassa 16T-2. Liito-oravan 
elinpiirit on esitetty yleiskartalla ja suunnitelmakartoilla.   

Viitasammakko  

Viitasammakko on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Luontodirektiivin IV-liite: 
yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisään-
tymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Laji ei Suomes-
sa kuitenkaan ole uhanalainen, vaikkakin erityisesti monet pienten kosteikoiden esiinty-
mät ovat hävinneet mm. rakentamisen ja metsäojitusten vuoksi. 

Viitasammakko elää miltei koko Suomessa Metsä-Lappiin saakka. Viitasammakon tapaa 
varmimmin merenlahtien ja järvien rantamilta, räme- ja aapasoilta sekä joskus myös 
soistuneilta metsämailta.  

Lummelampikorento ja Täplälampikorento 

Kyseiset korennot ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV laji-
na niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

Lummelampikorento on melko harvin laji. sen tapaa varmimmin Etelä- ja Keski-
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Suomessa, eteenkin Päijät-Hämeessä. Korento elää rehevillä pikkujärvillä ja lammilla, 
missä kasvaa runsaasti lummetta ja ulpukkaa. Lajin koiraat puolustavat pientä reviiriä, 
johon kuuluu usein yksi lumpeen tai ulpukan lehti.  Lummelampikorentoa ei juuri tapaa 
vesialueiden ulkopuolelta, eikä rannaltakaan, sillä yksilöt pysyttelevät kauempana kel-
luslehtisten kasvien vyöhykkeessä.  

Täplälampikorento elää harvalukuisena eteläisessä Suomessa. Lajin vahvimpia esiinty-
misalueita ovat Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Suomenlahden rehevät merenlahdet. 
Suotuisempia elinympäristöjä vaikuttavat olevan vesien umpeen kasvavat rannat ja lah-
det, mutta lajia tavataan myös rehevillä lammilla. Korento suosii tietyssä umpeenkasvun 
vaiheessa olevia elinympäristöjä.       

Linnusto 

Tervajärvi on linnuston tärkeä muutonaikainen levähdysalue. Vastaavanlaisia levähdys-
alueita on Keski-Suomessa vähän. Tervajärven merkitystä lisää sen itäpuolella sijaitse-
va alava Kuukasojanaukea. Alue on muun muassa metsähanhien, lukuisten puolisukel-
tajasorsien ja kahlaajien muutonaikainen levähdyspaikka. Alue houkuttelee myös muut-
tavia petolintuja. Alvajärven pohjoispää on tärkeä vesilintujen pesimisalue. Alvajärven 
pohjois- ja länsiosassa pesivät mm. laulujoutsen, punasotka ja nokikana. Alueella on 
myös merkittävä naurulokkiyhdyskunta. Metsäkanalintujen kannat ovat olleet heikot ko-
ko suunnittelualueella johtuen metsänhakkuiden vaikutuksista. 

Lähteet ja pienvedet  

Vaikka suunnittelualueella on runsaasti vesistökohteita, on Vesilain tarkoittamia suojel-
tavia pienvesiä alueella niukasti.  

Tikka-Mannilan lähde 

Nykyisen valtatien läheisyydessä Tikka-Mannilan kylässä sijaitseva lähde on selkeä Ve-
silain tarkoittama suojeltava lähde. Tiehanke ei suoraan uhkaa lähteen luonnontilaisuut-
ta, mutta hankkeella lähde on syytä huomioida. 

Luontotyypit ja kasvillisuus  

Suunnittelualue kuuluu eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen ja Pohjois-Hämeen 
eliömaakuntaan, missä on maan vähälukuisin putkilokasvilajisto. Keski-Suomessa mo-
net kasvilajit elävät levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Suunnittelualue on ollut pitkään 
maanviljely- ja metsätalouskäytössä. Jyväskylän - Laukaan seudulla on viljelyyn hyvin 
sopivia vaihtelevia savikkoalueita kallioiden ja harjustojen lomassa. Osa pelloista on ny-
kyään metsitetty ja ne kasvavat koivua tai mäntyä. 

Alueella ei ole varsinaisia vanhan metsän kriteerit täyttäviä metsäkohteita. Metsät ovat 
alueella talouskäytössä, mikä näkyy puuston yksipuolisuutena, puuston tasaikäisyytenä, 
kenttäkerroslajiston muutoksina ja valoisuudesta hyötyvien lajien runsautena. Jäljellä 
olevien järeiden kuusivaltaisten kankaiden paikallinen arvo korostuu, koska kyseisen 
tyyppiset metsät on viimeisen viidentoista vuoden aikana alueelta pääosin hakattu. Tar-
kasteltaessa Jyväskylän kaupungin pohjoisosia ja koko seutukuntaa laajemmin, järeitä 
metsiä vielä kuitenkin löytyy. 

Euroopan luontodirektiivin mainitsemia putkilokasvilajeja ei esiinny alueella. Valtakun-
nallisesti silmälläpidettävistä kasvilajeista alueella on musta-apila (Rättälin niitty).  Keski-
Suomen uhanalaisiin lajeihin kuuluvat, silmälläpidettävät suomenlumme, jokileinikki, val-
kolehdokki ja kapealehti osmankäämi esiintyvät alueella. 

Kangaslammen lehto ja korpi 

Kohteella on lähteinen ruohokorpi, joka on osin myös saniais- ja metsäkortekorpea. 
Metsäalueella pellon reunan läheisyydessä on rehevää suurruoholehtoa ja lehtipuustoa, 
kauempana on lehtomaisenkankaan varttuvaa kuusikkoa ja seassa on paljon lahopuuta, 
kolopuita ja vanhoja puuyksilöitä. Alue on myös palokärjen reviiriä.  

Alvajärven lahti 
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Nykyisen valtatien tuntumassa oleva matala järvenlahti, johon syntyy varhain keväällä 
sulavesialue lahden luoteispohjukkaan laskevan Laahajoen ansiosta. Paikalle kerääntyy 
tuolloin runsaasti muuttomatkalla levähtäviä vesilintuja. Alueella myös pesii vesilintuja 
sekä joitakin naurulokki- ja pikkulokkipareja sekä rantapensaikkojen lintulajeja. Lahden-
pohjukka on kesäisin kauttaaltaan kortteen ja muun vesikasvillisuuden vallassa. Valta-
tien puoleinen reunus on leveälti pehmeäpohjaista, upottavaa rantaniittyä ja pensaikko-
luhtaa, joka on suojaisaa ympäristöä lintujen pesintään. 

Alasen rantaluhta    

Alasen lintuveden etelärannalla, Vihtorinlahdella, on rehevä korteluhta-alue. Veden ra-
jassa luhtakasvillisuus muuttuu sara- ja ruoholuhtaruovikoksi. Korteluhdan takana on 
kosteaa pajupensaikkoa. Kosteaa rantaluhtaa on myös Isojoen lähtökohdan ympärillä. 
Ruovikkoalue ja korteluhta tarjoavat pesimäpaikkoja vesilinnustolle. Alueella pesii Laulu-
joutsen. Alueelta on myös havaittu useita harvinaisuuksia kuten rastaskerttunen, tunturi-
pöllö, lapintiira, kattohaikaroita  ja haahka.  Isojoen laskukohdan ympäristössä on myös 
laaja, hyvin kostea, pajuluhta-alue. Kosteat mätäsvälipinnat kasvavat vehkaa, rentuk-
kaa, mesiangervoa ja kurjenjalkaa. Pensaikkoiset rantaluhdat tarjoavat pesimäpaikkoja 
mm. yölaulajille. 

Hirvenkello 

Hirvenkello on valtakunnallisesti uhanalainen vaarantunut kellokasvilaji. 

Hirvenkello kukkii heinä-elokuussa ja sen siemenet kypsyvät elo-syyskuussa. Hirvenkel-
lo oli aiemmin kaskiahojen ja kaskiviljelysten reunamien kasvi. Nykyisin hirvenkelloa ta-
vataan harvinaisena tuoreilla niityillä, teiden ja ratojen varsilla, voimajohtoaukeilla, pa-
kettipelloilla ja metsänuudistusaloilla. Kasvupaikat ovat niittymäisiä ja avoimia. Hirven-
kelloa esiintyy Keski- ja Etelä-Suomessa. 

Eläinten kulkureitit 

Tervajärven alue on paikallisesti tärkeä hirvieläinten kesälaidun ja vasomisalue. Terva-
järven kohdalla hirvet ylittävät tien myös vaeltaessaan kesä- ja talvilaitumilleen. Toinen 
hirvien vuodenaikaisvaelluksen reitti on Rässälänkorven kohdalla. Kolmas valtatien ylit-
tävä vaellusreitti on Vehniällä lentokenttäalueen pohjoispuolella. Lisäksi ylityspaikkoja 
on Alvajärven pohjoispäässä ja suunnittelualueen pohjoisosassa Vuorenmäen kohdalla. 

1.2.4 Pinta- ja pohjavedet 

Pintavedet 

Suunnittelualue kuuluu Tuomiojärven - Palokkajärven vesistöalueeseen. Vesistöt ovat 
pitkänomaisia ja seurailevat murroslaaksoja. Korttajärvi, Lehesjärvi ja Alvajärvi, jotka si-
jaitsevat suunnittelualueen eteläjaksolla välillä Kirri-Puuppola, ovat reheviä ja hajakuor-
mituksen rasittamia. Puuppolan Korttajärvi ja Lehesjärvi ovat matalia ja niitä ympäröivät 
rinnepellot. Alvajärven rannoilla on asutusta, joka on tiheintä järven itä- ja etelärannalla. 
Pohjois- ja länsirannalle jää asutuksen väliin viljeltyjä peltoja. Suunnittelualueen pohjois-
osassa sijaitseva Alanen, joka laskee Puuppolan järviin, on myös peltojen ja asutuksen 
ympäröimä. Järviä on kunnostettu ns. ALVA-hankkeissa. 

Ympäristöhallinnon pintavesien uuden ekologisen ja kemiallisen luokittelun mukaan 
suunnittelualueella olevat vesistöt kuuluvat luokkaan välttävä. Luokittelu on tehty pää-
osin vuosien 2000 - 2007 seurantatulosten perusteella. Järvillä ei ole alueellista kalata-
loudellista arvoa, mutta järvet ovat kuitenkin merkityksellisiä lähiympäristössä asuville 
virkistyskalastajille. 

Pohjavedet 

Suunnittelualueella on kolme I-luokan pohjavesialuetta Kirrin (0918001), Liinalammen 
(0918004) ja Tikka-Mannilan (0918051) pohjavesialueet. 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu on laatinut vuonna 2013 Kirrin ja Keski-
Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Suunnitelma on liitetty tiesuunnitelman 
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osaan T16.4 muut selvitykset ja suunnitelmat.  

Kirrin pohjavesialue 

Kirrin pohjavesialue (pinta-ala n.1,04 km²) on Lintukankaan kalliomäen kylkeen kerros-
tunut hiekka-soramuodostuma. Valtatien 4 uusi linjaus halkoo pohjavesialuetta. Alueelta 
on otettu maa-aineksia. Pohjavesi alueelta virtaa kohti Alvajärven rannassa olevaa ve-
denottamoa. Hyvin vettä johtava sorakerros on 5 - 8,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
Pohjavesi virtaa kalliomäeltä kaakkoon kohti Alvajärveä. Pohjavettä virtaa Alvajärven 
ranta-alueella myös pohjoisesta etelään. Alvajärven pintavettä rantaimeytyy harjuun, 
kun Kirrin vedenottamosta pumpataan vettä. Vedenottamon raakavedestä on huomatta-
va osa Alvajärvestä rantaimeytyvää pintavettä ja raakavesi käsitellään Keski-Palokan 
vedenottamolla.  Vedenottamosta on saatavissa jatkuvasti 600 m3/d (vedenottolupa 800 
m3/d) ensiluokkaista talous- ja juomavettä.   

Liinalammen pohjavesialue 

Liinalammen pohjavesialue (pinta-ala n. 2,12 km²) sijoittuu itä-länsisuuntaiselle pitkit-
täisharjujaksolle valtatien 4 linjauksen länsipuolelle. Harju on leveä sekä tasainen ja se 
on osittain kasautunut kalliomoreenimäkien sivuille. Harjun maaperä on hienoa hiekkaa, 
hiekkaa ja soraa. Harjun laiteet ovat silttiä. Pohjavesi virtaa harjussa pääasiassa lännes-
tä itään. Liinalammen alueen itäosassa sijaitsee Liinalammen vedenottamo. 

Tikka-Mannilan pohjavesialue 

Tikka-Mannilan pohjavesialue (pinta-ala n. 2,43 km²) sijoittuu itä-länsisuuntaiselle harju-
jaksolle. Valtatien 4 uusi linjaus halkoo pohjavesialuetta. Itäisen osa-alueen eteläreuna 
on maaperältään verrattain hienojakoista, mutta keski- ja pohjoisosassa aines on karke-
aa kivistä hiekkaa ja soraa. Harjun laella on laaja itä-länsisuuntainen maanottoalue. 
Pohjaveden päävirtaussuunta on lännestä itään ja pohjavettä purkautuu mm. ympäröi-
viin lähteisiin.  

Pohjavesialueella ei ole ottamoa. 

1.3 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Moottoritie sijoittuu linjauksen alkupäässä Kirrin ja Makkarajoen välillä uuteen maasto-
käytävään. Uudella linjauksella moottoritie peittää alleen jäävää kasvillisuutta ja elinym-
päristöjä sekä vaikuttaa tien vierialueen luonnonoloihin. Tunneli lieventää kuitenkin vai-
kutuksia Lintukankaan kohdalla. 

Vaikka Makkarajoelta pohjoiseen moottoritie rakennetaan nykyisen valtatien maastokäy-
tävään, vaatii moottoritie rinnakkaisteineen, eritasoliittymineen ja meluvalleineen enem-
män tilaa kuin nykyinen valtatie. Tästä syystä moottoritie vaikuttaa myös tällä osuudella 
luonnonoloihin.   

Järvien ja jokien ranta-alueet ovat merkittäviä biotooppeja suunnittelualueella. Tiesuun-
nitelmassa on suunniteltujen väylien ja jokien ranta-alueiden väliin on mahdollisuuksien 
mukaan jätetty suoja-alue. Järvien ranta-alueelle kuten mm. Alvajärven pohjoispäähän 
ei tiesuunnitelmassa osoiteta toimenpiteitä.  

1.3.1 EU:n Luontodirektiivin lajit 

Liito-orava 

Suunnitellun tielinjauksen lähiympäristössä on viisi asuttua liito-oravan elinpiiriä, joista 
tien rakentaminen vaikuttaisi suoraan Tervajoen ja nykyisen valtatien väliin jääneeseen 
mahdolliseen elinpiiriin (kohde 4). Mahdollisen elinpiirin ydin koostuu neljästä hakkuu-
aukealle jätetystä säästöpuuhaavasta, joissa on liito-oravalle soveliaita pesäkoloja. Tie-
suunnitelman toteutuminen hävittäisi yhden näistä haavoista. Välillisiä liito-oravan elin-
piiriä heikentäviä vaikutuksia saattaa syntyä myös Tervajoen elinpiiriin (kohde 3.) sijait-
sevalle liito-oravan suojellulle elinpiirille. Muita havaittuja kohteita ei hankkeen toteutu-
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minen uhkaa.  

Viitasammakko 

Suunnittelualueen läheisyydessä on runsaasti Viitasammakolle suotuisia järvien ranta-
mia kuten mm. Korttajärvi, Alvajärvi, Lehesjärvi ja Alanen, joihin ei kohdistu vesistöra-
kentamista.   

Hankkeen vesistörakennuskohteen ovat pistemäisiä siltakohteita, joista merkittävimmät 
ovat Laajajoen ylittävät moottoritien ja sekä Makkarajoen ylittävät moottoritien ja rinnak-
kaisväylän sillat sekä Isojoen ylittävät moottoritien sillat Alasen ranta-alueen läheisyy-
dessä. Keväällä 2014 kyseiset kohteet inventoidaan maastossa.     

Tiesuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei ole juurikaan vaikutusta Viitasammakon 
suotuisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilymiseen. Mikäli maastoinventoinnin tu-
los niin edellyttää, haitaan tarvittaessa luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen poikkeamis-
lupa. 

 Lummelampikorento ja Täplälampikorento 

Suunnittelualueen läheisyydessä on runsaasti lampikorennoille suotuisia järvien ranta-
alueita kuten mm. Korttajärvi, Alvajärvi, Lehesjärvi ja Alanen, joihin ei kohdistu vesistö-
rakentamista. 

Hankkeen vesistörakennuskohteen ovat pistemäisiä siltakohteita, joista merkittävimmät 
ovat Laajajoen ylittävät moottoritien ja sekä Makkarajoen ylittävät moottoritien ja rinnak-
kaisväylän sillat sekä Isojoen ylittävät moottoritien sillat Alasen ranta-alueen läheisyy-
dessä. Keväällä 2014 kyseiset kohteet inventoidaan maastossa.      

Hankkeen vesistörakentamiskohteet ovat pistemäisiä jokiin kohdistuvia siltakohteita, joil-
la ei ole juurikaan vaikutusta lampikorentojensuotuisten lisääntymis- ja lävähdyspaikko-
jen säilymisiin Mikäli maastoinventoinnin tulos niin edellyttää, haitaan tarvittaessa luon-
nonsuojelulain 49 §:n mukainen poikkeamislupa. 

1.3.2 Luontotyypit 

Kangaslammen lehto ja korpi 

Kohde tuhoutuu moottoritien ja läjitysalueen rakentamisen myötä.  

Alvajärven lahti 

Tiesuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä kyseiselle alueelle. Rakentamisen aikana tu-
lee huolehtia, ettei pintaveden laatua pilata.  

Alasen rantaluhta    

Tiesuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä Vihtorinlahden alueelle.  

Isojoen kohdalla nykyinen tiealue leviää moottoritien rakentamisen yhteydessä ja näiltä 
osin alue tuhoutuu.  

1.3.3 Kasvillisuus 

Hirvenkello 

Hirvenkelloa on todettu kasvavan nykyisen valtatien tiepenkereellä mm. lentokentän 
kohdalla. Kasvupaikka tuhoutuu moottoritien rakentamisen yhteydessä, jolloin kasvusto 
on siirrettävä sopivaan paikkaan toisaalle. Siirrosta tulee laatia erillinen suunnitelma to-
teutuksen yhteydessä. 

1.3.4 Vesilain tarkoittamat suojeltavat pienvedet  

Vaikka suunnittelualueella on runsaasti vesistökohteita, on Vesilain tarkoittamia suojel-
tavia pienvesiä alueella niukasti. 
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Nykyisen valtatien läheisyydessä Tikka-Mannilan kylässä sijaitseva lähde on selkeä Ve-
silain tarkoittama suojeltava lähde. Tiehanke ei suoraan uhkaa lähteen luonnontilaisuut-
ta. 

1.4 Yhteenveto 

1.4.1 Inventoinnit ja haettavat luvat 

Keväällä ja kesällä 2014 tehdään suunnittelualueella Viitasammakko-, Lummenlampi- ja 
täplälampikorentoinventoinnit, jolla varmistetaan lajien esiintyminen seuraavilla paikoilla: 

- Korttajärven siltapaikalla S5A, B ja sen läheisyydessä 

- Makkarajoen ylittävät sillat S7 A, B ja S8 ja sen läheisyydessä 

- Isojoen ylittävät moottoritien sillat S18 A, B ja sen läheisyydessä 

Inventoinnin tulosten niin vaatiessa haetaan tarvittaessa hankkeelle luonnonsuojelulain 
49 §:n mukainen poikkeuslupa.  

Keski-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualue on aukkolausunnossaan edellyttänyt, että 
vesioikeuden lupa haetaan:  

- Laahajoen ylittävästä uusista Korttajärven vesistösilloista S5A ja B 
- Makkarajoen uoman siirrosta  
- Autiojoen ylittävästä uudesta Kuusensaaren vesistösillasta S27.   

1.4.2 Seuranta 

Rakentamisen aikana tulee seurata vesistövaikutuksia (mm. samentumista, pohjaveden 
korkeutta) sekä pintaveden ja pohjaveden laadun seurantaa. Mikäli rakentaminen siirtyy 
pitkälle tulevaisuuteen, niin on tarvittaessa varmistettava liito-oravien, viitasammakkojen 
sekä lummenlampi- ja täplälampikorentojen elinpiirien sijainti hankkeen vaikutusalueella.  

Hankkeen laajuuden takia on perusteltua tehdä jälkiarviointi. Jälkiarvioinnissa tarkastel-
tavina asioina ovat eteenkin vaikutukset liikennemeluun sekä vesistöihin ja pohjaveteen.         

1.5 Liitteet 

 

 

 

 

 

  

  




