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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 1 
SUUNNITELMATOIMIKUNTA 

ERI ASTEISTEN SUUNNITELMIEN SISLTÖEHDOTUKSEN LAATIMISEN 
YHTEYOEsS TEHTYJÄ SELVITyKSIÄ 

1 .JOHDANTO 

Eri asteisten suunnitelmien sisltöehdotuksen laatimisen yh-

teydess on katsottu tarpeelliseksi selvitt suunnittelupro-

Sessiin liittyvii pätksentekoa, informoinnin tarvetta, in- 

formaation kulkua sekä suunnitelmien laatimiseen ja esitysta-
paan liittyvi, kysymyksiL 

Selvitystyö on tehty osittain ennen varsinaisen suunnitelmien 

sisltöehdotuksen laatimista ja osittain sen aikana. Samaan 
aikaan on toisessa yhteydessä ollut kynniss "Tien synty' - 
selvityksen laajentaminen ja viimeistely. Koska niss kandes-

sa selvityksessä on käsitelty samoja asioita, on nm laadittu 

rinnakkain ja yhteistoiminnassa siten, että kukin ksjtltvj 

asia on esitetty vain kerran jommassa kummassa selvityksess, 

riippuen siitä kumpaan ko. asian yhteys on läheisempi. Tämän 

vuoksi on välttämätintä, että jäljempänä olevia selvityksiä ja 

"Tien syntyä' tarkastellaan yhtaikaa niiden kiinteän yhteyden 
vuoksi. 

Jäljempänä esitettävät selvitykset ovat: 

- tielain mukaisessa käsittelyssä tarvittavien 

asiakirjojen tarkkuutta koskeva muistio 

- informoinnin tarve tiesuunnittelupr(JspssjsS 

- informaation kulku tiesuunnitteluprosessissa 

- suunnitelmien ja informaation vanheneminen 

Niitä "Tien synty - selvityksessä esitettyjä asioita, joita on 
tarkoituksenmukaista tutkia edellä mainittujen kanssa saman-
aikaisesti ovat: 



- ptaksentekoprosessj 

- eri sUunnjtte1utehtvjen sis1t 

- tielair, mukainen ksitte1y 

- vesioikeuden ksitte1y 

Eri suunnitelrna - asiakirjojen asiasis1t5 ja esitystapaa ei 

ksite11 tss se1vityksess, vaan ne on liitetty mukaan 
eri asteisten suunnitelmien sislt5ehdotukseen 
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SUUNNITELMATOIMIKUNTA 
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TIE- JA VCSIRAKENNUSHALLITUS 
	

II 

SUUNNITELPTr1rKUNT 

P M 

TIELAIN MUKAISESSA KSITTELYSS, TARVITTAVIEN 
ASIAKIRJOJEN TARKKIJUS 

Yleist 

Kytnnön tiensuunnjttelussa syntyy tielain tunteman tiesuun-

nitelman lioksj erilaisia ja eri asteisia suunnitelmia, ku- 

ten tieverkkosuunnitelma, yleissuunnitelma ja rakennussuunni-
telma 

Viime aikoina on kehitetty voimakkaasti valtionhallinnon las-

kentatoimen toimintamenettely ja ohjelmojntj Tavojtebud-

jetointia varten tulee rakennussuunnitelmien soveltua entist 

selvpiirteisemrnin rakentajan kytt6ön, ja niist5 on saatava 

työnsuunnjtteljjan tarvitsemat tiedot riittvn hyvin eritel-

tyin. Tsti syystä on rakennussuunnitelman laatijan ja ra-
kentajan "hteistn tarve korostunut. 

Tllin on erksj pulmakysymykseksi muodostunut se, milloin, 

millä ja kuinka tarkalla suunnitelmalla tielain mukainen k-

sittely olisi hoidettava, jotta saavutettaisjin tielain tarkoi-

tus luoda juridinen pohja hankkeen toteuttamiselle tekemött 
kuitenkaan 	rpeettoman yksityiskohajj ratkaisuja ja asia- 

kirjoja. Käsittelyn avulla saadaan tiehanketta varten lain 

edellyttm julkisuus oikeus mrt rakentamisesta tie- ja 
suoja - alueilla sek tieptjksen kautta oikeus ottaa haltuun 
tietä varten tarvittava alue ja kytt 	sitä tietarkoituksiin 
Rakennussuunnitelma on sitä vastoin teknillinen asiakirja, jon- 
ka avulla ty5 	hdn. Siitä ilmenevt yksityiskohtaj555j mi- 
tat, raksnnp Ja fyohit. 

Tt kysymv3 	on ±- ja vesirakennushallituksessa v. 1967 

selvittnyt tamikunta, johon ovat kuuluneet toimistopl1jkk 



2. 

E. Hietanen, toimistopääl1jkk V. Hakala, jaostopäälljkkö 

M. Vuoria sek lakimies K. Perko. Toimikunta on muistiossaan 

18.10.1967 asettunut kannattamaan tielain mukaisen käsittelyn 

suorittamjsta tarkistetulla yleissuunnitelmalla 

Suunnitelmatoimikunta, jonka tehtävänä on laatia ehdotukset 

eri suunnitelmien asiasisällöstä ja mallipjjrustuksjsta ja jo-

hon kuuluvat diplomj-insinjrj K. Härkänen, 0. Hintjkka, 

P. Hautala ja E. Ahola sekä konsu].ttina Insinöörjtojmjsto 

Viatek, on työnsä alkuvaiheessa joutunut käsittelemn samaa 

asiaa kuin Hietasen toimikunta. Suunnitelmien asjasisällön 
määrittämisen ja mallipiirustus 	laatimison kannalta on rat- 
kaiseva kysymys, voidaanko tielajn mukainen käsittely suorittaa 
tarkjstetulla yleissuunnitej.ml 	Tss mielessä toimikunta 
on tahtonut jäljernpänä tuoda esille ne näkökohdat, jotka puol-

tavat tarkistetun yleissuunnitelman käyttöä tielain mukaisessa 
käsittelyssä. 

Hietasen toimikunnan muistio 

Hietasen toimikunnan käsityksen mukaan tielain mukainen käsit-

tely voidaan hoitaa tarkistetulla yleissuunnjtelmj 	ilman, 
että se vaatisi muutoksia voimassa olevaan tielainsäädäntöön 

Toimikunta on todennut asiasta seuraavia näkökohtia: 

- Suunnittelun laatutason kasvaessa lisääntyy vastaisuudessa 

työpiirustusten laatjrnjsen tarve. Kun tjelajn mukaisesta kä-

sittelystä saatavjen lausuntojen perusteella useasti joudutaan 

muuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa, ja kun tl1öjn joudutaan 

valmiita työpjjrugtuksja tekemään uudelleen, on tulevaisuudes-

sa tällaisen hukkatyön vaara suurempi kuin tähän mennessä. 

- Nykyisen käytännön mukaan, jolloin tielain mukainen käsitte-

ly tapahtuu aivan suunnittelun loppuvaiheessa, aiheutuu suun-

nittelussa "tyhjäkäyntiä", kun odotetaan käsittelystä saata- 
via muistutukgja ja lausuntoja. 
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- Mikäli tielain mukainen käsittely suoritettaisiin aikaisem-

massa vaiheessa tarkistetulla yleissuunnitelmalla, saatai-

siin muistutusten ja lausuntojen näkökohdat käyttöön suunnit-

telua varten tarpeeksi aikaisessa vaiheessa ja "tyhjäkäynnin 
vaara jäisi pois 

- Vahvistettavaksi esitettävä suunnitelma ei saisi tielain 

15 hn mukaan poiketa käsittelyssä olleesta tarkistetusta 

yleissuunnjtelmasta suuntaukseen nähden olennaisissa kohdin. 

Poikkeustapauksissa voitaisiin tiesuunnitelma ennen vahvis-

tamista saattaa uudelleen tielain mukaiseen käsittelyyn. 

- Pulmakysymyksiä ovat: 

a) yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelman 
käsittely, 

b) ne rakennuskohteet, joiden kustannuksiin kunnat osallis-
tuvat, 

c) paikallisteiden rakentarnis- ja parantamistyöt johtuen 

siitä, että kustannusarviot ovat yleissuunnitelmavajheos-

sa vielä alustavia ja likimäär'äjsjä. Muistiossa on kui-

tenkin todettu, että nämä pulmakysymykset voitaneen rat-
kaista. 

Suunnitelmatoimjkunnan selvitykset 

Tien suunnitteluprosessiin kuuluvat tieverkkosuunnittelu, 

yleissuunnittelu sekä rakennussuunnitelman ja tielain mukai-

sen käsittelyn asiakirjojen laatiminen. Näiden kestoaikoja 
kuvaa seuraava taulukko: 



Suunnjtteluvajhe Moottorjtje Tavallinen Paikalljstje 
maantie 

n. 	10 km n. 	20 km n. 	10 km 

Tieverkkosuunnitelma 1.5-2.0 	v (1.0-2.0 	v) 
Yleissuunnitelma 1.5-2.0 	v 1.0-1.5 	v (0.5-1.0 	v) 
Rakennussuunnite ima 
ja tiesuunnitelma 2.0-2.5 	v 1.5-2.5 	v 1.0-1.5 	v 
YHTEENS) 5.0-6.5 	v 2.5-4,0 	v 1.0-L5 v 

Tieverkkosuunnitelmassa ja yleissuunnitelmassa ksjte11n ta-

loudelljsia, liikentee11jsj ym. yleisiä perusteita. Tiesuun-

nitelman tarkoitus on luoda jurjdir,en pohja hankkeen toteutta--

miselle, kun taas rakennussuunnitelma on teknillinen asiekir'-
ja, jonka avulla tyi tehdn. 

Suunnitelmatoiminta kun selvittänyt prosessia kanden viimeksi 

mainitun osalta soveltamalla nhist muissa yhteyksissä laadit-

tua kuvausta. Kuvauksessa on oletettu, että tiestä on olemassa 

yleissuunnitolma, ja rakennussuunnitelmaa ryhdytään laatimaan 

tämän pohjalta. Liitteessä 1 on oletettu, että tiesuunnitelma 

kootaan nykyisen käytännön mukaan rakennussuunnitelman edetty 

niin pitkälle, että linjaus ja tasaus eivät enää muutu. Liit-

teessä 2 on oletettu, että tielajn mukaiseen käsittelyyn saa-

tetaan tarkistettu yleissuunnitelma. Vertailun helpottamisek-

si on liitteeseen 2 piirretty katkoviivojll3 eräiden osateht-
ylen sijainti myös liitteen 1 mukaisille paikoille, 

Verr'attaessa liitteitä 1 ja 2 voidaan todeta 

- Liltteessä 2, jossa tielain mukainen käsittely tapahtuu tar-

kjstetulla yleissuunnitelmalla, käsittely alkaa tuntuvasti 

aikaisemmin kuin liitteessä 1. Muistutukset ja lausunnot 

tulevat suunnittelijan käyttöön niin aikaisin, että muutos-

ten tekeminen käy helpommin päinsä. Nykyisen käytännön mu-

kaan joudutaan usein lopullinen linjaus ja tasaus suunnitte-

lemaan ennen muistutusten ja lausuntojen saantia senkin 

uhalla, että tämä työ menisi tietyillä tien osilla hukkaan 
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suunnitelman muuttuessa mandollisesti kokonaan toisenlai-

seksi. Täten on perusteltua, ett juridinen suunnitelma 

ja teknillinen suunnitelma erotetaan toisistaan. 

- Samasta syystä jäisi pois se "tyhjkynti, joka aiheutuu 

siitä, että liitteen 1 mukaan tiesuunnitelman valmistumisen 

ja rakennussuunnitelman viimeistelyn välille j 	liian v- 

hn tehtvi verrattuna tielain mukaisen käsittelyn kesto- 
aikaan. 

- Kun tienrakennustöiss siirrytn tavoitebudjetointiin, on 

todettu trkeksj tiensuunnitte1ijar ja rakentajan yhteis-

ty5 mandollisimman aikaisessa vaiheessa, Työmaan alustavaan 

suunnitelmaan (TAS) liittyvät ratkaisut joudutaan tekemn 

ennen lopullista linjausta ja tasausta. Liitteen 2 mukai-

sessa prosessissa ei ole sellaista hukkatyön vaaraa kuin 

liitteen 1 mukaan. 

Suunnitelmatojmikunta on todennut lisksj seuraavia nkökoh-
tia: 

- Kun tielain mukaista käsittelyä tarkastellaan päätöksenteko- 

prosessin osana, se sijoittuu prosessiin sitä oikeammin, mi-

t aikaisemmassa vaiheessa se tapahtuu. Ptöksenteon osi-

ne olevat henkilökohtaisten keskuste].ujden kannanotot, tie- 

kokouksissa esitetyt mielipiteet, viralliset muistutukset 

ja lausunnot tulisivat kytt6ön siinä vaiheessa, jolloin tar-

vitaan ptös asioista, joilla ympäristön yleisjrjestelyn 

kannalta on huomattavaa merkitystä (yleisten ja yksityisten 

teiden sekä katujen jrjeste1yt ja liittymt, vuorovaikutus 

kaavojtuksen kanssa). Tje].ajn 15 :n mukaan vahvistettava 

suunnitelma ei saisi poiketa tielain mukaisessa ksittelys- 

s olleesta suunnitelmasta suuntaukseen nähden olennaisissa 

kohdin. Tällöin tielain mukaisel].a ksittelyll ja siitä 

saatavilla yleisön, intressipiirien ja pttvien elinten 

kannanotoj].la on siten tarkoitus saada aikaan pt6s suunta-

usta, liittymi, tiejrjestelyj yms. seikkoja koskEvisEa 



kysymyksissä. Tielinjan ja tasauksen mritys pienemmiss 

puitteissa voi yleens tapahtua teknillisten nk5kohtien 
mukaan. 

- Siirryttess tavoitebudjetointjjn ei tielain mukaisissa 

	

asiakirjoissa olevilla kustannusarvjoilla ole en 	merkitys- 
t tienrakennuksen rahoituksen jrjestelyss. Niitä tarvi-

taan ainoastaan vaihtoehtoisten suuntausten vertajiussa ja 

hankkeen taloudelljsuuden arvostelussa. Tlljn voivat tie- 

lain mukaisen ksitte1yn kustannusarvjot olla likimärisi, 

mutta kuitenkin suuruusluokaltaan paikkansapitvi. Thn 

liittyy pulmakysymyksi niissä rakennuskohtejssa, joihin 

kunnat osallistuvat sekä paikalljstejss. Tt on ksite1-

ty lhemmin Hietasen toimikunnan muistiossa. 

	

- Hietagen toimikunnan mukaan on mandollista lhett 	yksi- 
tyisten teiden liittym- ja jrjestelysuunnite].m3 tielain 

mukaiseen käsittelyyn (kuulemismenettelyyn) my5hemmin kuin 

ptie. Ptksentekoprosessjn kannalta kaikki ympäristön 

maankyttöön vaikuttavat jrjeste1yt olisi saatava ksitte-

lyyn yhteikaa, koska ne ovat suuruusluokaltaan toisiinsa 

verrattavia kysymyksiä. Tmn takia oheisissa liitteiss on 

oletettu yleisten teiden ja yksityisten teiden käsittelyn 

tapahtuvan samanaikaisesti, koska perjaateratkaisut on vlt-

tmtt tehtv samalla kertaa. Kytnn6ss saattaa olla 

vaikeuksia ratkaista yksityisten teiden kaikkia jrjestelyj 

yleissuunnjtelman terkistusvaiheessa, mutta tt varjopuol-
te voitaneen vhent 	kohdistamajle suunnittelun painopiste 
aluksi jrjestelyjen selvittmjgeen mm. henkil6kohtajsjn 

keskustelujn, joiden avulla useat ongelmat voidaan ratkais- 
ta. 

Yhtnvet0 ja ehdotus toimenpiteiksi 

Hietesen toimikunnan mukaan voidaan tielain mukainen ksitte-

ly suorittaa tarkjstetulla Yleissuunnitelmalla ilman, että se 
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vaatisi muutoksia voimassa olevaan tielajnsdäntön. Suun 

nitteluprosessi tulisi nykyistä sujuvammaksi, jos suunnittelu 

voitaisiin viedä yhtäjaksoisesti loppuun ilman odotusaikoja 

toisen tielain mukaisen käsittelyn tullessa kysymykseen vain 

poikkeustapauksessa. 

Kun eriasteisten suunnitelmien sisältö- ja mallipiirustusehdo-

tusten laatimisen kannalta on erittäin tärkeätä ratkaista ky-

symys tarkistetun yleissuunnitelman kelpoisuudesta tielain 

mukaiseen käsittelyyn, suunriitelmatojmikunta ehdottaa, viita-

ten Hietasen toimikunnan muistioon, edellä oleviin selvityk-

sun ja näkökohtiin, että tie- ja vesirakennushallitus tekisi 

päätöksen, jonka mukaan tielain mukainen käsittely suoritet-

taisiin vastaisuudessa tarkistetulla yleissuunnitelmalla. 

Niistä teistä, joista varsinaista yleissuunnitelmaa ei ole teh-

ty, voitaisiin tielein mukaista käsittelyä varten laatia tark-

kuudeltaan ja tarkoitukseltaan vastaava suunnitelma. 

30.10.1968 

SUUNNITELMATOIMIKUNT,4 







TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 III 
SUUNNITELMATOIMIKUNTA 

INFORMOINNIN TARVE TIENSUUNNITTELUPROSESSISSA 

Tiensuunnittelu- ja rakentamisprosessj tähtää julkisilla va-

roilla ja yleiseen tarkoitukseen tarkoitettujen väylien ai-

kaansaamiseen. Tiellä on hyvin laaja ja monipuolinen vaiku-

tus ympäristjnsä. Uusi tie vaikuttaa yleensä huomattavasti 

aikaisemmin alueella vallitsevjjn olosuhteisiin, joten on 

luonnollista, että kehitys on johtamassa siihen, että uudet 

tiehankkeet synnyttävät yhä enemmän yleistä mielenkiintoa ja 
informaation tarvetta. 

Tässä selvityksess, on tarkasteltu tiensuunnittelu- ja raken-

tamisprosessia sen infor'maationtarpeen kannalta, jota esiin-

tyy niiden keskuudessa, jotka eivät kiinteästi osallistu itse 

suunnitteluprosessjjn esim. maanomistajat ja p  ttävät viran-
omaiset. 

Liitteenä on esitetty taulukko ja siihen lIittyvä luettelo 

siitä, missä vaiheessa ja minkä laatuisena em, informaation 
tarve esiintyy. 

Tässä selvityksessä ei ole tarkasteltu sitä informaation ja 

informojnnin tarvetta, jota esiintyy itse suunnitteluproses-

sin sisällöin osalta liikenteensuunnjtteljjan ja geoteknikon 

välillä, Tämä tarkastelu on jätetty tässä yhteydessä pois, 

koska se olisi muodostunut hyvin laajaksi. Itse asiassa 

voidaan sanoa, että suunnitteluprosessj on pääosiltaan juuri 

informaation siirtoa ja informaation muokkausta, Suunnitte-

luprosessjn sisäistä rakennetta on tarkaste].tu mm, samaan i-
kaan laaditussa "Tien synty' selvityksess, 

Tässä selvityksessä on suunnitteluprosessjn ulkopuoliset vas-

taanottajat jaettu seuraaviin ryhmiin: 
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VP 	Viranomaiset ja p ttvt elimet 

Ne viranomaiset, jotka suunnittelun eri vaiheissa 

joutuvat antamaan lausuntoja, valitsemaan vaihtoeh-

doista tai hyvksymn suunnitelmia tai jotka käyn-

nistvt ptöksilln suunnittelun eri vaiheet 

MS 	Maankäytön suunnittelija 

Suunnitteluprosessiin aktiivisesti osallistuva tai 

ulkopuolinen maankäytön suunnittelusta vastaava hen-
kilö 

YS 	Muut yhdyskuntasuunnittelj.jat 

Suunnitteluprosessin aikana yhdyskuntasuunnittelus - 

ta vastaava henkilö 

MO 	Maanomistajat 

Yleensä ne maanomistajat, joiden maata tai kulkuyh-

teyksiä suunnitelma välittömästi koskee 

TR 	Työnsuunnittelijat ja rakentajat 

Koska selvityksessä on pääasiallisesti tarkasteltu 

suunnittelijan kannalta on in-Formoitavaksi ryhmäksi 

otettu myös rakentaja, joka on suunnittelijan kan-

nalta tärkein informoinnin kohde. 

Ti. everkkosuunnjte iman teko 

l.VF 	- Suunnittelualueen laajuus 

- Suunnitelman taso (seutusuunnitte].uun vai yleis- 

suunnitteluun liittyvä) 

- Kuinka työ on tarkoitus viedä läpi 

- Työn yleisaikataulu 

- Arvioidut suunnittelu kustannukset 

- Mitä muuta suunnittelua tapahtuu samanaikaisesti 

(maankäytönsuunnittelua, taloussuunnittelua jne.) 



l.MS ja - Ty5n laatu ja laajuus 
l.YS 	- Suunnitelman taso 

- Kuinka tieverkkosuunnittelu on tarkoitus liitt 

meankytön suunnitteluun ja muuhun yhdyskunta-
suunnitteluun 

- Tyin yleisaikataulu 

1.35 	- Suunnjttelualueen laajuus 

- Suunnitelman taso (seutusuunnjtteiuun vai yleis- 
kaavoitukseen liittyv) 

- Kuinka ty on tarkoitus tehd 

2.YS ja - Suunnittelun perustana käytetyt vLest5-, elinkei-
3.YS 	no- ym. perusennusteet 

6.VF 	- Rjittvtj tietoja vaihtoehtojsjgta tieverkojsta 
kannan mritte1y varten 

- verkon muoto 

- maa-aluetarve 

- suunnittelun perusolettamukset 
- mil1 tavoin esitetty verkko ja muut liikenne- 

muodot yhdessä tyydyttvt liikenteen kokonais-
tarpeen 

- käsitys kapasiteetista ja palvelutasosta 

- kustannukset 

- vaikutukset yhdyskunnan rakenteeseen ym 

8.VP 	- Lopullinen tieverkkosuunniteirna 

- verkon rakenne ja muoto sekä verkon olennajset 
yksityiskohdat 

- kustannukset 

- tieverkon kehittmjsohjelma 

- vaikutukset yhdyskunnar, kehittrnjsen kannalta 

- lähiajan p5tksenteon tarvitsemat 
tiedot 

3. 



8.NS 	- Verkon liittyminen maankyttiön 

- kuinka verkko pystyy palvelemaan maankyttö 

- tieverkor, maa-aluetarve niillä kohdin, joissa 

tehdn tarkempia maankyttösuunnite1mja 

- verkon toteuttamisen liittyminen maankyt6n 

toteuttamiseen 

8.YS 	- Kuinka verkko palvelee tai rajoittaa yhdyskunnan 
toimintoja 

- Tieverkon toteuttamisen liittyminen yhdyskunnan 

kehi ttymiseen 

8.JS 	- Kartta tieverkosta 

- suunnitelman perusolettamukset 
- kustannukset 

- toteuttamisohjelma 

- yleisti mielenkiintoa olevia yksityiskohtia 

Tiesuunnitelman teko 

9.VP 	- Suunnittelun kohde ja vaikutusalue 

- Yleisajkataulu ja suunnittelun arvioidut kustan-
nukset 

- Suunnittelun liittyminen kaavoitukseen 

- Suunnitelman toteuttamisen kiireellisyys 

- Kuinka suunnittelutyö on tarkoitus viedä läpi 

9.MS 	- Suunnittelun kohde 

- Suunnitelman valmistumisaj ankohta 

- Suunnittelun liittyminen kaavoitukseen 

9.JS 	- Suunnittelun kohde 

- Suunnitelman valmi stumisajankohta 

- Vyln yleinen merkitys liikenteen 
kannalta 



5. 

l2.VP 	- Alustavat yleissuunnitelman linjavaihtoehdot 

lausuntoa varten 

13.VP 	- Yleissuunnitelmavaihtoehdoista 

- linjaus 

- tasaus 

- liittymät 

- tiejärjestelyt 

- kustannukset 

- aluevaraukset merkittävimmistä paikoista 

- liikenneteknillinen palvelutaso 

14.VP 	- Lopullinen yleissuunnitelma perusteluineen 

- Liikennealue ja yleissuunnitelman vaikutus 

kaavoihin 

- Liikennejärjestelyt maankäytn kannalta 

l4JS 	- Kartta yleissuunnitelmasta 

- Todennäköinen rakentamisaj ankohta 

- Kustannukset 

- Yleistä mielenkiintoa olevat liikennejärjestelyt 

- Vaikutus muuhun suunnitteluun ja rakentamiseen 

14.MO 	- Yleissuunnitelman yleinen kulku ja tiealue 

- Yleissuunnitelman vaikutus paikallisiin liiken-

neoloihin 

Rakennussuunnitelman ja tiesuunnitelman teko 

l5VP 	- Suunnittelun kohde 

- Kuinka suunnittelutyö on tarkoitus viedä läpi 

- Suunnittelun kiireellisyys 

- Suunnittelukustannukset ja aikataulu 

- Todennäk8inen rakentami saj an kohta 



6. 

15.JS 	- Suunnittelun kohde, tien yleinen merkitys ja 

luokka 

- Suunnittelun aikataulu 

- Rakentamiskustannukset karkeasti 

15.MO 	- Tieto suunnittelutyön aloittamisesta ja siitä, 

millä alueella suunnittelu tapahtuu 

- Tieto tien yleisestä merkityksestä ja luokasta 

17.VP 	- Riittvsti tietoja linjavaihtoehcJoista 

17.MS 	- Linjavaihtoehtojen liikennealuetarve kaavoitetta- 

villa alueilla 

l7.MO 	- Tien sijainti kartalla, jossa näkyy tilojen rajat 

- Tiejrjeste1yt paikallisen liikenteen osalta 

20.VP 	- Tielain edellyttmt asiakirjat 

- tiesuunnitelma 

- tien suunta 

- poikkileikkausmuoto 

- aluevaraukset my5hempi rakennusvaiheita 

varten 

- rakentamiskustannukset 

- lunastus- ja korvauskustannukset 

- syrjn jvien tieosien hallinnollinen 

j rj e s t e ly 

- muiden tiehankkeesta aiheutuvien teiden 

ra ken t a mi n en 

- yksityisteiden liittmisest ja tarvittaessa 

yksityisteiden jrjestelyist 

- rakenteiden purkamiset ja siirrot 

- yksityisten teiden liittymi- ja jrjestelysuun-
nitelma 

- yksityisteiden liittminen ptiehen ja tarvit-

tavat yksityisten teiden järjestelyt 



- Vesilain mukaisen käsittelyn edellyttämät asia- 
k i. rj a t 

- siltojen alustavat ylepIipustukst 

- padotuslaskelmat 

- alustavat lausunnot 

- purettavat sillat 

- muut tarpeelliset tiedot 

20.FIS 	- Liikennealue kaavoitusta varten 

- Tiesuunnitelman edellyttämät kaavojen muutos- 
tarpeet 

20.JS 	- Tiesuunnitolmasolostuksen tiedot 

20.MO 	- Tien sijainti 

- Tien yleinen merkitys 

- Erikoismääräykset, esim. moottoritic 

- Tioa].ue, varamaa-alueet 

- Laskuojat, kuivatusjärjostelyt 

- Tiejärjestolyt paikallisen liikenteen osalta 

- Purettavat ja siirrottävät rakennukset 
- Maanomistussuhteet 

- Tien vaikutus ammatin harjoittamjsen kannalta 

- Todonnäk5inon rakentamisaj ankohta 

- Tilusjärjestelyt 

- Vesistön liittyvät asiat 

2l.TR ja - Siinä määrin tietoja, että suunnittelun teknil-
22.TR 	lisjss ratkaisuissa voidaan ottaa huomioon ra- 

kentamisen vaatimukset 

- Tiedot TAS:n ja TAB:n laatimista varten 

- hyvä yleiskuva rakennushnnkkeesta ja sen si-

jainnista ympäristöönsä nähden 

- käytettävissä olevat työmaatiet sekä työnaikai- 

sen liikenteen järjestelyyn vaikuttavat tekijät 
- varamaa - alueiden sijainti, materiaalin laatu, 

määrä, hinta sekä alueiden omistussuhteet ja 

7. 



tiedot vapailta markkinoilta saatavasta tien-

rakennusmaterjaaljsta 

- leiri-, murskaus-, varastoalueet ja kaatopaikat 

- työkohtoisiin sisltyvt työrnrt, massat sek 

massojen kyttökelpoisuus 

- rakennussuunnitelmassa massojen kytöllo asete-

tut rajoitukset 

- leikkauksien kaivettavuus ym. resurssien ja 

niiden tehojon mrittelyyn vaikuttavat seikat 

- työselityston asettamat vaatimukset työnsuori- 

tukselle vuodenaikoihin nhden ja työselitysten 

mandolliset orikoisvaatimukset 

230VP 	- Rakennussuunnitolma hyvksymist varten 

- Rakennussuunnitelman ja tlk:ssa olleen suunnitel-

man eroavuudet sekä mandollisen muutossuunnjtolman 

teko tiesuunnitelmaan 

230JS 	- Tieto suunnitelman valmistumisesta 

- Yleiskartta 

- Rakentarniskustannu koet 

- Rakentamisajankohta 

23.TR 	- Tieto suunnitelman valmistumisesta 

Tien rakentaminen 

24.VP 	- Tie- ja rahoitusptöksen asiakirjat 

24JS 	- Rakentamisaikataulu 

- Yleiskartta 

- Rakennuskustannukset 

- Työn suoritustape 

- Työnaikaiset huomattavimmat liikenne- 

jrjestolyt 



240M0 	- Tieto rakennustyin aloitusajankohdasta 

- Tiealue mitattuna maastoon haltuunottoa varten 

- Rakennusten purkamis- ja siirtoaikataulu 

- Puiden kaato ja sadonkorjuuaikataulu 

- Maksettavat korvaukset ja maksun ajankohta 

24TR 	- Tydolliset rakonnuspiirustukset 

- yleiskuva rakennuskohteista ja rakenteista 

- riittvn yksityiskohtaiset piirustukset jo 

työselityksot, jotta tie voidaan kaikissa 

yksityiskohdissaan rakentaa suunnittelijan 

edellyttmll tavalla 

25.VP 	- Urakkatarjouspyyntasiakjrjat 

25.JS 	- Tiedot rokontajasto tai urkoitsijast 

- Rakennuskustannuet 

- Yleiskar'tta 

26JS 	- Rakennustyön edistyminen 

- Liikennejrjestelyt työn kuluessa 

26.MO 	- Rakennustydn edistyminen 

- Milloin voi aluettaan vielä kytt 

- Milloin puut on kaadettava ja sato korjattava 

- Kulkuoikeus työmaalla, turvallisuusmryksot 

270VF 	- Työn loppuselvityksen ja tietoimituksen sia- 
kirjat 

27JS 	- Liikentoelle avaamisajankoht- 

- Rakennustyön lopulliset kustannukset 

- Tiejrjostelyjen aiheuttamat hallinnollisen 

jaon muutokset 

- Erikoismrykset, esim. moottoritio 



10. 

27M0 	- Tiea1uc mitattuna tietoimitukswi yhteydessi 

- Haittojen, korvausten mritte1y 

4.2. 1969 

SUUNNITELMATOIMIKUNTA 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 

SUUNNITELMATOIMIKUNTA 	 IV 

INFORMAATION KULKU TIESUUNNITTELUPROSESSISSA 

Ede1l olevassa selvityksessä "Informoinnin tarve tiesuun-

nitteluprosessissa" on käsitelty mitä informaatiota on tar-

peen antaa suunnitteluprosessin eri vaiheissa niille, jotka 

eivät osallistu kiinteästi suunnittelutapahtumaan. Ohoisessa 

liitteess 1 on kuvattu informaation kulkua pasiassa suun-

nitteluun osaa ottavien kesken, mutta samalla on myös koko-

naisuuden takia osoitettu tietojen antamison tarvetta ulko-

puolisille, ainakin siltä osin kuin suunnittelun etonemisen 

kannalta on v1ttmtönt tai siten kuin lains dnnss on 

mrtty. Kaavio pyrkii osoittamaan miss suunnittelua ja 

ptksentekoa tapahtuu ja mihin niist on syytä antaa tieto-

ja suunnittelutapahtuman eri vaiheissa. Tss5 yhteydessä ei 

ole katsottu tarpeelliseksi selvitt, mitä tietoja eri yh-

teyksiss tulee antaa, koska se on oikeastaan jo itse suun-

nittelutyti ja on yksityisknhtaisommin so1vitofy 'Tion syn-

nyss" (7.2.1969). 

Liitteess 1 on kirjainmerkinnill pyritty 1isksi ylais-

piirteittin osoittamaan, miten informaatiota tuottavat ja 

vastaanottavat henkilöt jakautuvat saamansa koulutuksen pe-

rusteella. Tll on pyritty saamaan ksitys siit; miten 

yksityiskohtaisia tietojen on tarpeen olla ja miten paljon 

tietoja voidaan esitt menetelmill ja merkinnill, jotka 

ovat tuttuja ao. koulutuksen saaneille, mutta voivat olla 

erittin hankalia jonkun muun alan asiantuntijal10 

1.11.1969 

SUUN N 1 TE L M A TOI MI K U NT R 



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	 V 
SUUNNITELMATOIMIKUNTA 

SUUNNITELMIEN JA INFORMAATION VANHENEMINEN 

Tiesuunnittelun yhteydess syntyy eri asteisia suunnitelmia, 

kuten tieverkkosuunnitelma, yleissuunnitelma, tie- ja raken-

nussuunnitelma sekä muuta tietoaineistoa, jotka ovat ajan-

kohtaista ja oikeata vain tietyn ajan, jonka pituus riippuu 

asian luonteesta, yksityiskohtaisuudesta, kehityksen nopeu-

desta, paikkakunnasta ja sen väkiluvun kehityksestä yms. 

Osaltaan thn vaikuttaa myös se aika, mika suunnitelman laa-

timiseen tarvitaan. Yleisiä, mutta ei yksityiskohdiltaan 

paikkaansa pitvi, suunnittelun ja rakentamisen kestoalkoja 

sekä arvioita vanhenemisesta on esitetty liitteoss 1. 

Vanheneminen johtuu mm. seuraavista syistä: 

- taloudellinen kehitys 

- teknillinen kehitys 

- suunnittelun lhtökohtjen muuttuminen 

- yksityiskohtaisempi suunnitelma aiheuttaa sen, 

että samaa kohdetta koskeva yleispiirteisempi 

suunnitelma ei ole en 	voimassa 

- rakennustyön suoritustavan ja työmenotelmion 

kehittyminen 

- suunnitelman vanhenemjnen lainsdnnön 

perusteella 

Eri asteisia suunnitelmia laadittaessa tehdn ennusteita 

liikenteen kehityksestä ja pyritn myöskin ottamaan huomioon 

taloudellinen kehitys ja laaditaan ennusteita maankytön ke-

hittymisest. Saattaa kuitenkin tapahtua, että taloudellinen 

kehitys poikkeaa huomattavasti siit, mit sen on oletettu 

olevan. 

Esimerkiksi jonkin seudun kehitykseen vaikuttaa huomattavasti, 



2. 

jos sinne tulee huomattavia teollisuuslaitoksia ja pin vas-

toin jonkin toisen seudun vkiluku saattaa taloudellisen ke-

hityksen myötä vhenty odottamattomalla tavalla Tmn ta-

kia saattavat suunnitolmalhtökohdat osoittautua virheelli-

siksi ja suunnitelma joudutaan uusimaan. 

Teknillinen kehitys saattaa johtaa siihen, ett esim. ajoneu-

vot ja ajoneuvojen nopoudet muuttuvat siitä mit niiden on 

oletettu olevan ja toisaalta tienrakennustekniikka ja lukon-

nevylien vaikutus ympr'istön olosuhteisiin ja taloudelliseen 

elmn saattavat kehittyä erilaiseksi kuin suunnitteluvai-

heessa on oletettu. Samanlaista suunnittelun lhtökohtien 

muuttumista voi tapahtua myöskin muiden liikennevylien ra-

kentamisen takia tai muiden huomattavien rakentamiskohteiden, 

esim. vesirakennustöidon takia. Yhtenä suunnitelmien vanhe-

nemisen syynä voi myöskin olla se, ott laaditun suunnitelman 

takia ei ole ryhdytty toimenpiteisiin, jolloin rakentaminen 

ja muu taloudellinen kehitys tapahtuvat siten, ettö suunnitel-

man edellyttmi liikennevyli ei ole mandollista rakentaa 

tai ne ovat muuten tulleet tarpeettcmiksi. 

Eri asteisten suunnitelmien luonteeseen kuuluu. utti yleis-

piirteinen suunnitelma käsittelee aina laajempaa asiaa ja 

yksityiskohtaisempi suunnitelma tsment 	edellisen suunni- 

telman asioita. Tst johtuu, että yksityiskohtaisemman suun-

nitelman valmistuminen merkitsee aina yleisluontoisernman suun-

nitelman vanhenemista niilt osin, miss suunnitelmat ksit-

televt samoja asioita. Esim. tieverkkosuunnitelmassa osoi-

tetun tien sijainti suunnitellaan yleissuunnitelmassa yksi-

tyiskohtaisemmin ja tll kohtaa tieverkkosuunnitelma ei en 

ole voimassa. Samoin tiesuunnitelman valmistuttua tapahtuu 

yleissuunnitelman esittmlle vyllle joskus huornattaviakin 

tarkistuksia, joten tällä kohtaa on voimassa tiosuunnitolmo. 

Rakennustyön suoritustavan ja työmenetelmion sekä kytotti-

ylen materiaalien kehitys saattavat myöskin aiheuttaa suun-

nitelman vanhenemisen. Tm koskee lhinn tie- ja rakennus- 
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suunnitelmia, mutta voi koskea my5skin yleis- tai jopa tie-

verkkosuunnitelmaa, Esimerkiksi jonkin ylivoimaisen vaikean 

maastokohdan ylittminen on ehkä mandollista uusien menetel-

mien ja materiaalien avulla kun se aikaisemmin on jouduttu 

toteamaan mandottomaksi. Uusien, entist tehokkaampein ko-

neiden ja rakennusmaterjaalien kehittyminen saattavat johtaa 

tiesuunnitej.man ja rakennussuunnjtelman vanhonemiseen. 

Lainsdnn5gs mainitaan, että tiesuunnitelman vahvistami-

nen on voimassa 4 vuotta ja että tarvittaessa voimassaclo-

aikaa voidaan pident5 orityisist syist, kullakin kerralla 

enintn 4 vuodella. Tielain 28 :n mukaan ptös tiesuun-

nitelman vahvistamisesta raukeaa mikäli tien suuntaa ei ole 

merkitietyöhön ryhdytty ennenkuin 4 vuotta on kulunut sen 

vuoden pttymisost jona pt6s vahvistamisesta on annettu. 

1.11. 1969 

SUUNNITELMATOIMIKLJNTA 



Tnr<o 
TIEVEIKKÖtJI1 -  TEKO 	TIr:: VrEISSuuNt4Ip;r:.N Tii 	T11'SUU:ITEL!t.;!: TTKO 	 TI 	 Ti'MINi:4 

(1 1 ' 	:j! 
	

1.4 	 .-4 	 4 	 .0 	Wm 	i.-' 	3 	C-4-, :' 	 -4 	 0 	 C1v 	>,0. 	 0 	43 	>, 

	

o 	 0 	0 	4! 	4.'4. 	>,.c. 	'., 	 0 	ioO 	0 	O. 	- r-, 	.. j 	 w 	440 	00 	f 	.Y 	 4) 	4-..4u 
0) 	. 	(434) 	3 	0 	-.-4. 	4i4! 	.4 	E0)- 	-' 	 00 	0- 	0 	 aj 	.i. -' 	>,. 	0i 	 ->0 

- 	3. 	1-' 	 4) 	 44- 	44 	.-44 	 - 	-.4443 	3.) 	, 	(0) 	> 	 4) 	4) 4! 	(4) 	( 	 .0 	0. - ' 	>0 	 ()- 	4) 	0-&J 	UI 	Q) 	,Cu 	40 	4.34) 	30 	>, 	UI 	 3 
- 	(4 	% 	 3 	•. 	, 4- 	,-3 	 1 ) 	.' - 	 :0 	.4.) 	(4 	-u 43 ..i •-' 	40 	(4 	3 4) 	0 	3 	0 	 . 0 

	

4) 	--4 	4. 	 4! 	i0 	44-.-44) 	4-- 	 -"0 	-U 	-.-1 	00 	40.--3 	r 	04.! 	4. 	 ' 

	

443 	 C3 	- 	1 	 > 	UIUI 	4..44J 	L!3 	0) 	 04. 	JJ 	- UI-4 m 	..4) 	u4)I4 	3 	44 	•-' 
3 	0 	3.-4 	3 	 0 	o- 	'!.- 	(> 	3.44 i- L 	34.! 	.00 	3.44».-.-. 	1 	:Cokv 	oo 	-' 	s --4 	0 	0 	 (4) 	. 	.443 	.'.3 	4- 	.1) 	43 	:c 	o-. 	044 	-4.44 	 3 	.r 	 44,, 	(4 	 0 

	

' 	0 	0 	.44- 	.' 	3 	 Xi 	Oo 0-4 	:0 	0), rj('4E,43 	1 	o! 	-4- 	-., 	. 	04) 	- 	.-4 

	

0 	.4.3 	0 	-. 	 0 ;0 	., .. 	-' 	. 4) 	-' 	44 	4.? 4) 	0 .- 	---- 	 :' -4 - 0 -- 	3 	( 	4) 40 	- r. 	-' 4! 	.3 	.4! 3 	c 
3 	4. 	0 -4 	4) 	4) -4) 	44 0 	0 4) 	(4 7.4)4 	4) ) 	) 	', 4! (43 	4.) .4) 	4.) 	4! -' 	.43 - 	!X 3.) (-4 	-4 	' . 	1 0 -) 	0 0 	1) 	.. -4 	4) 	0 

	

-4 	(4 	4) 	,-4 	> 	_.4) 	-.4 	 - 	) 	 4! 	.- 	 34) OfI 	.. 	r 	 .'- 	44 

	

o 	 . 	4)-» 	4) 	.-4>, 	44-' 	4.3 	41) 	 0(4) 	4)4.' 4) 	0 	0lC-' 	C 	--.44) U3 	03 	4)0 ' 4) 	>- 10 	3 
0 	4) 	 -.-. 	t:.4 	-r) 	-C 	-t3 	34, 	 -.43 	.-: 	--44) 	--163 	..Q0 	0. 	•..4) 	E-: 	0. 	> 

	

< 	P-4 	3. 	-.( 	0. 	,.43.0 	0.> 	&-. 	0'36'1, 	 4J 	0I>)Jl 1 	 _________ 

	

________ 1 	2 	3 	
OO1_!JjJ_j.)t. 	_______ 	120 21i2223 	25J__62 - 7 

S4)u3!fljt- Moottorjtjf) 
telu 	10 km 	 ) 	 1,5 ... 2,3 '1 	- 	 2,0 ... 2.5 v 	 2.5 . . . 3,5 v t.i 	____________ 
rUIkent40- 
niiaaik 	 1.0 . -. 2,0 	 1,0 ... 1,5 V 	

- 	1,5 ... 2.5 v 	 1,5 ... 2,5 v 
Paka11j5tj( 	 ______________ 
10 rn 	 ) 	 (0,5 . ,. 1,0 v) 	

1,0 .. . 1,5 v 	 0,5 •.. 1,5 v 

Yleinen vanhennjs- 	 - 
ajk va1mstumjson 	 - - 

	2 ... 6 v 	 1 . .. 3 v - 	Kuo1etusjka j1knc tekllfoog- 	 5 .. . 	15 v 	 3 . . . 	10 v 
s jo taloudollioos- 	

, 	20 ... 30 v SO (4iiG0S5 

Suunn!t9lrnan 	
. 	 Ti€zuunnjtelman juidininon 	 - 	

- VohvjStarnncn on vUIrh4)nomjron 	
voimassa 4 v 

TVH - SUUNN1TELMAT0INIKUUT 
Suunjtt81u0 jo r6kBntarnjn 'lisi ketjk3j0 jo 
VUIflh5flQmfle) 1.11,1965 

LIITE 1 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

