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ALKUSANAT

Keski-Suomen ELY-keskus on selvittänyt mitä vaikutuksia on tiesuunnitel-
man muutoksella, jossa Lintukankaan tunneli korvattaisiin avoleikkauksella.
Tiesuunnitelman muutoksen vaikutuksia on arvioitu maiseman, tieliikentees-
tä aiheutuvaan melun, luonnon, rakennuskustannusten, liikenteen sujuvuu-
den ja liikenneturvallisuuden sekä hankkeen yhteiskunnallisen kannattavuu-
den osalta.

Tiesuunnitelman muutos koskee vt 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri
– Tikkakoski suunnitelman paaluväliä 0 – 2500, josta tunnelin muutos avo-
leikkaukseksi on noin paaluvälillä 600 - 1300. Avoleikkaus edellyttää pieniä
parannuksia moottoritien, Kirrin eritasoliittymän pohjoisten ja Lintukankaan
eritasoliittymän eteläisten ramppien geometriaan sekä moottoritien poikki-
leikkaukseen ja massatalouteen.

Alueella liikkujalle suurimmat vaikutukset on maisemassa ja avoleikkauksen
estevaikutuksessa vaikka avoleikkaus ei juurikaan lisää tiealuetta, mutta
tunnelin päällä olevan ”kannen – maasillan” pois jääminen ei mahdollista
moottoritien ylikulkua.

Avoleikkausratkaisun voidaan katsoa olevan liikenneturvallisuuden ja liiken-
teen sujuvuuden kannalta parempi ratkaisu. Tunnelin poisjättäminen tekee
valtatien liikenneympäristöstä yhtenäisen ja turvallisen sekä yllätyksettömän.
Liikennehäiriöt ovat avoleikkauksessa vähäisemmät tunnelivaihtoehtoon ver-
rattuna. Myöskään yllä- ja kunnossapitotoimenpiteet eivät aiheuta normaalis-
ta poikkeavia liikennejärjestelyjä. Matka-ajan ennustettavuus ja ajoajat ly-
henevät, jolloin mm. rahtitoimitukset hieman nopeutuvat ja tulevat varmim-
min perille tieliikenteen häiriöiden vähentyessä.

Avoleikkausratkaisulla on vähäinen vaikutus tieliikenteestä aiheutuviin melu-
alueisiin eikä tehdyn luontoselvityksen perusteella ole estettä avoleikkauk-
sen toteuttamiselle.

Avoleikkausratkaisu tekee hankkeesta kustannustehokkaamman ja riskittö-
mämmän sekä vähentää yllä- ja kunnossapidon kustannuksia ja parantaa
kunnossapidon laatua.

Avoleikkausratkaisu parantaa huomattavasti hankkeen yhteiskunnallista
kannattavuutta. Kannattavuutta mitataan hyötyjen ja kustannusten (H/K)
suhteella, joka on avoleikkausratkaisussa 2,2 sekä vastaava tunneliratkai-
sussa 1,78.
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1 KOHDE

Keski-Suomen ELY-keskus on selvittänyt mitä vaikutuksia on tiesuunnitel-
man muutoksella, jossa Lintukankaan tunneli korvattaisiin avoleikkauksella.
Tiesuunnitelman muutoksen vaikutuksia on arvioitu maiseman, tieliikentees-
tä aiheutuvaan melun, luonnon, rakennuskustannusten, liikenteen sujuvuu-
den ja liikenneturvallisuuden, rakennettavuuden ja ylläpidon sekä hankkeen
yhteiskunnallisen kannattavuuden osalta.

Tiesuunnitelman muutos koskee vt 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri
– Tikkakoski suunnitelman paaluväliä 0 – 2500. Tiesuunnitelman muutos Kir-
rissä sisältää Lintukankaan tunnelin (plv 600 – 1300) korvaamisen avoleik-
kauksella. Muutoksia aiheutuu moottoritien, Kirrin eritasoliittymän pohjoisten
ja Lintukankaan eritasoliittymän eteläisten ramppien geometriaan sekä
moottoritien poikkileikkaukseen (keskikaistan leveyteen ja massatalouteen)

Kuva 1. Karttaote, muutossuunnittelualue (tunnelin korvaaminen avoleikkauksella)
punaisella
.

2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

2.1 Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 14.4.2009 vahvistama
Keski-Suomen maakuntakaava. Maakuntakaavaan valtatie 4 on merkitty uu-
tena moottoritienä. Tie on osoitettu uuteen paikkaan välillä Kirri – Puuppola.
Kaavassa on osoitettu eritasoliittymät Kirriin ja Lintukankaalle. Lintukankaal-
le on kaavassa osoitettu tunneli.

Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti 13.3.2015 Keski-Suomen maa-
kuntakaavan tarkistuksen. Tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaa-
vaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa. Kaavoitusprosessin yhteydessä
arvioidaan voimassa olevia kaavoja. Maakuntakaavan tarkastuksen yhtey-
dessä on tarkoitus poistaa kaavasta Lintukankaan tunneli.  Lopputuloksena
saadaan kaikki voimassa olevat maakuntakaavat korvaava Keski-Suomen
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tarkistettu maakuntakaava. Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä kaa-
va kevätkokouksessa 2017.

2.2 Jyväskylän kaupungin yleiskaava

Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymä 4.9.2014 päivätty Jyväskylän
kaupungin yleiskaava on tullut voimaan 25.11.2016 Hämeenlinnan hallinto-
oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti muutettuna.
Yleiskaava-alue sisältää Jyväskylän kaupungin kokonaisuudessaan lukuun
ottamatta voimaan jääviä osayleiskaava-alueita. Lintukankaalle on kaavassa
osoitettu tunneli.

2.3 Länsi-Palokan osayleiskaava

Kaupunki laatii parhaillaan Länsi-Palokan osayleiskaavaa, joka korvaa kau-
pungin yleiskaavaan tiesuunnitelman muutosalueella. Osayleiskaava sisäl-
tää avoleikkausratkaisun eli tiesuunnitelman muutos vastaa maantielain vaa-
timalla tavalla MRL:n mukaista kaavaa.

2.4 Asemakaavat

Kirrissä on voimassa asemakaava, jota on useaan otteeseen muutettu ja laa-
jennettu. Kirrin alue koostuu hyvin monipuolisista korttelialueista. Muutos-
suunnitelmalla ei ole vaikutusta voimassa oleviin asemakaavoihin.

3 YMPÄRISTÖ

3.1 Maisema ja kulttuuriympäristö

Suunnittelualue edustaa hyvin maisemamaakuntaansa, Keski-Suomen järvi-
seutua. Toistensa lomiin työntyvät pelto-, metsä- ja vesialueet hallitsevat
ympäristöä. Asutus sijaitsee järvien tuntumassa viljelysten ääressä. Vesistöt
seurailevat murroslinjoja, korkeuserot ovat melko suuria ja mäet metsien
peittämiä. Maaston perusrakenne on kallioperän suurten korkeusvaihtelui-
den ja murroslinjojen muovaama. Suunnittelualueella on Lintukankaan mäki,
joka on 160 metriä korkea sekä alueen läheisyydessä sijaitsee Alvajärvi.

Alue on tehokkaassa metsätalouskäytössä olevaa pääosin tuoretta ja kui-
vahkoa kangasmetsää. Puusto on nuorta ja mäntyvaltaista, mutta koivuakin
esiintyy kohtalaisen runsaasti. Alueen eteläosat ovat vanhaa ja suurelta osin
maisemoitua maa-ainesalueen pohjaa, jonka puusto lienee luontaisesti syn-
tynyttä. Muilta osin selvitysalueen puusto on viljelyperäistä.

Alueella liikkujalle muutossuunnitelman suurimmat vaikutukset on muutos
tiemaisemassa ja avoleikkauksen estevaikutuksessa.

Avoleikkaus ei juurikaan lisää tiealuetta (tunnelissa tieoikeus), mutta tunnelin
päällä olevan ”kannen – maasillan” pois jääminen ei mahdollista moottoritien
ylikulkua.

Lintukankaan kallioleikkaus korkeine kalliohyllyineen näkyy tien suuntaisesti,
mutta Alvajärven ja Palokan suuntaan leikkaus ei juurikaan näy, koska alu-
eella on suuret korkeuserot ja alue on varsin metsäistä.
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Kuva 2. Näkymä moottoritieltä pohjoisen suuntaan Lintukankaalle

Kuva 3. Näkymä moottoritieltä etelän suuntaan Lintukankaalle
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Kuva 4. Näkymä Alvajärven itärannalta Lintukankaalle (punainen nuoli osoit-
taa avoleikkauskohtaa)

3.2 Kulttuuriperintö
Suunnittelualueelta löytyy muinaisjäännöksiä eri aikakausilta. Kivikautisia ja
moniperiodisia asuinpaikkoja on löydetty Kirristä. Kirri 1 on kivikautinen
asuinpaikka ja Kirri 2 on työ- ja valmistuspaikka.

Muinaisjäännöskohteet, joita moottoritiehankkeen rakentaminen uhkaa on
tutkittava kaivauksin ennen moottoritien rakentamista. Kirrin muinaisjään-
nösryhmä (1 ja 2) on Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta tutkittu
kertaalleen syksyllä 2014. Keski-Suomen museon antaman lausunnon mu-
kaan Kirri 2:lle tulee tehdä arkeologiset jatkotutkimukset.

Jatkotutkimukset tulee tehdä molemmissa toteutusratkaisuissa.

3.3 Luonnonympäristö

Hankkeeseen liittyviä luontoarvoja on inventoitu useaan otteeseen 2000-
luvulla Jyväskylän kaupungin kaavoitushankkeiden sekä tiehankkeen aika-
na. Myös Kirri – Tikkakoski tiesuunnitelman yhteydessä tehtiin täydentäviä
luontoselvityksiä.

Agriborealis osk toteutti syksyllä 2015 luontoselvityksen Jyväskylän Kirrin
Lintukankaalla. Luontoselvityksen perusteella ei ole estettä mahdollisiin
muutoksiin Lintukankaalla.

Natura 2000 -alueet

Natura-alueita, luonnonsuojeluohjelman mukaisia tai yksityisiä luonnonsuo-
jelualueita ei suunnitteluhankkeen alueella tai sen tuntumassa ole.
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Liito-oravat

Vuoden 2015 luontoselvityksen mukaan selvitysalueella ei esiinny liito-
oravalle potentiaalisia elinympäristöjä. Selvitysalueen metsiköt ovat suurelta
osalta kuitenkin tarpeeksi kehittyneitä liito-oravan liikkumista ajatellen.

Linnusto

Metsäkanalintujen kannat ovat olleet heikot koko suunnittelualueella johtuen
metsänhakkuiden vaikutuksista.

Linnuston ja lepakkojen esiintymistä arvioitiin luontotyyppien ja maankäytön
historian valossa ja lisäselvityksille ei näiltäkään osin ole tarvetta.
Lähteet ja pienvedet

Muutossuunnittelualueella ei ole vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä.

Luontotyypit ja kasvillisuus

Vuoden 2015 luontoselvityksen mukaan muutossuunnitelman alueelta ei löy-
tynyt luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltavia luontotyyppejä eikä metsä-
lain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Selvityksessä ei myöskään
havaittu luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittuja tai erityisesti suojeltavia
eliölajeja. Myöskään uhanalaisia, silmällä pidettäviä tai rauhoitettuja eliölaje-
ja ei havaittu.

Selvitysalueen luontotyypit ovat tehokkaan metsätalouden ja maa-
ainestenoton vuoksi luonnontilaltaan voimakkaasti heikentyneet. Luonto-
tyyppien edustavuus on huono. Puusto on nuorta ja mäntyvaltaista, mutta
koivuakin esiintyy kohtalaisen runsaasti. Selvitysalueen eteläosat ovat van-
haa ja suurelta osin maisemoitua hiekkamontun pohjaa, jonka puusto lienee
luontaisesti syntynyttä. Muilta osin selvitysalueen puusto on viljelyperäistä.

Eläinten kulkureitit

Muutossuunnitelman alueella ei ole merkittäviä hirvieläinten vaellusreittejä.

3.4 Pinta- ja pohjavedet
Pintavedet

Suunnittelualue kuuluu Tuomiojärven - Palokkajärven vesistöalueeseen. Ve-
sistöt ovat pitkänomaisia ja seurailevat murroslaaksoja. Alvajärvi, joka sijait-
see suunnittelualueella Kirrissä, on rehevä ja hajakuormituksen rasittama.
Alvajärven rannoilla on asutusta, joka on tiheintä järven itä- ja etelärannalla.
Pohjois- ja länsirannalle jää asutuksen väliin viljeltyjä peltoja. Alueen järviä
on kunnostettu ns. ALVA-hankkeissa.

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

Moottoritie tulee muuttamaan pysyvästi sen lähialueen vesitaloutta Kirrin ja
Lintukankaan välillä. Hulevesien virtaukset muuttuvat tai osittain estyvät
korkeussuhteiden muutosten seurauksena. Vesiin kohdistuvia likaantumisris-
kejä aiheutuu pääosin rakentamisen aikaisista toimenpiteistä. Tien valmistut-
tua vesien likaantumisriski aiheutuu pääosin liikenteestä onnettomuuksien
muodossa ja tien kunnossapidosta eli liukkauden torjunnasta.

Avoleikkaus- tai tunneliratkaisun vaikutuksilla pintavesiin ei ole eroja.

Pohjavedet

Suunnittelualueella on Kirrin pohjavesialue, Kirri 0918001.  Kirrin pohjavesi-
alue (pinta-ala n.1,04 km²) on Lintukankaan kalliomäen kylkeen kerrostunut
hiekka-soramuodostuma. Moottoritien uusi linjaus halkoo pohjavesialuetta.
Alueelta on otettu maa-aineksia. Pohjavesi alueelta virtaa kohti Alvajärveä,
jossa aikaisemmin sijaitsi Kirrin vedenottamo. Vedenottamo on poistettu
käytöstä. Jyväskylän kaupunki selvittää pohjavesialueen statuksen pudotta-
mista.

Avoleikkaus- tai tunneliratkaisun vaikutuksilla pohjavesiin ei ole eroja.

4 IHMISTEN ELINOLOT JA VIIHTYVYYS

4.1 Ihmisten elinolot
Kirrin ja Palokan alueilla on merkittäviä kauppa- ja palvelukeskuksia. Hanke-
alueen asukkaat käyttävät hyvin paljon Kirrin tai Palokan palveluita.

Nykyisen valtatien varrella Alvajärven ympäristössä asuvat pitävät nykyistä
valtatietä turvattomana ja ruuhkaisena. Tie vaikuttaa ihmisten liikkumiseen
ja sitä kautta sosiaalisen verkoston muodostumiseen. Luonto koetaan tärke-
äksi viihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi.

Moottoritien avoleikkauksen (plv 600 – 1300) kohta on nykyisin vaikea kul-
kuinen maaston jyrkkyyden takia eikä näin alueella ole käytännössä kulku-
reittejä. Aluetta ei ole osoitettu asuinalueiden lähivirkistyskohteeksi.

Avoleikkaus pienentää vähän Lintukankaan käyttöarvoa virkistäytymiseen
sekä muodostaa vähäisen kulkuesteen. Tienrakentamisen aikaiset elinoloihin
ja viihtyvyyteen kohdistuvat haitat rajoittuvat tien lähialueelle ja ovat lyhyt-
aikaisia.

Kulkuestettä voidaan tarvittaessa lieventää rakentamalla kevyen liikenteen
alikulkukäytävä (vt 4 plv 1400 – 1500).

4.2 Melu

Meluntorjunnassa sovelletaan valtioneuvoston päätöksen mukaisia meluta-
son ohjearvoja. Melutilannetta arvioidaan em. päätöksen perusteella päivä-
aikana (7 - 22) ja yöaikana (22 - 7). Liikenteen päivä/yö -jakaumasta johtuen
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päiväajan melutilanne on ns. kriittinen, eli ohjearvo 55 dB päivällä ylittyy her-
kemmin kuin 50 dB yöllä.

Nykyinen tieverkko ennustetilanteessa vuonna 2040

Nykyisellä tieverkolla valtatie 4 noudattelee Alvajärven rantaviivaa Lintukan-
kaan kohdalla. Suurin meluvaikutus alueella kohdistuu Lintukankaan itäpuo-
lella Alvajärven ranta-alueille. Nelostien nykyisellä linjauksella vuonna 2040
päiväajan ohjearvon 55 dB ylittävä meluvyöhyke ulottuu enimmillään noin
400 m etäisyydelle länteen sekä noin 350 m etäisyydelle itään Alvajärven
suuntaan. Nykyisen tieverkon tilanteessa Lintukankaan itäpuolella nykyisen
asutuksen kohdalla melutason päivä- sekä yöajan ohjearvot ylittyvät.

Kuva 5. Ennustetilanne nykytieverkolla vuonna 2040, päiväajan keskiäänitaso (LAeq 07-

22) nykyverkko.

Moottoritien mukainen linjaus ennustilanteessa vuonna 2040

Valtatie 4 rakennetaan välikaistalla varustetuksi moottoritieksi.  Moottoritie
on Kirrin ja Matinmäen välillä linjattu uuteen maastokäytävään. Lintukankaal-
le on tarkasteltu lisäksi kahta vaihtoehtoista ratkaisuvaihtoehtoa; tunnelia tai
avoleikkausta.

Liikenteen kasvun ja uuden linjauksen vuoksi meluvaikutus siirtyy Alvajärven
rannan tuntumasta länteen päin. Uudelta moottoritieltä päiväajan ohjearvon
55 dB ylittävä meluvyöhyke ulottuu enimmillään noin 400 m etäisyydelle
moottoritiestä Lintukankaan länsipuolelle sekä noin 250 m etäisyydelle moot-
toritiestä Lintukankaan itäpuolelle Alvajärven suuntaan. Nykyisen asutuksen
kohdalla Alvajärven reuna-alueilla kokonaismelutilanne paranee merkittäväs-
ti sekä päivä- ja yöajan ohjearvotasot alittuvat. Melutaso laskee alueella par-
haimmillaan 10–15 dB.

Moottoritien länsipuolella melutaso sen sijaan kasvaa linjauksen siirryttyä.
Alueella ei kuitenkaan ole asutusta, joten lisääntyneellä melutasolla ei ole
vaikutusta asuinviihtyvyyteen.
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Kuva 6. Ennustetilanne vuonna 2040, päiväajan keskiäänitaso (LAeq 07-22) tunneliratkai-
sulla.

Kuva 7. Ennustetilanne vuonna 2040, päiväajan keskiäänitaso (LAeq 07-22) avoleikkaus-
ratkaisulla.

Kuva 8. Ennustetilanne vuonna 2040 , avoleikkausratkaisun aiheuttama liikenneme-
lunlisäys   tunneliratkaisuun verrattuna in päiväajan keskiäänitasossa (LAeq 07-22).
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Vaihtoehdoista sekä tunneli että avoleikkaus toimivat hyvin melua torjuvana
rakenteena suunnittelualueella ja luovat edellytykset hyvälle asumiselle Lin-
tukankaan itäpuolella. Välittömästi avoleikkauksen kohdalla melutasot ovat
umpinaista tunnelia suuremmat, mutta leikkauksen porrastettu rakenne vai-
mentaa tehokkaasti melua ja avoleikkauksen aiheuttama melutason muutos
jää tunneliin nähden vähäiseksi noin 0…+3 dB luokkaan tarkasteltavalla alu-
eella (laskennan tarkkuus +/-3 dB).

Lintukankaan itäpuolelle Alvajärven rannalle nykyisen nelostien molemmin
puolin muodostuu edelleen hyvät edellytykset maankäytön kehittämiselle,
kun laajalla alueella melutasot laskevat ja sekä päivä- että yöajan ohjearvot
alittuvat.

4.3 Tärinä

Tieliikennetärinän mahdolliset haittavaikutukset voivat ulottua kauemmaksi
tiestä käytännössä pelkästään huonosti kantavilla pohjamaa-alueilla (peh-
meä savi ja siltti sekä turve). Kantavuudeltaan hyvillä pohjamailla (moreeni,
sora, hiekka, kova siltti) tärinän asumisviihtyisyyttä heikentävä vaikutus ulot-
tuu yleensä enintään noin 15 - 20 m:n etäisyydelle.

Kallioleikkauksen kohdalla ei tärinää synny, jolloin suunnitelman muutoksella
ei ole vaikutusta.

5 LIIKENNETURVALLISUUS JA LIIKENTEEN
SUJUVUUS

Avoleikkausratkaisussa saadaan Kirrin ja Lintukankaan eritasoliittymät tur-
vallisemmiksi, koska tunneliratkaisussa ramppien erkanemis- tai liittymiskais-
tat alkavat tai päättyvät lähelle tunnelin suuaukkoja, jolloin autoilijalla on
huomioon otettavana useampi normaalista poikkeava liikennetilanne.

Tunneliratkaisuissa liikenneolosuhteet vastaavat sulanmaan tilannetta, jol-
loin talviolosuhteet tunnelin ulkopuolella saattavat yllättää autoilijan. Lisäksi
tunnelin suuaukon häikäisyvaikutus poistuu.

Liikennehäiriöt ovat avoleikkauksessa vähäisemmät tunnelivaihtoehtoon ver-
rattuna. Myöskään yllä- ja kunnossapitotoimenpiteet eivät aiheuta normaalis-
ta poikkeavia liikennejärjestelyjä.

Onnettomuustilanteet tunnelissa ovat aina suurempi riski kaikille osapuolille,
myös pelastustoimelle. Tunnelionnettomuuksissa joudutaan lähes aina poik-
keusjärjestelyihin eli tunnelin sulkemiseen, jolloin onnettomuusriski lisääntyy
myös muualla tieverkolla, kun moottoritien liikenne joudutaan ohjaamaan
rinnakkaisteille.

Raskaan liikenteen matka-ajan ennustettavuus ja ajoajat lyhenevät, jolloin
rahtitoimitukset hieman nopeutuvat ja tulevat varmimmin perille tieliikenteen
häiriöiden vähentyessä.
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Avoleikkausratkaisussa erikoiskuljetusten (korkeus > 5,5 m) kannalta tunne-
lin poisjättäminen selkeyttää erikoiskuljetusreittiä.

Avoleikkausratkaisun voidaan katsoa olevan liikenneturvallisuuden ja liiken-
teen sujuvuuden kannalta parempi ratkaisu. Tunnelin poisjättäminen tekee
valtatien liikenneympäristöstä yhtenäisen ja turvallisen sekä yllätyksettömän.

6 RAKENTAMINEN SEKÄ YLLÄ- JA KUNNOSSAPITO

Avoleikkausratkaisu lyhentää rakentamisaikaa ja näin nopeuttaa hankkeen
käyttöönottoa. Lisäksi avoleikkausratkaisu on riskittömämpi aikataulun ja to-
teutuskustannusten pitävyyden suhteen.

Avoleikkausratkaisu pienentää yllä- ja kunnossapidon kustannuksia huomat-
tavasti noin 500 000 euroa vuodessa. Tunnelin varusteet vanhenevat ja tek-
nologian kehittymisen takia uusimistarve tulee varsin nopeasti. Lisäksi avo-
leikkausratkaisussa kunnossapitotoimenpiteet ovat perinteiset ja ne voidaan
toteuttaa normaalin liikenteen seassa. Tunnelin kunnossapitotoimet ja mää-
räaikaiset pelastusharjoitukset sulkevat tunnelit aiheuttaen muulle liikenteelle
poikkeusjärjestelyt.

Avoleikkausratkaisu tekee hankkeesta kustannustehokkaamman ja riskittö-
mämmän sekä vähentää yllä- ja kunnossapidon kustannuksia ja parantaa
kunnossapidon laatua.

7 RAKENNUSKUSTANNUKSET

Lintukankaan tunnelin korvaaminen avoleikkauksella pienentää alkuperäisen
tiesuunnitelman rakennuskustannusarviota noin 25 M€ (MAKU 136,3; 2005
=100), joka johtuu pääosin tunnelin ja sen varusteiden pois jäämisestä ja
hankkeen massatalouden parantumisesta.

Alkuperäisen tiesuunnitelman kustannusarvio on noin 150 M€ ja huomioiden
muutossuunnitelman säästöt noin 25,0 M€ niin hankkeen rakennuskustan-
nuksiksi muodostuu noin 125 M€ (MAKU 136,3 2005 =100). Kustannusarvio
sisältää noin 10 M€ puolustusvoimain kustannuksia.

Hankkeen rakentamisvaiheessa on mahdollista parantaa hankkeen massa-
taloutta ja saada säästöä rakennuskustannuksiin muuttamalla moottoritien
pystygeometriaa tiealueen sallimissa rajoissa.

Merkittäviä kustannussäästöjä saadaan myös yllä- ja kunnossapidosta. Sääs-
töt arvioidaan olevan noin 0,5 M€ vuodessa tunneliratkaisuun verrattuna.

Hankearviointia varten vaihtoehtojen kustannusarviot on muunnettu oletet-
tuun tien avaamisvuoden 2020 indeksiin 130 (maku 2010 = 100) ja puolus-
tusvoimain kustannusosuus on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.
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Hankearviointiin muunnetut kustannusaviot ovat seuraavat:

- moottoritie tunnelilla 140 M€ => 167,4 M€ maku 130 (2010=100)

- moottoritie avoleikkauksella 115 M€ => 138,6 M€ maku 130
(2010=100).

Lintukankaan tunnelin korvaaminen avoleikkauksella pienentää alkuperäisen
tiesuunnitelman rakennuskustannusarviota noin 29 M€ (MAKU 130; 2010
=100).

8 YHTEISKUNTATALOUDELLINEN KANNATTAVUUS

Laskentamenetelmänä on käytetty Liikenneviraston ylläpitämää uutta
IVAR3-ohjelmistoa (versio 1.0.13). Laskenta on päivitetty ”Tiehankkeiden
arviointiohjeen” lokakuussa 2015 päätettyjen menetelmätapojen muutoksien
mukaiseksi.

Laskelman perusvuotena on 2020. Hyödyt ja kustannukset on laskettu 30
vuoden ajalta 2020 - 2050. Korkokantana on käytetty Liikenneviraston ohjei-
den mukaista 3,5 %. Investointien pitoaikana on käytetty liikenneväylille 30
vuotta ja silloille sekä tunnelille 50 vuotta. Rakentamisen aikaiset korot on
laskettu kahdelta vuodelta, koska rakentamisen edetessä uutta tietä voidaan
vaiheittain avata liikenteelle. Tien rakentaminen ei aiheuta merkittäviä haitto-
ja liikenteelle. Tulokset on esitetty vuoden 2020 rahassa ja maanrakennus-
kustannusindeksissä 130 (2010=100).

Kannattavuuslaskennassa tunneliratkaisu on VE 1 ja avoleikkausratkaisu on
VE 2. Avoleikkausratkaisun H/K- suhde on 2,20 eli hanketta voidaan pitää
erittäin kannattavana. Tunneliratkaisun H/K-suhde on 1,78.

Kuva 9. Kannattavuuslaskennan (H/K-suhde) tulokset ja herkkyystarkastelu
on tehty tunneliratkaisusta.


