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1. JOHDANTO 

Valtatie 18 ja maantie 621 osayleiskaava liittyy laajempaan NORTH EAST CARGO LINK (NECL) -
hankkeeseen, jossa pyritään kehittämään itä-länsi suuntaista liikennettä Norjassa, Ruotsissa ja 
Suomessa. Ähtärin, Keuruun ja Multian osalta hanke keskittyy valtatien 18 rakentamattomalle 
osuudelle (ns. Multian oikaisu) sekä Keuruulla lisäksi siihen liittyvän maantien 621 alueelle. Vt18 
yhteys on huomioitu sekä Keski-Suomen että Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntakaavoissa. Suo-
messa työtä koordinoi Keski-Suomen liitto, joka 21.6.2011 valitsi Ramboll Finland Oy:n toteut-
tamaan valtatien 18 ja maantien 621 aluevaraussuunnittelun. Samoin Vt 18 ja Mt 621 osayleis-
kaavat laaditaan Ramboll Finland Oy:n toimesta. Lisätietoa NECL-hankkeesta 
http://www.keskisuomi.fi/necl2. 
 
NECL –hankkeen yhteydessä on laadittu aluevaraussuunnitelma valtatien 18 uudesta linjauksesta 
sekä maantien 621 osoittamisesta. Aluevaraussuunnitelmaa ei laadittu maantielain mukaisena 
yleissuunnitelmana, vaan kunkin kunnan alueelle laaditaan omat osayleiskaavansa, jotka raja-
taan vaikutusten arvioinnin kannalta riittävän laajoiksi. Osayleiskaavojen keskeinen tavoite on 
väylävarauksen osoittaminen juridisesti sitovana maankäyttövarauksena. Ähtärin osalta kaavatyö 
kulkee nimellä vt 18 osayleiskaava. 
 
Osayleiskaavojen valmistelu ja aluevaraussuunnittelu on laadittu tiiviissä yhteistyössä eri toimi-
joiden kesken. Keskeisenä on myös osallistumismenettely (liittojen, kuntien, eri tahojen ja maan-
omistajien välinen yhteydenpito). Aluevaraussuunnitelman sekä kaavatyön valmistelua ohjasi vi-
ranomaistahojen lisäksi koko kaava-alueen kuntien luottamus- ja virkamiehistä koostuva hanke-
ryhmä, joka kokoontui yhteensä 6 kertaa: 
 
Ilkka Kajander Ähtärin kaupunki 
Ulla Järvinen  Multian kunta 
Teppo Sirniö  Multian kunta 
Timo Määttä  Keuruun kaupunki 
Eila Ilmarinen  Keuruun kaupunki 
 

 

Kuva 1. Hankealue kokonaisuutena. Ote North East Cargo Link –esitteestä. 
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2. PERUSTIEDOT 

 
2.1 Vireilletulo 
 
Kaavan vireilletulosta on kuulutettu julkisella ilmoituksella 13.3.2012. 
 
 
2.2 Suunnittelun kohde ja vaikutusalue 
 
Tiehankkeeseen liittyvä hankealue kokonaisuudessaan käsittää noin 28 kilometrin pituisen mat-
kan valtatie 18 alueella välillä Myllymäki (Ähtäri) – Multia sekä maantien 621 osuuden Liesjärvi – 
Keuruu (noin 13,5 km). Ähtärin kaupungin alueelle sijoittuva suunnittelualue sijaitsee kaupungin 
kaakkoisosassa ja on laajuudeltaan n. 650 ha. Se rajoittuu etelässä maakuntarajaan, joka on 
myös Ähtärin ja Keuruun kaupunkien välinen raja. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Myllymä-
en kylätaajamaan, jossa asukkaita on noin 570. Ähtärin kaupungin alueella sijaitsevan valtatie 18 
pituus on 3,9 kilometriä, josta noin 1 kilometri on aluevaraussuunnitelman mukaista uutta tielin-
jaa. Suunnittelualueen leveys on keskimäärin noin 1,8 kilometriä.  
 
Vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualueeseen rajautuva Myllymäen kylätaajaman asutus sekä 
sen eteläpuolinen haja-asutus. Laajemmin (liikenteellinen) vaikutusalue kattaa koko Keski-
Suomen alueen. 
 
 

 

 

Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti sekä Vt 18 uusi linjaus keskustaajamien välillä. 
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Kuva 3. Suunnittelualueen sijainti suhteessa Ähtärin keskustaajamaan sekä likimääräinen suunnittelu-
alue (kuvassa punaisella). Pohjakuva © Maanmittauslaitos. 

 
 
2.3 Kaavan nimi ja tavoite 
 
Kaavan nimi on Vt18 osayleiskaava. 
 
Osayleiskaavan keskeinen tavoite on uuden Vt18 väylävarauksen osoittaminen juridisesti sitova-
na maankäyttövarauksena. 
 
 
2.4 Yhteyshenkilöt 
 

Kaavoittajana on Ähtärin kaupunki, jossa hankkeesta vastaa: 
 

kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho 
Ostolantie 17 
63700 ÄHTÄRI 
puh. 0400 510 286 
sähköposti: kirsi.haapa-aho@ahtari.fi 

 
 

Kaavan laatijana Ramboll Finland Oy:stä toimii: 
 

arkkitehti SAFA Kari Siipola 
Pitkänsillankatu 1 
67100 KOKKOLA 
puh. 050 348 1961 
sähköposti: kari.siipola@ramboll.fi 
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Aluevaraussuunnitelman laatija: 
 
 Ramboll Finland Oy 
 

Hankkeen vastuuhenkilö: 
Sari Kirvesniemi 
Pakkahuoneenaukio 2 
33101 TAMPERE 
puh. 040 575 6090 
sähköposti: sari.kirvesniemi@ramboll.fi 

 
 

 

3. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUTILANNE 

3.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus 
 
Suunnittelualue on pääosin ojitettua metsä-, suoaluetta sekä turvetuotantoaluetta (Mustasuon 
turvetuotantoalue, laajuus n. 64 ha). Suunnittelualueen luoteisosaan nykyisen valtatie 18 linjan 
länsipuolelle sijoittuu Ähtärin Myllymäen kyläalueeseen liittyviä talouskeskuksia (Peltola ja Hon-
kamäki) sekä Palkkiperään sijoittuvia pientaloja. Samalla alueella kulkee myös luode-etelä –
suuntaisesti Seinäjoki-Jyväskylä päärata. 
 
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi pientä lampea, Hangonlampi ja Mustalampi.  
 

 
Kuva 4. Ilmakuva suunnittelualueelta, kuvassa keskellä erottuu Mustasuon turvetuotantoalue. © Maan-
mittauslaitos. 
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Kuva 5. Suunnittelualueen maastokartta, kuvassa kiinteistörajat punaisella. © Maanmittauslaitos. 
 
 
3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
 
Yleiskaavoitustyötä ohjaavat ylempi kaavataso eli maakuntakaava, valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet sekä näiden toteutumista valvovat valtion viranomaiset. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ovat siis oleellinen osa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. 
 

 

Kuva 6. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet osana maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. 

 
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa asetetaan maamme alueidenkäytölle pitkän aikavä-
lin linjaukset ja tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Tavoit-
teilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yh-
dyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennus-
perinnön säilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. 
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Tässä osayleiskaavassa on erityisesti huomioitava seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet: 

Toimiva aluerakenne 
 

 Huomioidaan yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen asetta-
mat vaatimukset. 

 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 

 Edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kult-
tuurista kestävyyttä. 

 Hyödynnetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheytetään kaupunkiseutuja ja 
taajamia 

 Edistetään yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esitetään eheyttämiseen tarvittavat 
toimenpiteet. 

 Edistetään olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä. Luodaan edellytykset hy-
välle kaupunkikuvalle.  

 
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 

 Edistetään kansallista kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä luonnon kannalta 
arvokkaiden alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Viranomaisten laatimat valtakun-
nalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 

 Edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla mo-
ninaiskäytön edellytyksiä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytön suunnittelus-
sa otetaan huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset 
luonnonalueet ja järjestetään alueidenkäyttö siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tar-
peettomasti pirstota. 

 Huomioidaan maakuntakaavassa osoitetut ylikunnalliset ja seudulliset virkistyskäytön 
reitistöt ja verkostot sekä vapaa-ajan käytön vyöhykkeiden palvelukokonaisuudet. 

 Edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Turvataan luontoarvoiltaan 
arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. Otetaan huomi-
oon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. 

 Huomioidaan matkailun kehittämisen tarpeet. 
 

 
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

 
 Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään eri liikennemuodot käsittävinä kokonai-

suuksina. Ensisijaisesti kehitetään olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja –verkostoja.  
 
Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista saa ympäristöministeriön www-sivuilta 
(www.ymparisto.fi). 

 

3.3 Kaavoitustilanne 
 
3.3.1 Maakuntakaava 
 
MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maa-
kunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdys-
kuntarakenteen periaatteet ja osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallis-
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ten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yh-
teen sovittamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. 

Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoit-
teiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tar-
peellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. Maakuntakaavaa laadittaessa on erityistä huomiota kiin-
nitettävä mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiin; maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistyk-
seen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28§). 
 
Ähtärin kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 
on Ympäristöministeriön vahvistama 23.5.2005. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta on 
esitetty alla olevassa kuvassa. 
 

  

Kuva 7. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta. 
 
Vahvistetussa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavia 
merkintöjä: 
 

     Kylä  
Suunnittelumääräys: Kylien suunnittelun tulee tukea kyläkuvan eheyttämistä. 

 Matkailun vetovoima-alue 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallis-
ten virkistysalueiden ja matkailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä ko-
konaisuuksina. Kehittämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytöl-
listen edellytysten tukemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaami-
seen. Kyrönjokilaakson ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla alueen runkoreitti-
en suunnittelussa tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkis-
tysalueet ja –kohteet, kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö. 

 
 Uudet tiet ja linjat      

Suunnittelumääräys: Tielinjaus on sovitettava ympäristöön ja maisemaan. Missä uusi valta- 
tai kantatie rakennetaan vanhalle alempiasteiselle tielinjaukselle, on käytetty lisämerkintää vt 
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tai kt. Poistuvan valta- tai kantatien tieluokkaa samalla alennetaan tarkoituksenmukaiselle 
tasolle. 

 Turvetuotantovyöhyke 
Suunnittelumääräys I, joka koskee koko maakuntaa: Turvetuotantovyöhykkeen käytön suun-
nittelussa on otettava huomioon luonnonsuojelualueet sekä valtioneuvoston hyväksymät suo-
jeluohjelmat ja -päätökset (LSL 77 §) sekä Natura 2000-verkosto. Turvetuotantoalueita pe-
rustettaessa tuotantoalueista tehdään asianmukaiset lupahakemukset lainsäädännön edellyt-
tämine ympäristövaikutusten arviointeineen ao. ympäristölupaviranomaisten käsiteltäväksi. 
Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita, ojitettuja 
soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole valtakun-
nallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon alueelliset maankäyttötarpeet. 

  

 Erityissuojelua vaativa vesistö 
 

 Ohjeellinen tietoliikenneverkko / -yhteys 
 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaa päivitetään vaiheittain. Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakunta-
kaavalla ohjataan vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoima- alueiden sijoittumista Etelä-
Pohjanmaalla. Vaihemaakuntakaava täydentää vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa, joka ei 
ota kantaa tuulivoimaan. I vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa (nähtävillä 1.12.2014–
9.1.2015). 
Lisäksi liiton alueella valmistellaan vaihekaavaa II (Kauppa, liikenne ja maisema-alueet) sekä 
vaihekaavaa III (Turvetuotanto, suoluonto ja bioenergia). 
Vaihemaakuntakaavoissa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä. 
 
 
3.3.2 Yleiskaava 
 
Myllymäen osayleiskaava on kaupunginvaltuuston hyväksymä 5.11.1984. Osayleiskaavaa ei ole 
vahvistettu, joten se on siten vain ohjaava sekä oikeusvaikutukseton. 
 

 

Kuva 8. Myllymäen osayleiskaava. 
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3.3.3 Asemakaava 
 
Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. 
 
 
3.4 Pohjakartta 
 
Suunnittelun pohjana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. 
 
 
3.5 Maanomistus 
 
Maa-alueesta suurin osa on yksityisten maanomistajien hallussa ja vesialue on yleisimmin yhteis-
tä aluetta. Yksityisten lisäksi alueella maata omistaa Ähtärin kaupunki. 
 
 
3.6 Kasvillisuus ja luonnonympäristö 
 
Hankealue kuuluu kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkee-
seen, Pohjanmaahan. Kasvillisuus on yleensä hyvin karua ja kasvisto niukkaa. Alueen korkeudes-
ta johtuen luonnossa on pohjoisia piirteitä. Suunnittelualueen maisemarakenteessa on havaitta-
vissa jääkauden aiheuttama maiseman luode-kaakkosuuntautuneisuus. Alueen kallioharjanteet, 
laaksopainanteet, jokiuomat ja soistumat ovat pääsääntöisesti luode-kaakkosuuntaisia. 

 
Kaava-alueen suot ovat ojitettuja, kasvavat metsää tai niihin on raivattu pieniä peltoja. Osayleis-
kaava-alueen hallitseva piirre on kumpuileva metsämaasto, jonka välissä harvakseltaan avautuu 
maisemaa rikastuttavia perinteisiä peltomaisemia. Alueella on mäkialueita, joista osasta on 
avoimet näkymät metsämaiseman yli; näillä paikoilla on useimmiten myös asutusta. Alueen met-
sät ovat seka- ja havupuuvaltaisia. Kaava-alueen lammet ovat ruskeavetisiä ja suurten soiden 
ympäröimiä latvavesiä. Järvien lajisto on niukka. 
 
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi pientä lähdettä, jotka eivät ole luonnontilaisia, eivätkä suoraan 
siten määriteltävissä vesilainmukaisiksi suojeltaviksi pienvesiksi. 
 
Suunnittelualueella sijaitsee merkittävä luontokohde, Kaijanharju (MOR-Y10-004), joka on valta-
kunnallisesti merkittäväksi luokiteltu (luokka 4) moreenimuodostuma kaava-alueen länsireunalla. 
Alue on drumliinimuodostuma, jonka pinta-ala on n. 19,6 ha. Kohde muodostuu kolmesta man-
nerjäätikön kulkusuunnan mukaisesti suuntautuneesta drumliinista. Drumliinit kuuluvat Karstulan 
- Keuruun drumliinikenttään. Kaijanharjun drumliinit ovat suuntautuneet kaakosta luoteeseen. It-
se Kaijanharju on noin 1,2 km pitkä ja 150 metriä leveä selänne. Kaijanharju kohoaa ympäröiväl-
tä suolta, ja sillä on jyrkät ja selkeät rinteet. 
 
Koko aluevaraussuunnitelma-alueen kasvillisuutta ja luonnonympäristöä on kuvattu laajemmin 
aluevaraussuunnitelman selostuksessa. 
  
 
3.7 Topografia ja maaperä 
 
Pääosa suunnittelualueesta on pinnanmuodoiltaan tasaista, ja maaston muodot ovat melko laa-
keita. Alue on kuitenkin merenpintaan nähden korkeaa, monin paikoin maasto kohoaa yli 200 
metriä meren pinnan yläpuolelle. Korkeimpien mäkien läheisyydessä maasto on jyrkkäpiirteistä. 
Ruhje- ja siirroslinjat näkyvät maastossa laaksoina ja vesistölinjoina, joista vahvimmat ovat luo-
de-kaakkosuuntaisia. 
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Alueen maaperä on pääosin karua pohjamoreenia, joka on paikoin varsin kivistä. Korkeimmat 
maastokohdat ovat pääosin moreenia tai harjuaineksia soraa ja hiekkaa. Alavat maastokohdat 
ovat pääasiassa turvetta. Turvetta on paljon. Alueen maa-alasta suuri osa on soita. Turvekerrok-
sen paksuutta ei ole mitattu, mutta maaston muodoista päätellen turpeen paksuus on pääosin 
vain muutamia metrejä. Savea on vähän. Savikkoalueita on mahdollisesti Soutujoen varrella. La-
jittunutta soraa ja hiekkaa on harjumuodostumissa. Kaakko-luodesuuntaiset pitkittäisharjujaksot 
eivät erotu maisemassa kovinkaan selväpiirteisinä kapeutensa ja mataluutensa vuoksi. Kalliopal-
jastumia on hyvin vähän. Kallio on yleensä syvällä paksujen maakerrosten alapuolella. Mäkien ja 
maastokohoumien kohdalla kallio voi kuitenkin olla melko lähellä maanpintaa. Alueen kallioperä 
on pääosin graniitti-, granodioriitti- ja tonaliittikivilajeja. Kallioperälle on tyypillistä selvä ja suh-
teellisen runsas lohkoutuminen. 
 

 

Kuva 9. Aluevaraussuunnitelma-alueen yleispiirteinen kallioperä. Lähde: GTK Active Maps Explorer 2012.  
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Kuva 10. Aluevaraussuunnitelma-alueen maaperä. Lähde: GTK, Active Maps Explorer 2012. 

 

3.8 Natura-alueet ja muut suojelualueet 
 
Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura-alueita, perinnebiotooppeja, muinais-
muistoja tai pohjavesialueita. 
 
 
3.9 Eläimistö 
 
Alueen nisäkäslajisto on Suomenselän seudulle tyypillinen. Hirvikanta on vahva. Lisäksi aiemmin 
hävinnyt metsäpeura on palautettu. Tiedot riistareiteistä uuden valtatie 18 tielinjauksen osalta on 
saatu alueen paikallisilta riistanhoitoyhdistyksiltä. Reittejä kulkee tasaisesti (n. 5 km välein) koko 
tielinjalla. Riistareiteillä ei ole vaikutusta maankäytön suunnitteluun. 
 
Suunnittelualueen pienissä lammissa voi esiintyä viitasammakoita. Viitasammakko on rauhoitet-
tu. Viitasammakko elää kosteissa ympäristöissä. Lajin elinympäristöjä ovat kosteat niityt, metsät 
ja suot. Keväällä viitasammakot oleilevat kutuvesissä sekä niiden lähettyvillä.  
 
Koko aluevaraussuunnitelma-alueen eläimistöä on kuvattu laajemmin aluevaraussuunnitelman 
selostuksessa. 
 
 
3.10 Ympäristöhäiriöt 
 
3.10.1 Melu 
 
Liikenteen meluvaikutukset sekä vanhan maantien 621 osuudella että uudella valtatien linjauk-
sella on selvitetty melun leviämisen mallinnuksella. Melutarkasteluissa melun ohjearvoina käyte-
tään valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/92) mukaisia ohjearvoja. 
 
Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi 
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. 
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Valtatien meluntorjunnan suunnittelussa lähtökohtana on ollut, että päiväaikaan asuinkiinteistö-
jen melutaso ulkona ei ylitä päiväohjearvoa 55 dB. Esitetyllä ennusteliikennemäärällä 55 dB päi-
vämelualue leviää enimmillään 250 m:n etäisyydelle valtatiestä 18. 
 

 

Kuva 11. Tieliikenteen päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso LAeq kaava-alueella, ennustetilanne vuonna 
2040. 
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Kuva 12. Tieliikenteen yöajan klo 22-7 keskiäänitaso LAeq kaava-alueella, ennustetilanne vuonna 2040. 

 

3.10.2 Pilaantuneet maa-alueet (PIMA-alueet) 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan Ähtärin kaupungin alueella ei ole tiedossa olevia pi-
laantuneita maa-alueita, jotka sijoittuisivat suunnittelualueelle. Lähinnä oleva alue (varikkoalue), 
sijoittuu Myllymäen yleiskaava-alueelle. 
 
 

4. LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET 

Suunnittelualueelle aikaisemmin laadittuja selvityksiä ovat: 
 
 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys. Finnish Consulting Group Oy. Loppu-

raportti 15.8.2011. 
 

 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ja vaihekaavojen aineisto. 2005-. Etelä-Pohjanmaan liit-
to. 
 

 Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030. Julkaisu A:30. Etelä-Pohjanmaan liitto 2010. 
 

 Etelä-Pohjanmaan valta- ja kantateiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys 2011. Loppuraport-
ti. Julkaisu B:42. Liikennevirasto. 

 
 
Aluevaraussuunnitelman laatimisen sekä kaavatyön yhteydessä on laadittu ja/tai tarkennettu 
seuraavia selvityksiä: 
 
 arkeologinen selvitys, Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu, 2014 
 melulaskennat, Ramboll Finland Oy, 2013 
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 saukkolausunto, Risto Sulkava, 2012 
 linnustolausunto, Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry, 2012 
 rakennuskannan selvitys, Ramboll Finland Oy, 2012, tark. 11.8.2015 

 
 uhanalaiset kasvilajit 
 luontodirektiivin liitteen IV b kasvilajisto 
 uhanalaiset luontotyypit 
 perinnebiotoopit 
 luonnonmuistomerkit 
 uhanalaiset eliölajit 
 luontodirektiivin liitteen IV a eläinlajisto 
 linnusto  
 muut kaavoituksen kannalta merkitykselliset eläinlajistojen elinympäristöt 
 mahdolliset metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (ML 10 §) 
 luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit (LSL 29 §) 
 vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamat luonnontilaiset pienvedet 
 muut luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet 

 
 

5. KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 1. viranomaistyöpalaveri: 30.11.2011 
 2. viranomaistyöpalaveri: 7.12.2011 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: 10.1.2012 
 1. viranomaisneuvottelu: 26.1.2012 
 Vireilletulo: 10.3.2012 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo: 21.3.–21.4.2012 
 Kaavaluonnos: 1.10.2014 
 Valmisteluvaiheen kuuleminen: 19.11.–19.12.2014 
 Kaavaehdotus: 11.8.2015 
 Kaavaehdotuksen nähtävilläolo: 

 
 

6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

6.1 Osalliset 
 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lau-
sua kaavasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. 
 
Kaavahankkeen osallisiksi on määritelty (MRL 62§): 
 

1. Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa: 

 
 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, haltijat, käyt-

täjät, asukkaat sekä loma-asukkaat 
 
 

2. Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
 
• Ähtärin kaupungin eri hallintokunnat 
Ostolantie 17 
63700 ÄHTÄRI 
Puh. 06 2525 6000 
Faksi 06 2525 6111 



ÄHTÄRIN KAUPUNKI 
VT18 OSAYLEISKAAVA, KAAVASELOSTUS 

 
 
 
 
 
 

 

15

 
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Korsholmanpuistikko 44 
65101 VAASA 
 
 Etelä-Pohjanmaan liitto 

PL 109 
60101 SEINÄJOKI 
 
• Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
Törnäväntie 23 
60200 SEINÄJOKI 
 
• Liikennevirasto 
PL 33 
00521 HELSINKI 
 
 
 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 
 Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 
 TeliaSonera Finland Oyj 
 Vapo Oy 
 Myllymäen Kylä- ja Nuorisoseura ry 
 Yksityistiekunnat 
 Vesialueiden jakokunnat ja kalastuskunnat 

 
 Muut alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa 

kaava koskee 
 
 
6.2 Aluevaraussuunnitelmasta tiedottaminen 
 
Suunnittelun aloittamisesta ja yleisötilaisuuksista on kuulutettu paikallislehdissä ja Keski-Suomen 
liiton internet-sivuilla aluevaraussuunnitelman laatimisen aloittamisen yhteydessä vuonna 2012. 
 
Keskeisenä vuorovaikutusmenetelmänä ovat olleet yleisötilaisuudet, joissa kerrottiin hankkeen 
taustoista, etenemisestä sekä suunnitelmasta ja vaikutuksista. Hankkeen yleisötilaisuudet pidet-
tiin 12.6 Keuruulla ja 13.6 Multialla. Yleisötilaisuuksissa kerättiin mielipiteitä asianosaisilta kirjalli-
sina. Mielipiteet käsiteltiin hankeryhmässä, jossa päätettiin niiden vaikutuksista suunnitteluun ja 
suunnitelmaratkaisuihin. Yleisötilaisuuden palautteista on laadittu erillinen muistio. Aluevaraus-
suunnitelmaa esiteltiin myös Suomen poikittaisliikenneyhteyksiä käsitelleessä seminaarissa edus-
kunnassa 23.4.2012. 
 
Hankkeella oli koko suunnitteluajan internet-sivut Keski-Suomen liiton sivuilla. Sivuilla on ollut 
esillä suunnitelmaluonnoksia sekä yhteystiedot ja palautemahdollisuus. Lisäksi hankkeesta laadit-
tiin lehdistötiedotteita paikallislehdille. 
 
 
6.3 Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolo ja palaute 
 
Osayleiskaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 19.11.–19.12.2014 välisen ajan. Valmisteluvaihees-
sa annetut lausunnot (8 kpl) sekä kirjalliset mielipiteet (1 kpl) kaavan laatijan vastineineen on 
kuvattu erillisellä liitteellä. 
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6.4 Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolo ja palaute 
 
Täydentyy myöhemmin. 
 
 

7. KAAVALUONNOKSESTA KAAVAEHDOTUKSEEN 

7.1 Keskeiset muutokset ja täydennykset luonnosvaiheesta ehdotukseen 
 
Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana annettujen lausuntojen ja mielipiteen perusteella tehtiin 
seuraavat muutokset kaavamateriaaliin: 
 

- rakennuskannan selvitys – raporttia täydennettiin 
- kaavaselostukseen lisättiin alustava selvitys hankkeen toteuttamisaikaisista vaikutuksista 
- kaavaselostuksen yleistä vaikutusarviota täydennettiin 
- loma-asutusta koskevan yhteentulkitun liikennemelun maksimirajan alue (me-2, 45 dB) 

lisättiin kaavakartalle sekä kaavamerkintöihin 
- tiealueeseen liittyvä melualueen me-merkintä (55dB) muutettiin em. muutoksen vuoksi 

me-merkinnästä me-1 -merkinnäksi 
 
 

8. KAAVAN KUVAUS 

8.1 Kaavan yleiskuvaus 
 
Uuden tielinjan ulkopuolisilta osilta kaava on nykytilanteen toteava.  
 
 
8.1.1 Uuteen tielinjaan liittyvät merkinnät 
 
Nykyisen maantien 621 linjaus muuttuu kaava-alueen eteläosassa noin 500 metrin matkalta ja ; 
kaavassa on osoitettu uusi aluevaraussuunnitelman mukainen valtatien18 linjaus uudet tielinjat -
viivamerkinnällä. Kaavassa on osoitettu samalla merkinnällä myös tielinjaan yhtyvät uudet liitty-
mät. Lisäksi on osoitettu aluemerkinnällä (me-1) tiealueeseen liittyvä pysyvää asutusta koskeva 
päivä- ja yömelun yhteentulkitun maksimirajan 55dB:n melualue sekä aluemerkinnällä (me-2) 
tiealueeseen liittyvä loma-asutusta koskeva päivä- ja yömelun yhteentulkitun maksimirajan 
45dB:n melualue. 
 

 

Kuva 13. Ote aluevaraussuunnitelmakartasta. Uusi valtatien 18 linja kuvassa käännettynä itä-länsi –
suuntaisesti. 
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8.1.2 Nykytilanteen toteavat merkinnät 
 
Muuttumaton vt18 osuus kaava-alueen pohjoisosassa on osoitettu nykyinen tielinja –merkinnällä, 
mukaan lukien liittymät. Kaavassa on osoitettuna nykyiset maa- ja metsätalousvaltaiset alueet 
(M), turvetuotantoalue (EO/tu), maatalousalueet (MT), maisemallisesti arvokkaat peltoalueet 
(MA), sekä asumista kuvaavina merkintöinä pientalovaltaiset asuinalueet (AP) ja maatilojen talo-
uskeskusten alueet (AM). Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset on huomioitu lisämerkin-
nällä /s (alue, jolla ympäristö säilytetään) sekä kohdenumeroin, jotka viittaavat rakennuskannan 
selvitys –raporttiin. 
 
Alueella sijaitsevat erityiset ympäristöarvot on osoitettu merkinnällä MY/pi (luonnontilaisen pien-
veden rantavyöhyke) sekä merkinnällä arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma (Kai-
janharju). 
 
Lisäksi kaavassa on osoitettu vesialueet (W), nykyiset jakelujännitelinjat sekä päärata. 
 
8.2 Merkinnät 
 
Kaavamerkintöinä on käytetty yleiskaavamerkinnät- ja määräykset –oppaan mukaista merkintä-
tekniikkaa. 
 
Merkinnät ja määräykset on yksityiskohtaisesti selitetty kaavakartalla. 
 
 

9. KAAVAN VAIKUTUKSET 

Arvioinnin perustana on hyödynnetty mm. suunnittelun yhteydessä laadittuja selvityksiä. Vaiku-
tukset on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslain 9 § ja -asetuksen 1 § mukaisesti kaavaselostuk-
seen. Kaavan laadinnan yhteydessä on siis arvioitu vaikutuksia: 
 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liiken-

teeseen, 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

 
Aluevaraussuunnitelman (tiesuunnitelman) ulkopuolisten alueiden osalta kaava on nykytilanteen 
toteava, jolloin suurimmat vaikutukset kohdistuvat aluevaraussuunnitelman myötä tiealueeseen 
liittyviin muutoksiin. Uuden vt18 tielinjan rakentamisaikaiset vaikutukset sekä toteuttamisen jäl-
keiset vaikutukset (kuvattu tarkemmin koko aluevaraussuunnitelman alueelle jäljempänä) ulottu-
vat myös laajemmalle ympäröiville alueille. Aikanaan yksityiskohtaisemmassa tiesuunnitelmassa 
määritellään myös hankkeen vaikutuksia tarkemmin; sen vaikutuksena on arvioitu liikennemääri-
en kasvavan sekä osayleiskaavan alueella että sen vaikutusalueella, joka ulottuu liikenteellisen 
muutoksen kautta kuntakeskusten väliselle uuden vt18 tieosuuden että parannettavalle maantien 
621 alueille. 
 
Hankkeen alustavat toteuttamisaikaiset vaikutukset turvetuotantoon sekä liikenteeseen yleisesti 
 
Vt18 linja on osoitettu pääasiallisesti rakentamattomaan maastoon välillä Ähtärin Myllymäki-
Multia. Ähtärin kaupungin alueella sijaitsevan valtatie 18 pituus on 3,9 kilometriä, josta etelä-
osassa noin 1 kilometri on aluevaraussuunnitelman mukaista uutta tielinjaa, josta noin 500 met-
riä rakennetaan pääasiassa rakentamattomaan maastoon. Kaava-alueen pohjoispuolella on neljä 
suoaluetta (Mustasuo, Tupasuo, Majasuo ja Loukkusuo), joiden kuljetuksiin uutta vt18 tielinjaa 
tullaan käyttämään. Turvekuljetusten toimituskuukaudet sijoittuvat loka-huhtikuun välille. Hank-
keen toteuttamisaikaisia vaikutuksia turvetuotantoon sekä liikenteeseen yleisesti vähentänee ny-
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kyisen mt621 tielinjan todennäköinen käytössä pysyminen lähes uuden tielinjan rakentamisen 
ajan sekä päällystystöiden sijoittuminen kesäaikaan toimituskuukausien ulkopuolelle. Matka-
aikojen pidentyminen ja ajoittainen ruuhkautuminen liikenteen kasvaessa on todennäköistä eten-
kin suurimmissa rakennusvaiheissa. Suurimmat rakentamisaikaiset vaikutukset Myllymäen suun-
nassa kohdistunevat nykyisen mt621 tielinjan parantamiseen (mahdollinen ajonopeuden nosta-
minen), liittymiseen uuteen tielinjaan sekä uusien liittymien rakentamisen yhteydessä. Tarkem-
min toteuttamisaikaisia vaikutuksia arvioidaan jatkosuunnittelussa (yksityiskohtaisemman tie-
suunnitelman laatimisen yhteydessä). 
 
 
Vaikutuksia on arvioitu laajemmin koko aluevaraussuunnitelma-alueelle seuraavasti: 
 
9.1 Vaikutukset liikenteeseen 
 
Verkolliset vaikutukset 
Uuden valtatielinjauksen toteuttaminen poistaa valtatieltä 18 palvelutasoltaan heikon tiejakson. 
Valtatien 18 uusi linjaus lyhentää matka-aikaa valtatieosuudella merkittävästi. Valtatien koko yh-
teysvälin Jyväskylä–Seinäjoki pituus lyhenee noin 11 kilometriä. Seudun lähikuntien saavutetta-
vuus paranee merkittävästi tieyhteyden parantamisen myötä. Valtatien parantamisen myötä on 
oletettavaa, että liikennettä siirtyy muilta Suomen itä-länsi poikittaissuuntaisilta väyliltä valtatiel-
le 18. Nykyinen valtatie jää hyvätasoiseksi maantieyhteydeksi. Maantien 621 parantaminen pa-
rantaa liikennöitävyyttä välillä Ähtäri–Keuruu merkittävästi. 
 
Vaikutukset liikenteen palvelutasoon 
Valtatien suuntaisen liikenteen matka-aika välillä Jyväskylä–Vaasa lyhenee noin 12 minuuttia. 
Valtatien parantamisella on merkittävä vaikutus valtatien palvelutasoon. 
 
Vaikutukset raskaalle liikenteelle ja erikoiskuljetuksille 
Valtatien 18 uuden linjauksen vaaka- ja pystygeometria luovat tasalaatuiset olosuhteet raskaalle 
liikenteelle. Uusi valtatieyhteys sujuvoittaa liikennettä ja parantaa elinkeinoelämän toimintavar-
muutta ja matka-ajan varmuutta. Valtatie 18 suunnittelualueella kuuluu suurten erikoiskuljetus-
ten tavoiteverkkoon (SEKV). Erikoiskuljetusten liikennöitävyys varmistetaan suunnittelemalla 
SEKV:n reitit siten, että 7x7x40 metrin kokoiset erikoiskuljetukset pääsevät kulkemaan niitä 
kaikkiin suuntiin. 
 
 
9.2 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
 
Valtatien 18 onnettomuuksista viimeisten viiden vuoden aikana lähes puolet on ollut eläinonnet-
tomuuksia. Toteuttamalla uusi linjaus laadukkaasti riista-aidoin ja toimivin risteämispaikoin näitä 
onnettomuuksia on mahdollista vähentää merkittävästi. Riista-aidat vähentävät henkilövahinkoi-
hin johtaneita eläinonnettomuuksia keskimäärin 15–40 %. Parhaisiin onnettomuusvähenemiin 
päästään, mikäli riista-aita on yhtenäinen (yli 5 km) ja aukoton. 
 
Taajamaosuuksia uudella tieosuudella ei tule olemaan, kuten ei ole nykyiselläänkään. Muutamat 
kylät jäävät valtatiestä hiukan sivuun, joten kevyen liikenteen onnettomuudet tuskin lisääntyvät 
nykyisestä nollatasosta. Myös liikenteen painopiste säilynee valtaosin pitkämatkaisessa liiken-
teessä, joten paikallisen ja pitkämatkaisen liikenteen sekoittuminen ei aiheuttane aiempaa 
enemmän onnettomuuksia. Uuden tien nopeusrajoitukseksi on kuitenkin tulossa 100 km/h nykyi-
sen 80 km/h:n sijaan. Korkeampi nopeustaso lisää henkilövahinko-onnettomuuksia perusarvojen 
mukaan keskimäärin 17 prosenttia ja tekee niiden seurauksista vakavampia. 
 
Turvallisuusvaikutukset on arvioitu IVAR-ohjelmiston versiolla 2.4.1. Ohjelmistossa käytetyn tie-
verkon arvioitu onnettomuusmäärä nykytilanteessa on noin 4 henkilövahinko-onnettomuutta 
vuodessa, joista 2,5 onnettomuutta sijoittuu varsinaisen hankkeen osuudelle. Tulos vastaa riittä-
vällä tarkkuudella tehtyä onnettomuusanalyysiä. 
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Vuodelle 2040 ennustettu onnettomuusmäärä tarkastellulle verkolle on 5,4 henkilövahinko-
onnettomuutta vuodessa. Arvioitu kuolleiden määrä on 0,3 henkilöä vuodessa. Suunnitelman ar-
vioidaan vähentävän vuoden 2040 tasossa 0,7 henkilövahinko-onnettomuutta. Kuolemaan johta-
vien onnettomuuksien määrässä ei arvioida tapahtuvan muutosta. 
 
 
9.3 Vaikutukset ihmisten elinolosuhteisiin ja liikkumiseen 
 
Uuden valtatielinjauksen myötä ihmisten liikkumisolosuhteissa tapahtuu erilaisia muutoksia riip-
puen lähtöpaikasta ja määränpäästä. Nykyisen valtatien läheisyydessä asuvien elinolot paranevat 
liikennemelun vähenemisen myötä. Valtatien sujuvuus ja liikenneturvallisuus suunnittelualueella 
paranevat merkittävästi. Matka-ajat ja – pituudet pienenevät merkittävästi. 
 
Meluvaikutukset 
Melulaskennat laadittiin ennusteliikennemäärille aluksi ilman melusuojauksia. Tämän perusteella 
suunniteltiin valtatien alustavat melusuojaukset siten, että vuoden 2040 ennusteliikennetilan-
teessa kaikkien valtatien varrelle jäävien asuinkiinteistöjen kohdalla päiväajan keskiäänitaso on 
ohjearvon 55 dB tasalla tai alle. Valtatien 55 dB:n päivämelualueella asuu 16 asukasta ennuste-
vuoden 2040 mukaisella liikennemäärällä laskettuna, jos tielle ei tehdä meluntorjuntaa. 
 
Melusuojauksena on esitetty melukaiteita yhteensä 800 metriä ja meluaitaa yhteensä 750 metriä. 
Esitetyllä melusuojauksella saavutetaan noin 2-10 dB vaimennusvaikutus yli 55 dB:n päivämelu-
alueilla sijaitsevilla suojatuilla asuinkiinteistöillä. Melusuojauksella kaikki valtatien asukkaat saa-
daan alle 55 dB päiväajan keskiäänitasoon. 
 
Päästöt ja pitoisuudet 
Tieliikenne aiheuttaa päästöjä pääasiassa polttoaineen palamisessa syntyvinä pakokaasupäästöi-
nä. Ajoneuvojen pakokaasupäästöissä esiintyy useita haitallisia komponentteja, joista tärkeimmät 
ovat typpidioksidi (NO2), hiukkaset (PM) ja hiilimonoksidi eli häkä (CO). Terveydelle suoranaises-
ti haitallisten päästöjen lisäksi pakokaasut sisältävät ilmastonmuutosta kiihdyttävää hiilidioksidia 
(CO2) ja dityppioksidia (N2O). Päästöjen kokonaismäärään vaikuttaa pääasiassa tieosuuden pi-
tuus sekä ajonopeus. Valtatien pituus lyhenee, joten siltä osin päästöjen kokonaismäärä piene-
nee tiehankkeen vaikutuksesta. Nopeustasoissa merkittävin muutos on uuden valtatien mitoitus-
nopeus 100 km/h, kun nykyinen väylä on nopeudeltaan 80 km/h. VTT:n LIISA 2011 -
laskentajärjestelmän mukaan joidenkin epäpuhtauksien päästömäärä voi kasvaa ajonopeuden 
kasvaessa, esimerkiksi typpidioksidin päästö kasvaa bensiinihenkilöautoilla noin 35 % ja diesel-
henkilöautoilla noin 20 %. Vastaavasti ilmastoa lämmittävän hiilidioksidin päästömäärä kasvaa 
hieman lisääntyneen polttoaineen kulutuksen vuoksi. 
 
Päästöjen vaikutukset riippuvat altistuviin kohteisiin (asuinalueet, päiväkodit, koulut yms.) aiheu-
tuvista pitoisuuksista. Päästöjen aiheuttamat pitoisuudet ympäristössä ja epäpuhtauksille altis-
tuminen riippuvat monesta tekijästä. Liikenteestä syntyvä päästö laimenee edettäessä kauem-
maksi tiestä. Laimenemisen voimakkuuteen vaikuttaa vallitseva säätila, kuten tuulen suunta ja 
voimakkuus. 
 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n (nyk. HSY, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut) pääkaupunkiseudun pää- ja kehäteiden varsilla tekemien mittausten mukaan (liikennemäärä 
50 000 tai yli / vrk) ilmanlaatu on huonointa tien pientareilla, joilla ohjearvot tavanomaisesti ylit-
tyvät. Noin 20–50 m etäisyydellä tienreunasta typpidioksidin ja hiukkasten ohjearvot voivat ylit-
tyä toistuvasti ja etäisyydellä 50–100 m satunnaisesti, vaikka suurimman osan ajasta pitoisuudet 
ovat alle ohjearvojen. 500 m:n etäisyydellä tien vaikutus on enää hyvin pieni. 
 
Tutkittavalla tieosuudella liikennemäärät ovat enimmilläänkin vain kymmenesosa HSY:n mittaus-
ten liikennemääristä, joten suurella todennäköisyydellä viimeistään jo n. 20 metrin etäisyydellä 
tiestä pitoisuudet jäävät alle nykyisten ohje- ja raja-arvojen nyky- ja ennustetilanteessa. HSY:llä 
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käytössä olevan ohjeen mukaan vuorokautisella ajoneuvomäärällä 6 000 olevan väylän suosi-
tusetäisyys asuinrakennuksesta on vähintään 14 metriä. Suunnitelman mukaan uudella linjauk-
sella ei tälle etäisyydelle sijoitu yhtään rakennusta. 
 
 
9.4  Vaikutukset elinkeinoelämään, alueiden käyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 
 
Valtatien uusi linjaus sijoittuu pääosin maaseudulle, jossa ei ole suunniteltua maankäyttöä. 
Osayleiskaavassa ei ole osoitettu erityistä maankäyttöä alueelle. Uuden tielinjauksen myötä alu-
een kuntakeskuksien saavutettavuus paranee. Alueen matkailupalveluelinkeinojen kehittymisen 
edellytykset kasvavat. Uuden tieyhteyden myötä elinkeinoelämän mahdollisuudet alueella para-
nevat merkittävästi. Uusi valtatieyhteys parantaa Jyväskylän ja Seinäjoen asemaa logistisina 
keskuksina. Uuden tielinjauksen myötä valtatieyhteys välillä Jyväskylä–Vaasa paranee merkittä-
västi. Tielinjauksen parantaminen parantaa kuljetusten toimintavarmuutta mm. matka-aikojen 
ennustettavuuden osalta. Lisäksi epävarmuudet toimitusten osalta pienenevät. 
 
 
9.5 Ympäristövaikutukset 
 
Arvioinnin lähtötiedot ja tehdyt selvitykset 
Luontoon kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevien tietokantojen aineistotar-
kasteluihin ja luontoselvityksiin, joissa on kartoitettu mm. uhanalaisten lajien esiintymät ja alu-
een arvokkaat elinympäristöt. Suunnittelualueelle tehtiin liito-oravaselvitys ja luontoselvitys ke-
väällä 2012. Linnuston osalta merkityksellisimmistä kohteista pyydettiin lausunto Suomenselän 
lintutieteelliseltä yhdistykseltä. Arvio perustuu yhdistyksen lintuhavaintoihin ja paikallisten lintu-
harrastajien paikallistuntemukseen. Saukkojen esiintymien osalta pyydettiin lausunto alueella 
saukkojen esiintymistä seuranneelta Risto Sulkavalta. Lisäksi kohdennetuille alueille tehtiin le-
pakkoselvitys kesän 2012 aikana. Riistaylitysten ja -alitusten paikat suunniteltiin paikallisilta riis-
tanhoitoyhdistyksiltä saadun, paikallistuntemukseen perustuvan kyselyn avulla. 
 
Vaikutukset laajoihin elinympäristökokonaisuuksiin ja ekologisiin käytäviin 
Tiehankkeiden merkittävin luontovaikutus on uusien maastokäytävien aiheuttama elinympäristö-
jen häviäminen ja uuden tielinjauksen aiheuttama yhtenäisten metsäalueiden ja muiden elinym-
päristöjen pirstoutuminen. Koska hanke vaatii paljon uutta maastokäytävää, vaikuttaa arvioitava 
hanke merkittävästi alueen elinympäristöihin erottaen ja pirstoen yhtenäisiä metsäalueita. Vaiku-
tuksia on pyritty lieventämään valitsemalla teknisesti ja toteuttamiskelpoisesti mahdollisimman 
vähän uutta linjausta vaativa vaihtoehto. Toisaalta tielinjausta on pyritty siirtämään nykyistä tie-
linjausta kauemmaksi herkistä ranta-alueista (Liesjärvi), sillä rannat ovat tärkeitä elinympäristöjä 
esim. linnustolle, monille suurnisäkkäille ja lepakoille, sekä tärkeitä eläinten kulkureittejä. Tämä 
osaltaan lisää uuden linjauksen pituutta, mutta säilyttää luontoarvoja. 
 
Uuden tielinjauksen aiheuttamaa estevaikutusta suurnisäkkäille ja riistaeläimille on pyritty vähen-
tämään suunnittelemalla riittävät riistaylitykset ja alitukset, jotka perustuvat alueen riistanhoi-
toyhdistysten näkemykseen. Valittu linjaus oli myös riistanhoitoyhdistysten näkemysten mukaan 
harkituista vaihtoehdoista hyväksyttävin. 
 
Vaikutukset merkittäviin luontoarvoihin 
Ympäristövaikutuksia on pyritty vähentämään huomioimalla linjauksen suunnittelussa sekä silto-
jen mitoituksessa arvokkaat luontokohteet ja uhanalaisten lajien esiintymisalueet. Valitun tielin-
jauksen vaikutukset ympäristöön jäävät vähäisiksi ja valittu linjaus säästää haitallisilta vaikutuk-
silta myös useat selvityksissä löydetyt luontoarvoiltaan valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittä-
vät kohteet, joiden vaikutusalueella vaihtoehtoiset linjaukset olisivat kulkeneet. 
 
EU:n luontodirektiivissä mainittujen lajien esiintymät 
Tienylityksistä johtuva kuolleisuus voi olla merkittävästi saukkoesiintymän elinkykyyn vaikuttava 
tekijä. Liesjoki ja Soutujoki ovat saukkojen vakituisesti käyttämiä ja alueidensa keskeisiä elinym-
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päristöjä. Saukkojen liikennekuolemat ja merkittävät vaikutukset esiintymiin estetään rakenta-
malla Lies- ja Soutujoen yli riittävän pitkä silta, jossa joki ja joen penkat jäävät ehjänä ”jokilaak-
sona” sillan alle. Saukot voivat alittaa tien maapenkkoja myöten ja myös mahdolliset sudenko-
rentojen ja viitasammakon elinympäristöt säilyvät. Alueet ovat myös linnuston kannalta merkit-
täviä, ja pitkä, joen penkereet säilyttävä silta voi vähentää myös lintuihin kohdistuvia vaikutuk-
sia. 
 
Tien rakentamisella ei katsota olevan vaikutusta tutkittuihin lepakkoalueisiin. Vaikka tielinjaus si-
vuaa Palvalammen ja Mäyrälammen lepakkojen esiintymisalueita, ei tiehankkeella katsota olevan 
vaikutusta näihin lepakkoalueisiin. Tielinjaus kulkee näillä kohdin vanhan tien kohdalta eikä tien 
leventyminen vaikuta merkittävästi lepakkojen elinalueeseen. 
 
Linnusto 
Valitulla tielinjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia linnustollisesti arvokkaiksi arvioituihin koh-
teisiin. 
 
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön 
Valtatien 18 uusi linjaus sijoittuu suurimmaksi osin asumattomalle metsäalueelle, jossa se tulee 
aukaisemaan avoimen väylän metsän keskelle, mutta sillä ei ole pidemmälle ulottuvia maisemal-
lisia vaikutuksia. Suunnitelman ratkaisut eivät uhkaa suojeltuja rakennuksia/rakennusryhmiä ei-
vätkä kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
 
Vaikutukset pohja- ja pintavesiin 
Hankkeella ei ole vaikutusta pohja- ja pintavesiin. 
 
Vaikutukset luonnonvaroihin 
Uuden tielinjauksen rakentamisessa voidaan hyödyntää tielinjalta saatavia maa- ja kalliomassoja. 
Alustavan massatalousarvioin mukaan hanke on 500 000 m3 ylijäämäinen. Hankkeen massatalo-
utta on käsitelty tarkemmin aluevaraussuunnitelman kohdassa 3.2 olennaiset maa-ainesasiat. 
 
9.6 Tieverkon hallinnolliset muutokset 
 
Suunnitellut tiejärjestelyt muuttavat alueen tieverkon hallinnollista luokitusta; nykyinen sivuun 
jäävä valtatie välillä Myllymäki (Ähtäri) - Väätäiskylä (Multia) muutetaan maantieksi. 
 
 

10. JATKOSUUNNITTELU 

Osayleiskaava ja siinä osoitettu uusi tielinja perustuvat vuonna 2013 valmistuneeseen Keski-
Suomen liiton teettämään yleissuunnitelmatasoiseen aluevaraussuunnitelmaan. Nyt käsillä ole-
vassa osayleiskaavassa vt 18 linjaus osoitetaan juridisesti sitovana maankäyttövarauksena, joten 
hankkeen toteuttamisen tullessa ajankohtaiseksi voidaan toteuttamiseen tähtäävä tiesuunnittelu 
käynnistää suoraan yleiskaavan mukaisena. Aikanaan yksityiskohtaisemmassa tiesuunnitelmassa 
määritellään myös hankkeen vaikutuksia tarkemmin. Yksityiskohtaisemman tiesuunnitelman laa-
timisesta, tielinjan käytännön toteutuksesta sekä kustannuksista vastaa Keski-Suomen ELY-
keskus. 
 
Tiesuunnittelussa tulee kiinnittää huomioita mm. seuraaviin seikkoihin: 
 
• Väylien tarkempi tietekninen suunnittelu 
• Läjitysalueiden osoittaminen ylijäämämassoille tai niiden tarkempi 
hyötykäyttö 
• Pohjanvahvistustoimenpiteiden tarkempi suunnittelu 
• Siltojen tekniset mitat 
• Melusuojausten tekniset ratkaisut 
• Valaistuksen tekniset ratkaisut 
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• Pohjavesisuojaustarpeiden tarkentaminen 
• Johtosiirtotarpeiden kartoittaminen 
• Hankkeen kustannusjaon tarkentaminen 
• Luontoselvitysten päivitys mm. seuraavat selvitykset: 

- Linnustoselvitykset (esim. kuukkeli, metso, riekko) 
- Luontodirektiivin IV lajit elinympäristöjen perusteella 
(esim. viitasammakot, sudenkorennot) 
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