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Asia: Vetoomus nro 0158/2021, Markku Silvonen, Suomen kansalainen, TEN-T-
verkon VT4-Vaajakoski-Kanavuori-tieosuuden ympäristövaikutuksista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo ongelmista, jotka johtuvat Jyväskylän ja Vaajakosken välisen 
valtatieosuuden (Kanavuori-Jyväskylä) sisällyttämisestä osaksi Euroopan laajuista 
liikenneverkkoa (TEN-T). Tie valmistui vuosina 1979–1980 keskelle tiheään asuttua aluetta, ja 
nykyisten kasvaneiden liikennemäärien vuoksi alue kärsii tiesaasteista (kuten melusta ja 
pölystä). Monissa reitin varrella sijaitsevissa yhteisöissä, kuten Vaajakoskella, Niitynpäässä, 
Jyskän taajamassa ja Jyskän koulussa, on tullut esiin ongelmia. Vetoomuksen esittäjä kertoo 
kansanterveydelle aiheutuvista haitallisista vaikutuksista, jotka johtuvat melusta, merkittävistä 
hiukkaspäästöistä, mikromuovista sekä ilmanlaadun asteittaisesta huonontumisesta, ja tuo esiin 
taloudelliset ongelmat, kuten kiinteistöjen arvon laskemisen. Vetoomuksen esittäjä luettelee 
useita parannuksia ja vaihtoehtoisia ehdotuksia TEN-T-suunnitelmaan (nopeusrajoitusten, 
kiertoteiden, liikennesuuntauksia koskevan tutkimuksen ja meluesteiden määrääminen). 
Samalla hän katsoo, että tieosuus rikkoo terveyttä ja turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä 
(melu) aiheutuville riskeille 6. helmikuuta 2003 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2003/10/EY, ja kehottaa parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. toukokuuta 2021. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 227 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. lokakuuta 2021
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Komission huomiot

Jyväskylän ja Kanavuoren välinen tieosuus on osa Suomen pohjois-eteläsuunnassa kulkevaa 
valtatietä, joka yhdistää Ruotsissa sijaitsevan Luulajan sataman Helsinkiin. Euroopan 
parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto päättivät sisällyttää sen Euroopan laajuisen 
liikenneverkon (TEN-T) ydinverkkoon vuonna 2013 osana unionin suuntaviivoista Euroopan 
laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annettua asetusta (EU) N:o 1315/20131. Verkkojen 
Eurooppa -välineestä annetun tarkistetun asetuksen (EU) 2021/11532 hyväksymisen myötä 
lainsäätäjät päättivät myös sisällyttää tämän osuuden Pohjanmeri–Itämeri-
ydinverkkokäytävään. 

Tieosuus oli siis jo vuodesta 2013 lähtien eli ennen sen liittämistä osaksi käytävää osa 
ydinverkkoa, johon sisältyvät ”ne kattavan verkon osat, jotka ovat strategisesti tärkeimpiä 
Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistavoitteen saavuttamisen kannalta”, ja joka on 
tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2030 mennessä. Suomen viranomaisten mukaan Vaajakosken 
ja Kanavuoren välistä olemassa olevaa tieosuutta on tarkoitus parantaa siihen mennessä, kun 
taas Jyväskylän ja Vaajakosken välinen tieosuus näkyy olevan valmis3.

TEN-T-asetuksessa asetetaan suorituskykyvaatimukset, jotka Euroopan laajuisen 
liikenneverkon on täytettävä. Yksi TEN-T-verkon yleistavoitteista on myös kestävyys, johon 
pyritään erityisesti edistämällä kasvihuonekaasuiltaan vähäpäästöistä, vähähiilistä ja puhdasta 
liikennettä, ulkoisten kustannusten vähentämistä ja ympäristönsuojelua koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Euroopan laajuinen liikenneverkko olisi suunniteltava ja sitä olisi kehitettävä ja 
käytettävä resurssitehokkaalla tavalla erityisesti siten, että arvioidaan strategisia 
ympäristövaikutuksia ja laaditaan asianmukaiset suunnitelmat ja ohjelmat. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla vähennetään kaupunkialueiden altistumista 
maanteitse tapahtuvan kauttakulkuliikenteen kielteisille vaikutuksille. 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman4 sekä kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian5 
mukaisesti komissio kiinnittää liikennepolitiikassaan paljon huomiota ympäristökysymyksiin. 
Komission tavoitteena on kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan liikenneverkko, joka on 
vihreämpi, digitaalisempi ja palautumiskykyisempi. Kestävän ja älykkään liikkuvuuden 
strategia ohjaa komission tulevan liikennepolitiikan laatimista, mukaan lukien sen TEN-T-
asetuksen tarkistamista koskevan ehdotuksen sisältö. Ympäristökysymyksiä, kuten 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa, käsitellään säännöllisesti myös Pohjanmeri–
Itämeri-ydinverkkokäytävän puitteissa.

On kuitenkin tärkeää korostaa, että jäsenvaltiolla on toimivalta päättää 
infrastruktuurihankkeiden kehittämisestä alueellaan noudattaen kaikilta osin sovellettavia 
sääntöjä.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11. joulukuuta 2013, unionin 
suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi, EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1–128.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1153, annettu 7. heinäkuuta 2021, verkkojen Eurooppa 
-välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU)+ N:o 283/2014 kumoamisesta, EUVL L 249, 14.7.2021, 
s. 38–81.
3 TENtec Interactive Map Viewer (europa.eu)
4 COM(2019) 640 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
5 COM(2020)0789. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
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Sääntöjen noudattaminen kaikilta osin tarkoittaa kuitenkin sitä, että voimassa olevaa EU:n 
lainsäädäntöä ja kansallisia sääntöjä, erityisesti ympäristönsuojelua, biologisen 
monimuotoisuuden suojelua ja julkista kuulemista koskevia sääntöjä, on noudatettava 
kehitettäessä tieinfrastruktuuria (rakentaminen, parantaminen, uusiminen). 

Mitä tulee terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille 6. helmikuuta 
2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/10/EY6 (seitsemästoista 
direktiivin 89/391/ETY7 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) mahdolliseen 
rikkomiseen, johon valituksessa viitataan, on tarpeen tuoda esiin, että sen säännöksiä on 
tulkittava EU:n yleisen työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön puitteissa. Tärkein 
EU-säädös työterveyden ja -turvallisuuden alalla on toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annettu 
neuvoston direktiivi 89/391/ETY8 (niin sanottu puitedirektiivi).

Puitedirektiivi ja yksittäiset direktiivit, kuten melulle altistumisesta annettu direktiivi, 
perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 153 artiklaan. Niiden 
tarkoituksena on täydentää jäsenvaltioiden toimintaa erityisesti työympäristön parantamisessa 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi, ja niitä sovelletaan kaikilla sekä 
julkisen että yksityisen toiminnan aloilla. Puitedirektiivin perusperiaatteena on kaikkien niiden 
riskien arviointi, joille työntekijät altistuvat tai voivat altistua, ja ehkäisevien toimenpiteiden ja 
turvatoimien laatiminen sen perusteella. Direktiivissä määritellään yleisiä periaatteita, jotka 
koskevat muun muassa vaarojen ehkäisemistä ja työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
suojelua työpaikalla, annetaan yleisiä ohjeita näiden periaatteiden täytäntöön panemiseksi ja 
asetetaan työnantajalle joukko velvollisuuksia. Siksi työnantajan on kulloisissakin olosuhteissa 
päätettävä vaaroista tehdyn arvioinnin perusteella, mihin ehkäiseviin toimenpiteisiin ja 
turvatoimiin sanotuissa olosuhteissa on ryhdyttävä (ks. myös direktiivin 2003/10/EY 4 artikla). 

Jäsenvaltioiden on saatettava EU:n direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. 
Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vastuulla on ensisijaisesti valvoa niiden kansallisten 
säännösten täytäntöönpanoa, joilla direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Vetoomuksesta ei käy selkeästi ilmi, viittaako vetoomuksen esittäjä työntekijöiden ryhmään, 
jonka on palkannut tietty työnantaja eli luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, johon työntekijä 
on (tai työntekijät ovat) työsuhteessa ja joka on vastuussa yrityksestä tai laitoksesta. Jos jokin 
tietty työnantaja ei ole tehnyt arviointia vaaroista tai toteuttanut ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
turvatoimia ja on siten laiminlyönyt täytäntöönpanon, asia voidaan saattaa asianomaisen 
kansallisen viranomaisen, esimerkiksi työsuojeluviranomaisen, ratkaistavaksi.

Mitä tulee melua koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoon (lukuun ottamatta vetoomuksen 
esittäjän mainitsemaa terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 
työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, annettu 6. helmikuuta 2003, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) 
aiheutuville riskeille (seitsemästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi), 
EUVL L 42, 15.2.2003, s. 38–44.
7 Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12. kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden parantamisen edistämiseksi työssä, EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8.
8 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna.
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riskeille koskevaa direktiiviä 2003/10/EY), komissiolla ei ole riittävästi tietoja, jotta se voisi 
arvioida asiaankuuluvan EU-lainsäädännön noudattamista.

Loppupäätelmä

Toimitettujen tietojen perusteella komissio ei ole havainnut, että analysoitua EU-lainsäädäntöä 
olisi millään tavoin rikottu.


