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ALKUSANAT 

Tähän ohjeeseen on koottu lakien sisältämien määräysten ja liikenneminis-
teriön/Tielaitoksen käytännön mukainen suunnitelmien käsittelymenettely. 

Ohje täydentää sarjaa 

- Tiehankkeiden suunnittelu, suunnitteluprosessi (8.8.1995) 
- Tarveselvitys, sisältö ja esittämistapa (22.4.1994) 
- Yleissuunnitelma, sisältö ja esittämistapa (27.10.1992) 
- Tiesuunnitelma, sisältö ja esittämistapa (1.10.1992) 

Koska tämän vuoden alussa (1999) voimaan tulleet tielain ja —asetuksen 
muutokset muuttivat huomattavasti yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa 

- yleissuunnitelman sisällöstä on lähetetty erikseen kirje tiepiireille 
10.11.1998 ja 

- tiesuunnitelman sisältöä ja esittämistapaa koskeva ohje uusitaan tänä 
vuonna. 

Lakimuutokset eivät kovin paljon muuta Tielaitoksessa vakiintunutta teiden 
suunnittelujärjestelmää, joka on kuvattu Tielaitoksen julkaisussa TI EL 
210008 vuodelta 1995. Yleissuunnitelma —nimikettä on uuden tielain mukai-
sesti käytettävä pelkästään lain tarkoittamille yleissuunnitelmille. Siksi tässä-
kin ohjeessa, edellisestä poiketen, suunnitelmat on ryhmitelty esisuunni-
telmat ja lakisääteiset suunnitelmat otsikoiden alle. Esisuunnitelmia ovat 
liikennejärjestelmä- ja tieverkkosuunnitelmat, tarveselvitykset sekä toimenpi-
deselvitykset ja lakisääteisiä suunnitelmia yleissuunnitelma ja tiesuunnitel - 
ma. 

Ohjeessa on lyhyesti käsitelty myös keskeisiä suunnittelutyössä huomioon 
otettavia lupamenettelyihin liittyviä säännöksi 

Tämän ohjeen ovat kirjoittaneet pääasiassa 
Aila Lohikivi keskushallinnon tienpidon teettäminen —yksiköstä. Ohjeen on 
julkaisukuntoon saattanut Hannele Hornborg. 

Helsingissä, tammikuussa i9: 

Ti eh alli nto 
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1 ESISUUNNITELMAT 

11 	Yleistä 

Tielakimuutosten takia muuttuu esisuunnitelmien käsite jonkin verran. Yleis- 
suunnitelmaa ei enää ole syytä pitää yhtenä esisuunnitelmana, vaan suun-
nitelmien ryhmittely on vastaisuudessa seuraava: 

- Esisuunnitelmat 
- Yleissuunnitelma 
- Tiesuunnitelma 

Esisuunnitelmia ovat suunnitelmat, joita laaditaan ennen yleissuunnitelmaa, 
tai jos yleissuunnitelmaa ei tarvitse tehdä, ennen tiesuunnitelman tekoa. 

Esisuunnitelmilla ei ole lain määrittelemää asemaa, mutta niillä on tärkeä 
merkitys ohjelmoinnille, jatkosuunnittelulle sekä sidosryhmille. 

Esisuunnitelmia ovat myös ne yleissuunnitelmatasoiset selvitykset, joita teh-
dään kaavoitusta varten teistä tai niiden parantamisesta, kun ao. toimenpide 
(hanke) ei ole ajankohtainen tiesuunnitelman tekoon lähiajan toteutukseen, 
mutta alueen kaavoitus tarvitsee tiedon tarpeellisista aluevarauksista. 

Esisuunnitelmien päätöksenteko on yleispiirteittäin seuraava: 

Suurten kaupunkiseutujen ja valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden 
päätökset tekee Tielaitoksen keskushallinto (hankepäätökset eräin osin lii-
kenneministeriö). Muut liikennejärjestelmä-, tieverkko-, hanke- ja toimenpi-
depäätökset tekee tiepiiri. 

Yleissuunnitelmien päätöksenteko on määritelty tielaissa ja se on esitetty 
jäljempänä kohdassa 3.6.3 (sivu 28). 

1.2 	Liikennejärjestelmä- ja tieverkkosuunnitelma 

Näitä suunnitelmia laadittaessa tulee teiden luokitusta koskevien kannanot-
tojen pohjautua pääosin niistä erikseen tehtyihin luokittelupäätöksiin. 

Kaavoista ja niiden vaikutuksista yleisten teiden kannalta on annettu erillinen 
ohje Th-1 74/17.2.1993 ja liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ohje 
Th-274/30.5. 1996. 

Jos suunnitelmassa otetaan kantaa valtakunnallisesti tai seudullisesti tärke-
ään kysymykseen tulee tiepiirin varmistua keskushallinnon kannasta suun-
nitelman teon aikana. Tällainen kysymys voi olla esimerkiksi päätieverkkoon 
kuuluvalle tielle edellytetty merkittävä ratkaisu tai jokin merkittävä teiden luo- 
kitusta koskeva asia, ellei siitä jo muussa yhteydessä ole saatu keskushal-
linnon (tai liikenneministeriön) kantaa. 

Tiepiiri tai kunta hankkii suunnitelmasta sidosryhmien lausunnot. 

Suuria kaupunkiseutuja koskevista suunnitelmista tai tiepiirin muutoin niin 
halutessa Tielaitoksen kannanoton antaa keskushallinto (erityisestä syystä 
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liikenneministeriö, jos niin sovitaan). Muista liikennejärjestelmä- ja tieverkko- 
suunnitelmista kannanoton (lausunnon tai hyväksymisen) antaa Tielaitoksen 
puolesta tiepiiri (samoin kuin omalta osaltaan kunta). 

Kirjallinen kannanotto (tai lausunto) annetaan tiedoksi muille lausunnon an-
tajille ja tiepiirin kannanotto myös Tielaitoksen keskushallinnolle. 

1.3 Tarveselvitys ja toimenpideselvitys 

Ensimmäisenä hankekohtaisena suunnitelmana toimii joko tarveselvitys tai 
toimenpideselvitys. Toimenpideselvitys -nimike on jo Tielaitoksessa ollut 
aikanaan käytössä ja sen uudelleen käyttöönoton tekee aiheelliseksi yleis- 
suunnitelman tulo viralliseksi tielain mukaiseksi suunnitelmaksi. 

Tarveselvitystä käytetään ja se tehdään entisessä tarkoituksessa ja enti-
seen tapaan. Tarveselvityksessä arvioidaan pääasiassa ongelmia ja tarvetta 
suunnitteluun sekä tien tai tiejakson parantamiseen, ei niinkään ratkaisu- 
vaihtoehtoja. Toimenpideselvitys on melko samantapainen, mutta kohdis-
tuu yleensä pienempiin hankkeisiin, on teknisempi ja ratkaisuvaihtoehtoja 
tarkasteleva selvitys ja sisältää erityisesti pohdintaa siitä tarvitaanko ko 
hankkeesta yleissuunnitelma vai siirrytäänkö toimenpide-selvityksen 
suoraan tiesuunnitelman tekoon. 

Tarveselvityksen sisällöstä ja esittämistavasta on julkaistu oma ohjeensa 
94I2OiTh-372122.4. 1994. 

Tarveselvityksestä tehtävässä hankepäätöksessä voidaan antaa 

- arvio hankkeen tarpeellisuudesta ja mandollisesti aikataulusta, 
- suuntaviivoja hankkeen laajuudesta ja mandollisesti kysymykseen tule-

vista toimenpiteistä sekä 
- ohjeita jatkosuunnittelusta esim. yleissuunnitelman teon ja lain mukaisen 

ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeesta. 

Tapauksesta riippuen tarveselvitystä vastaavat perustelut hankkeelle voi-
daan esittää myös tieverkkosuunnitelman yhteydessä tai muulla tavoin. Asi-
aa on käsitelty edellä mainitussa tarveselvitysohjeessa. 

Tarveselvitys ja siihen perustuva hankepäätös on tehtävä kaikista valta-
kunnallista merkitystä omaavista hankkeista. Näin on aina meneteltävä 
hankkeissa, joista tai joiden osista tulee mandollisesti kehittämishanke. Tie- 
piiri lähettää tarveselvityksen lausuntoineen esityksensä kera keskushallin-
nolle, joka tekee asiasta hankepäätöksen tai joissakin tapauksissa lähettää 
sen liikenneministeriöön päätöstä varten. 

Jos päätös tehdään liikenneministeriössä, asia käsitellään ennen päätös- 
esityksen tekoa Tielaitoksen johtokunnassa. 

Myös seudullisesti merkittävistä hankkeista on yleensä syytä tehdä tarvesel-
vitys. Hankepäätöksen niistä tekee joko tiepiiri tai keskushallinto kussakin 
tapauksessa erikseen sovittavalla tavalla. Jos hankkeesta saadaan olennai-
silta osin ristiriitaisia kannanottoja, voi keskushallinto siirtää päätöksenteon 
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liikenneministeriölle. Tämä tulee harvoin kysymykseen, sillä tarveselvityk-
sessä tulisi päästä yleisesti hyväksyttävään tulokseen. 

Paikallisista hankkeista ei yleensä tehdä tarveselvitystä, vaan toimenpi-
deselvitys. Sen teon tarve, selvityksen käsittely ja päätöksenteko ovat tiepii-
rin harkittavissa. Selvitys ja toimenpidepäätös tarvitaan lähinnä silloin, jos 
hanke ja siihen liittyvät mandolliset tieverkossa tapahtuvat muutokset vaati-
vat periaatteellisia kannanottoja tai erityisesti, jos selvitystä tarvitaan arvioi-
taessa hankkeen vaikutuksia ja yleissuunnitelman laatimisen tarvetta. 

Päätieverkon paikallisista parantamishankkeista (esim. eritasoliittymien ra-
kentaminen) täytyy yleensä tehdä toimenpideselvitys, jonka pohjalta voidaan 
päättää yleissuunnitelman tarpeesta ja aloittamisesta. Tällaiset päätökset 
tekee keskushallinto. 

Tarveselvitykset ja toimenpideselvitykset ovat yleensä luonteeltaan ja tark-
kuudeltaan sellaisia, ettei niitä aseteta yleisesti nähtäville, mutta niistä on 
useimmiten syytä pyytää lausunto kunnilta, tarveselvityksistä myös maakun-
nan liitolta ja ympäristökeskukselta. 

Hanke- ja toimenpidepäätökset annetaan tiedoksi lausunnon antajille. 
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2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Ympäristövaikutusten arvioinnista säädetään erillisessä laissa ja asetukses-
sa (468/94 ja 792/94). YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteos-
sa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismandolli-
suuksia. Lakiin ja asetukseen on säännösten soveltamiskokemusten perus-
teella odotettavissa muutoksia vuonna 1999. Lakiin lisätään mm. harkinta- 
perusteet YVA-lain soveltamisesta yksittäiseen hankkeeseen Asetuksen 
hankeluetteloon tulee yleisiä teitä koskevia muutoksia. 

Tielaissa ympäristövaikutusten arvioinnista on säädetty seuraavasti: 

25 a § 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettua 
tiehanketta koskevaan yleissuunnitelmaan tai, jos sitä ei laadita, tiesuunnitelmaan on 
liitettävä kyseisen lain mukainen arviointiselostus. Siltä osin kuin selostukseen sisäl-
tyy tämän lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei 
samaa selvitystä vaadita uudestaan. 

Yleis- ja tiesuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten 1 momentissa tarkoitettu arviointi 
on otettu suunnitelmassa huomioon. 

Jos yleissuunnitelmaan on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-
netun lain mukaista arviointimenettelyä. ei sitä enää sovelleta yleissuunnitelman mu-
kaisen tiesuunnitelman laatimiseen. 

Tapaus, jossa YyA-hankkeesta ei laadita yleissuunnitelmaa, on harvinainen. 
Hankkeesta, joka vaatii YVA-lain soveltamista, on käytännössä aina laadit-
tava yleissuunnitelma. Yleensä kysymys on moottori- tai moottoriliikenne-
tiestä tai hankkeesta, jonka vaikutukset eivät ole vähäiset. 

Tielain 24 a §:n mukaan yleissuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos tien sijainti ja 
vaikutukset on jo riittävässä määrin ratkaistu lainvoimaisessa asema-, ra-
kennus- tai rantakaavassa tai vahvistetussa yleiskaavassa. Tämän sään-
nöksen käytännöllinen merkitys on epäselvä. Tähän mennessä kaavoissa ei 
ole riittävässä määrin selvitetty tien vaikutuksia. 

Niiden tiehankkeiden suunnitteluprosessi, johon YVA-lakia sovelletaan, on 
syytä selkeästi rytmittää siten kuin julkaisussa "Tiehankkeiden ympäristövai-
kutusten arviointi, ohje suunnittelijoille" (TIEL 2150007-97) on esitetty. Oh-
jeen mukaan päätökset yleissuunnitelmassa esitettävästä ratkaisusta tulee 
tehdä YVA-laissa edellytetyn käsittelyn pohjalta ja sen jälkeen. Tällöin on 
vasta mandollista toteuttaa tielain 25 a §:n 2 momentin vaatimus, jonka mu-
kaan yleissuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten arviointi on otettu huomioon. 
Suunnitelma-asiakirjoissa on selostettava, miten, missä kohdin ja millä ta-
valla arviointimenettely on vaikuttanut suunnitelmassa esitettyihin ratkaisui-
hin. 

Niissä tienpidon toimissa ja hankkeissa, joissa YVA-lain mukaista menette-
lyä ei vaadita tehdään ympäristövaikutusten selvitys. Selvitystyön tueksi il-
mestyy tämän vuoden alussa YVS —ohje, joka sisältää opaskorttisarjan. Tie-
suunnitelman hyväksymispäätöksessä YVA-lain alaisista hankkeista tode- 
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taan, että yleissuunnitelmaan on sovellettu YVA-lakia. Myös tiesuunnitelman 
hyväksymispäätöksessä todetaan, miten arviointi on otettu huomioon. 

Jos tiesuunnitelmaa laadittaessa joudutaan poikkeamaan yleissuunnitel-
masta siten, että yleissuunnitelman yhteydessä tehtyä arviointimeneftelyä 
kokonaan tai joltakin osin ei enää voida pitää riittävänä, on tältä osin tehtävä 
uusi arviointimenettely ja yleissuunnitelma. 
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3 LAKISÄÄTEISET SUUNNITELMAT 

3.1 	Yleistä 

Yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma ovat tielakiin ja -asetukseen sisältyvät 
lakisääteiset, hyväksyttävät suunnitelmat. Siksi yksityisten ihmisten ja yhtei-
söjen etujen ja oikeuksien valvonta ja huomioon otto on pidettävä näiden 
suunnitelmien laadinnassa ja käsittelyssä koko ajan mielessä. Esitettyihin 
näkökohtiin ja huomautuksiin on suhtauduttava asiallisesti ja suunnitelmissa 
on pyrittävä, mikäli mandollista, hyväksyttävään ratkaisuun. 

Tielaki ja —asetus sekä hallintomenettelylaki edellyttävät suunnittelulta ja 
suunnitelmilta julkisuusperiaatteita, jotka takaavat asianosaisille riittävän 
tietojen saannin etujensa valvontaa varten. 

Yleissuunnitelma on laadittava lain mukaan seuraavista hankkeista: 

Tielaki 24 a § 

Ennen tiesuunnitelman tekemistä on laadittava yleissuunnitelma, jolleivät hankkeen 
vaikutukset ole vähäiset tai tien sijaintia ja sen vaikutuksia ole jo riittävässä määrin 
ratkaistu lainvoimaisessa asema-, rakennus- tai rantakaavassa tai vahvistetussa yleis-
kaavassa. Yleissuunnitelma on laadittava aina, kun kysymys on moottori- tai mootto-
riliikennetien rakentamisesta tai niiden merkittävästä parantamisesta. 

Yleissuunnitelma on ohjeena tiesuunnitelman laatimiselle. Yleissuunnitelma 
rajoittaa uudisrakentamista (tialain 24 c §). 

Jos tiestä laaditaan yleissuunnitelma, niin ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä annetun lain mukainen arviointimenettely tehdään samassa yh-
teydessä. 

Tiesuunnitelma on keskeisen tärkeä suunnitelma erityisesti maanomistajan 
kannalta. Hyväksytty ja lainvoiman saanut suunnitelma (ja rahoitus) antaa 
tienpitäjälle oikeuden tientekoon, johon kuuluu oikeus ottaa tarvittava alue 
haltuun. 

Tiesuunnitelman teosta laki määrää seuraavaa: 

Tielaki 25 § 

Ennen tien tekemistä on laadittava ja hyväksyttävä tiesuunnitelma. Kun on kysymys 
vähäisestä tien parantamisesta, tiesuunnitelman tekeminen ei kuitenkaan ole tarpeen. 
jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta tai jos kiinteistön omistaja tai omistajaan ver-
rattava haltija, jonka maata lisäalueeksi otetaan, on antanut tähän kirjallisen suostu-
muksensa. 

Tiesuunnitelma voidaan laatia myös vain tiealueen määrittämiseksi, liitännäisalueen 
perustamiseksi tai yleiseen tiehen liittyviä yksityisiä teitä ja liittymiä koskevaksi. 

Tiesuunnitelma on Tähtöasiakirja työn teettämiselle (urakan määrittely ja ra-
kennussuunnittelu). 
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3.2 	Suunnittelun aikainen toiminta 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laatijasta laki määrää seuraavasti: 

Tieasetus 11 § 

Yleis- ja tiesuunnitelmaa varten tarpeelliset tutkimukset suoritetaan ja suunnitelmat 
laaditaan tielaitoksen toimesta. Tielaitos voi antaa tässä momentissa mainitut tehtävät 
sekä niihin liittyvät 12 ja 13 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet muun viranomaisen tai yk-
sityisen asiantuntijan suoritettavaksi valvontansa alaisena. 

Muiden tekemistä suunnitelmista lisää kohdassa 3.8.1. 

3.2.1 	Tiedottaminen suunnittelusta ja sen aloittamisesta 

Suunnittelu on julkista, ja siitä on säädetty seuraavasti: 

Tielaki 26 a § 

Yleis-ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on maanomistajilleja muille asianosaisille sekä 
niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, 
varattava tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä asiasta siten 
kuin asetuksella säädetään. ---------------------------------------------------------------------- 

ja 
Tieasetus 13 § 

Yleissuunnittelun ja tiesuunnittelun sekä niihin liittyvien tutkimusten aloittamisesta 
on ilmoitettava kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla 
yleisistä teistä annetun lain 26 a §:n 1 momentissa mainituille henkilöille ja näillä on 
oikeus olla tutkimuksissa saapuvillaja lausua mielipiteensä asiasta. 

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden jälkeen katsotaan yleisistä teistä an-
netun lain 28 §:n 1 momentissa tarkoitetun tiesuunnitelman laatimisen alkaneen. 

Asetuksen 1 mom. mukainen tutkimusten aloittamiskuulutus antaa oikeuden 
tielain 46 §:n mukaisesti liikkua kiinteistöalueella ja toimittaa tarpeelliseksi 
katsottavat työt yms. Asiallista on ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti ainakin 
niiden kiinteistöjen omistajiin, jotka asuvat ao. kiinteistöllä, tai tiedetään asu-
van paikkakunnalla, ennen kuin tutkimustoimenpiteisiin kunkin kiinteistön 
alueella ryhdytään. Tällöin on mandollisuus heti alkuun neuvotella niistä 
maanomistajan erityisistä toiveista, joita hänellä mandollisesti on tutkimuksiin 
tai niiden tuloksiin nähden. Asetuksen 2 momentti määrittelee sen, milloin 
katsotaan, ettei yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukea, eli tiesuunni-
telman laatiminen on aloitettava kandeksan vuoden kuluessa sen vuoden 
päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on hyväksytty (vrt. 
kohta 3.7.4). 

Tieasetus 13 a § 

Yleisistä teistä annetun lain 26 a §:n 1 momentissa tarkoitettu tilaisuus mielipiteen 
lausumiseen voidaan varata ilmoittamalla valmistelutyöstä henkilökohtaisesti, erityi-
sessä tiedotustilaisuudessa, asettamalla valmisteluaineisto nähtäville sen jälkeen kun 
nähtäville asettamisesta on ilmoitettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa jul-
kaistaan taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. 
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Tämän mukaisesti suunnittelun aikainen mandollisuus vaikuttamiseen voi-
daan järjestää monin tavoin, eikä sille ole erityisiä muotoja haluttu asettaa. 
Vaikuttamismandollisuutta ei saa laiminlyödä siten, että sen osalta voidaan 
suunnitelman tulos asettaa kyseenalaiseksi tai jopa lakiin perustumattomasti 
aikaansaaduksi. 

3.2.2 	Suunnittelun aikainen yhteistyö 

Tien suunnittelussa huomioonotettavista asioista on säädetty seuraavaa: 

Tielaki 10 § 
Tieverkkoa kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota asutuksen sekä teollisuuden, kau-
pan, maa- ja metsätalouden sekä muiden elinkeinoalojen oleviin ja odotettavissa ole-
viin liikennetarpeisiin. Huomioon on otettava myös muu alueiden käyttö ja muut lii-
kennemuodot sekä niitä koskevat suunnitelmat. Tie on suunnaltaan. tasaukseltaan. 
leveydeltään ja muutoinkin tehtävä siten, että tien tarkoitus saavutetaan mandollisim-
man edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa ja haittaa kuin tarve 
vaatii. Liikenneturvallisuuden sekä liikenne- ja tietoteknisten seikkojen lisäksi on 
kiinnitettävä huomiota ympäristönsuojelunäkökohtiin. Tie on sijoitettava ja tehtävä 
siten, että tien ja liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät mandollisimman 
vähäisiksi. 

Tietä ei saa tehdä siten, että hyvä.ksytyn tai vahvistetun asema-, rakennus- tai ranta- 
kaavan toteuttaminen vaikeutuu. Tien suunnittelussa on mandollisuuksien mukaan 
otettava huomioon myös muut alueiden käytön suunnitelmat. Vahvistetun seutu- ja 
yleiskaavan oikeusvaikutuksista on säädetty erikseen. 

Vuoden 2000 alusta 2 momentti muuttuu muotoon "Tien suunnittelun tulee 
perustua maankäyttö-ja rakennuslain mukaiseen kaavaan, jossa tien sijainti 
ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty". Lisäksi tulee 3 momentti 
"Tietä ei saa tehdä vastoin asemakaavaa", 4 momentti "Valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on tien suunnitte-
lussa ja rakentamisessa otettava huomioon siten kuin maankäyttö- ja raken-
nuslaissa säädetään", ja 5 momentti "Sen estämättä, mitä 2 momentissa 
säädetään, voidaan tie suunnitella, jos tien luonne huomioon ottaen tien si-
jaintija suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaavaakin riittävästi 
selvittää yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja alueellisen ympäristökes-
kuksen kanssa". 

Tien suunnittelun aikaisesta yhteistyöstä on säädetty seuraavaa: 

Tieasetus 12 § 
Tien suunnittelu on suoritettava tarpeen mukaan yhteistyössä kunnan, muiden liiken-
neviranomaisten sekä ympäristö- ja kaavoitusviranomaisten kanssa. Tien suunnitte-
luun liittyvistä kysymyksistä on tarvittaessa neuvoteltava sellaisten muidenkin viran-
omaisten kanssa, joiden toimialaa tien tekeminen koskee. 

Luonnon ja kulttuuriympäristön sekä muinaismuistojen merkittävyys ja niitä 
koskevat rauhoitus- ja suojelukysymykset huomioon ottaen yhteistyöstä ja 
yhteydenpidosta erityisesti näiltä osin on huolehdittava riittävän ajoissa ja 
perusteellisesti. 
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Yhteistyö aloitetaan jo esisuunnitteluvaiheissa. Jos esisuunnitelmaa (tar-
veselvitys, toimenpideselvitys) ei ole tehty, käynnistetään neuvottelut viran-
omaisten kanssa yleissuunnitelman laatimistyön alkuvaiheessa, kun suun-
nittelutyö on edennyt sen verran, että luonnoksia ajatelluista ratkaisuista on 
käytettävissä. Jos esisuunnitelmaa tai yleissuunnitelmaa ei laadita, aloite-
taan yhteistyö tiesuunnitelman laadinnan alkuvaiheessa. 

Yhteistyöhön liittyviä seikkoja ja menettelytapoja on tarkemmin käsitelty 
"Vuoropuheluoppaassa" (Tielaitoksen selvityksiä 14/1997). 

Neuvotteluista laaditut muistiot voidaan liittää suunnitelma-aineistoon. Neu-
vottelujen ja yhteistyön olennaiset, suunnitelmaratkaisuihin vaikuttavat seikat 
mainitaan suunnitelmassa (selostuksessa). 

Yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta pyydetään neuvottelujen lisäksi 
tarpeen mukaan viranomaisilta (muutakin, kuin laki vaatii) lausunnot, jotka 
pyytää ministeriöiden lausuntoja lukuun ottamatta tiepiiri suunnittelutyön ai-
kana tai samaan aikaan, kun suunnitelma on tielain mukaisessa käsittelyssä. 

Lausunto pyydetään sellaisilta viranomaisilta tai laitoksilta, joita suunnitel-
massa esitetyn tien tekeminen koskee, kuten esim. 

• Museovirastolta ja/tai maakuntamuseolta 
• Metsähallinnon hoitoalueelta, metsänhoitopiiriltä 
• Ratahallintokeskukselta 
• Soneralta, puhelinlaitokselta, energialaitokselta tai vastaavilta yhtiöiltä 
• Voimayhtiöltä 
• Seurakunnalta 

Jos lausuntoja on saatu suunnittelun aikana, liitetään ne suunnitelmaan. 

Tehtäessä yleissuunnitelmaa hankkeesta, johon on sovellettava lakia ympä-
ristövaikutusten arvioinnista, on yhteistyö ja suunnittelun rytmittäminen eri-
tyisen tärkeää. Aihetta on seikkaperäisesti käsitelty julkaisussa TIEL 
2150007-97 "Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi, ohje suunnitteli-
joille". 

3.3 	Suunnitelman sisältö 

3.3.1 	Yleissuunnitelma 

Yleissuunnitelman tulee sisältää periaatteiltaan samat asiat kuin tiesuunni-
telmankin, mutta koska suunnitelman ratkaisut tarkentuvat tiesuunnitelma- 
vaiheessa, ei sen tarvitse eikä se voikaan kaikin paikoin olla tarkka. 

Tielaki 24 b § 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien ii-
kimääräinen sijainti, sen vaikutukset ja alustava kustannusarvio. 

Kustannusarviosta on erikseen säännös: 
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Tieasetus 11 § 2 mom 

Yleis- ja tiesuunnitelmaan liitettävässä kustannusarviossa on erikseen mainittava tie- 
työstä ja yleisistä teistä annetun lain 9 luvussa säädetyistä korvauksista johtuviksi ar-
vioidut kustannukset. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen perustaksi on suunnitelmassa tär-
keää tutkia vaihtoehtoisia ratkaisuja yhdessä maankäytön suunnittelijoiden 
ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelun paino on periaateratkaisuissa 
ja yhteiskunnallisessa hyväksyttävyydessä sekä Iiikenteellisissä, taloudelli-
sissa ja ympäristövaikutuksissa. Tekniset yksityiskohdat ja tarkka aluevaraus 
jäävät tiesuunnitteluvaiheeseen. Suunnittelu tulee kuitenkin viedä niin pit-
källe, että voidaan varmistua ratkaisujen toteuttamiskelpoisuudesta. Ratkai-
sujen sijainti määritellään ympäristön ja maankäyttösuunnitelmien edellyttä-
mällä tarkkuudella. 

Yleissuunnitelmaa tehtäessä on otettava huomioon lakimuutoksen peruste-
lussa mainitut suunnitelmasta aiheutuvat vaikutukset 

• liikenteeseen, 
• liikenneturvallisuuteen, 
• ympäristöön, 
• asutukseen, 
• elinkeinojen harjoittamiseen, 
• muuhun alueiden käyttöön ja niitä koskeviin suunnitelmiin ja 
• tarvittaessa muihin liikennemuotoihin. 

Nämä kaikki seikat on käytävä suunnittelussa läpi ja esitettävä yleissuunni-
telmassa. 

Suunnittelu- ja esittämistarkkuuteen vaikuttavat olennaisesti maankäyttö- ja 
kaavoitustilanne. Lisäksi suunnittelussa 
tava huomioon seuraava säännös: 

Tielaki 105 a § 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta siltä 
osin kuin tien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty lainvoimaisessa asema-, 
rakennus- tai rantakaavassa tai vahvistetussa yleiskaavassa. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. 
Tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta myöskään 
siltä osin kuin tien sijainti ja tekniset ratkaisut on hyväksytty lainvoimaisessa 24 a ja 
24 b §:n mukaisessa yleissuunnitelmassa. 

Tämä toisen momentin säännös edellyttää yleissuunnitelmalta eräin osin 
entistä perusteellisempaa tarkastelua. Sehän poistaa tiesuunnitelmavai-
heesta valitukset niiltä osin, kuin tien teko tai parantaminen asetetaan koko-
naisuudessaan kyseenalaiseksi. Samoin tien yleispiirteistä sijaintia koskevat 
seikat ratkaistaan yleissuunnitelmassa. Näin esimerkiksi eritasoliittymän 
ramppien sijainti, tien kulku jonkin erityisen maastokohteen tai asutuksen 
suhteen, ilmeisesti myös sen, kummalle puolelle tietä. Kevyen iikenteen 
väylä sijoitetaan yms. ratkaistaan yleissuunnitelmalla. 
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Yleissuunnitelmassa esitettävä ratkaisu laaditaan vain yhden, parhaaksi kat-
sotun vaihtoehdon mukaan, jotta käsittelyssä saadaan selkeät kannanotot 
asianosaisilta (erityisesti maanomistajilta) 

Tieasetuksen 16 §, jolla nähtävillä olevaan suunnitelmaan tehdyt vähäiset 
muutoksen voidaan käsitellä lyhyellä tavalla, ei koske yleissuunnitelmaa. 
Samoin asetuksen 15 § koskee vain tiesuunnitelmaa (vrt, kohta 3.4.3). Näin 
ollen, jos yleissuunnitelman käsittely aiheuttaa esitetystä poikkeavan ratkai-
sun, on asia otettava kokonaan uuteen tarkasteluun ja käsittelyyn. Tällaiset 
tapaukset tulisi kuitenkin tunnistaa jo suunnittelun kuluessa, ja sovitella rat-
kaisu, mandollisesti suunnittelun aikaisia lausuntoja ja kannanottojakin pyy -
täen sellaiseksi, että yleissuunnitelman pohjalta voidaan tehdä hyväksymis-
päätös. Jos on tarvetta muuttaa yleissuunnitelmaa, on noudatettava tielain 
27 a §:ää (vrt, kohta 3.7.3). 

Yleissuunnitteluvaiheessa ja sitä seuraavassa yleissuunnitelmapäätöksessä 
voidaan tehdä tiesuunnitelmaa ja toteutusta koskevia periaatteellisia kan-
nanottoja (sopimuksia esim, kunnan kanssa). Tiepiirin tulee tällöin päätöstä 
varten varmistua siitä, että kannanotot ovat Tielaitoksen linjan mukaisia. 

Yleissuunnitelman laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin Tielaitoksen 
ohjetta "Yleissuunnitelma, sisältö ja esittämistapa" Skk-262/27. 10.1992. 

3.3.2 	Tiesuunnitelma 

Yleissuunnitelma, jos sellainen on laadittu, on ohjeena tiesuunnitelmaa laa-
dittaessa. Tiesuunnitelman sisällöstä määrätään laissa seuraavasti: 

Tielaki 26 § 

Uuden tien rakentamista koskevassa tiesuunnitelmassa on osoitettava tien suunta ja 
poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan tarvittaessa merkitä maastoon. Jos tie on tar-
koitettu moottoritieksi, moottoriliikennetieksi tai muuksi sellaiseksi tieksi, jolla vain 
tietynlainen liikenne on sallittu, on siitä määrättävä tiesuunnitelmassa. Suunnitelmasta 
tulee myös käydä ilmi, varataanko ja miten maata tien vastaista leventämistä varten. 

Mitä 1 momentissa säädetään, on soveltuvin osin noudatettava, kun kysymys on tie-
suunnitelman laatimisesta sellaista tien parantamista varten, josta aiheutuu tiealueen 
muutos. Milloin tie sen suuntaa muutettaessa vanhan suunnan osalta jää edelleen ylei-
seksi tieksi, tästä on määrättävä tiesuunnitelmassa. 

Tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös liitännäisalueet, joihin perustetaan tieoikeus. 
Jos tien tekemisen yhteydessä on tietyön ajaksi tarpeen perustaa oikeus tienpitoaineen 
ottamiseen rajoitettuun määrään, tietyön aikana syntyvien maa-ainesten läjittämiseen, 
alueen käyttämiseen majoitus-, varasto- tai muuna sellaisena alueena taikka oikeus 
tienpitoa varten tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen, voidaan tästä mää-
rätä tiesuunnitelmassa, jossa on osoitettava tarkoitukseen tarvittava alue tai tie. Mitä 
tässä on sanottu oikeudesta yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen tietyön aikana, 
koskee myös liitännäisalueen käyttöä varten pysyvästi tarvittavia yksityisiä teitä. 

Tien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi tiesuunnitelmassa voidaan 
asema-, rakennus- ja rantakaava-alueen ulkopuolella antaa määräyksiä tai kieltoja yk-
sityisten teiden liittämisestä yleiseen tiehen tai sen osaan ja sille johtavien liittymien 
käyttämisestä. Jos tiesuunnitelmassa kielletään käyttämästä ennestään olevaa yksityi-
sen tien liittymää, on uuden kulkuyhteyden jäijestämisestä määrättävä tiesuunnitel-
massa, jolloin voidaan tarpeen mukaan määrätä tehtäväksi yksityinen tie tai liittymä 
taikka perustettavaksi oikeus ennestään olevaan yksityiseen tiehen tai 33 §:n mukaan 
yleisenä tienä lakkautettuun tai lakkaavaan tiehen tai tieosaan. 
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Jos tie- tai liitännäisalueen kuivattamiseksi on tarpeen perustaa oikeus laskuojan pi-
tämiseen toisen maalla tai oikeus johtaa vettä toisen ojaan tai puroon, on tästä mää-
rättävä tiesuunnitelmassa, jossa on osoitettava laskuojaksi tarvittava alue. 

Tjesuunnjtelmaan on liitettävä arvio tien tekemisestä aiheutuvista kustannuksista. 

Tiesuunnitelman sisältöön ja tarkkuuteen vaikuttaa lisäksi säännös: 

Tielaki 27 § 

Tiesuunnitelma on laadittava siten, että sitä voidaan tietä tehtäessä noudattaa teke-
mättä siihen olennaisia muutoksia. Pienehköjen muutosten tekemisestä tiesuunnitel-
maan sitä toteutettaessa säädetään asetuksella. 

Tiesuunnitelmassa on määrättävä 
- onko tie tarkoitettu moottoritieksi, moottoriliikennetieksi tai muuksi sellai-

seksi tieksi, jolla vain tietynlainen liikenne on sallittu 
- miltä osin tie sen suuntaa muutettaessa jää vanhan suunnan osalta ylei-

seksi tieksi 

Tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi 
- varataanko ja miten maata tien vastaista leventämistä varten sekä 
- 	liitännäisalueet ja ne yksityiset tiet, joita pysyvästi tarvitaan liitännäisalu- 

eiden käyttöä varten 

Tiesuunnitelmassa voidaan tien tekemisen ajaksi perustaa oikeus 
- tienpitoaineen ottamiseen rajoitettuun määrään, 
- tietyön aikana syntyvien maa-ainesten läjittämiseen, 
- alueen käyttämiseen majoitus-, varasto- tai muuna sellaisena alueena tai 
- tienpitoa varten tarvittavan yksityisen tien käyttöön ja tekemiseen. 

Tiesuunnitelmassa voidaan antaa määräyksiä ja kieltoja yksityisen tien liit-
tämisestä yleiseen tiehen ja liittymän käytöstä asema-, rakennus- ja ranta-
kaava-alueen ulkopuolella. 

Tiesuunnitelmassa on osoitettava 
- katkaistavia yksityistieyhteyksiä korvaavat ja rakennettavat uudet yhtey-

det ja 
- tiesuunnitelmassa on osoitettava tiealueen kuivattamiseksi tarpeellinen 

laskuojan alue. 

Tiesuunnitelmaan on liitettävä kustannusarvioarvio, jossa on erikseen mai-
nittava tietyöstä ja tielain 9 luvun mukaisista korvauksista johtuvat kustan-
nukset. 

Yksityisten teiden iittymäjärestelyistä on aina oltava tiesuunnitelmaselos-
tuksessa oma lukunsa, jonka pohlalta yksityisten teiden käyjät saavat te-
don liLilymistä ja y.ksityisten teide lTisisjärstjyJstä. 



Tiehankkeiden suunnitelmien käsittely 
LAKISÄÄTEISET SUUNNITELMAT 

Yksityisten teiden liittymäjärjestelyt hyväksytään tiesuunnitelmassa. Jos liit-
tymät voidaan tehdä tielain 52 §:n 4 momentin perusteella, riittää tästä mai-
ninta. Liittymäkiellon alaisten suunnitelmien liittymäjärjestelyt on lueteltava 
tiesuunnitelmassa. Vaikka liittymäkieltoa ei annetakaan, mutta liittymiä jär -
jestellään niin, etteivät ne ole toteutettavissa tielain 52 §:n 4 momentin pe-
rusteella, on liittymäjärjestelyt selkeästi osoitettava ja lueteltava suunnitel- 

Liittymäjärjestelyihin ei saa sisällyttää sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät ole 
edellä esitettyjen säännösten mukaan perusteltavissa, kuten rautatien taso-
risteyksen katkaisemisen vuoksi tehtäviä korvaavien kulkuyhteyksien järjes-
telyjä tai liittymäjärjestelyjen kannalta tarpeettomia yksityisteiden parantami-
sia. Yksityistieyhteyksiä voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissa parantaa. 
Tämä edellyttää kuitenkin pääsääntöisesti kunnan osallistumista ylimääräi-
sun kustannuksiin ja että hankkeessa on otettu huomioon tulevat tiejärjeste-
lyt (kaavoitus). 

Käyttörajoitusta ei voida antaa yksityiselle tielle tai sillä olevalle yksityistie-
liittymälle. Vain yleiseen tiehen liittyvälle yksityistieliittymälle voidaan antaa 
käyttörajoitus. Liittymien järjestely ei sinänsä edellytä liittymäkiellon anta-
mista. Se annetaan valta-, kanta- ja seututeille, mutta se voidaan antaa tar-
vittaessa myös muille tärkeille tai vilkkaille yleisille teille. 

Yksityisten teiden liittymät hyväksytään aina tiesuunnitelmassa, vaikka liitty-
mäkieltoa ei annettaisi eikä mitään järjestelyjä toteutettaisi. 

Tielain 25 :n mukaan tiesuunnitelma voidaan laatia myös vain tiealueen 
määrittämiseksi, liitännäisalueen perustamiseksi tai yleiseen tiehen liittyviä 
yksityisiä teitä ja liittymiä koskevaksi. 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tielain mukaisesta käsittelystä on sää-
detty seuraavaa: 

Yleis- ja tiesuunnitelmasta on hankittava alueellisten ympäristökeskusten, maakunnan 
liittojen ja kuntien lausunnot. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan pyytää lausuntoja 
muilta viranomaisilta. Niille, joiden etua tai oikeutta suunnitelma koskee, on varattava 
tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta. 

Tielaitoksen tulee lähettää kirjallinen ilmoitus suunnitelman nähtäväksi asettamisesta 
sellaisille suunnitelma-alueen maanomistajille tai haltijoille, joiden asuinpaikka on 
toisessa kunnassa ja on asiakirjoissa mainittu tai muutoin tunnettu. 

Kunnan on ennen lausunnon antamista 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa pi-
dettävä suunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa 
vastaan on tielaitokselle osoitettuna toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan 
päättymistä. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta on kunnan toimesta kuulutettava 
samassa järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset asianomaisessa kunnassa saate-
taan tiedoksi. 
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Kunnan on toimitettava lausuntonsa suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistu-
tuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät tielaitokselle. 

3.4.2 	Käsittelyn valmistelu 

Tiepiiri huolehtii yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tieasetuksen 14 §:n 
mukaisesta käsittelystä eli 

lähettää suunnitelman kunnalle tieasetuksen 14 §:n mukaisesti 
käsiteltäväksi, 

• pyytää kuntaa antamaan lausunnon suunnitelmasta ja sitä vas-
taan tehdyistä muistutuksista sekä 

• pyytää kuntaa lähettämään lausunnot ja muistutuskirjelmät tiepii-
rille. 

Kunnalle osoitetussa kirjeessä ilmoitetaan; 
• minkä tien tai tien osan tekemistä varten suunnitelma on laadittu, 
• miltä osilta syrjään jäävä tie jää edelleen yleiseksi tieksi ja miltä 

osilta se lakkaa olemasta yleinen tie, 
• miten muiden yleisten teiden hallinnollista luokkaa on tarkoitus 

muuttaa tien tekemisen johdosta esim mitkä tiet tai tieosat on 
tarkoitus lakkauttaa yleisenä tienä) 

• järjestelläänkö yksityisiä teitä ja mitä vaikutuksia jarjestelystä ai-
heutuu sekä 

• miten tiepiiri esittää kunnan osallistuvan tien tekemisestä aiheu-
tuviin kustannuksiin. 

Kuntaa pyydetään ilmoittamaan mm.; 
• osallistuuko se kustannuksiin (rakennus- ja kunnossapitovastuu 

ja -kustannukset) tiepiirin esittämällä tavalla, 
• toteuttaako kunta suunnitelman edellyttämät katu- tai kaava-

tiejärjestelyt samanaikaisesti tietyön kanssa ja 
• onko kunnalla huomauttamista suunnitelmassa esitetyistä yleis-

ten teiden hallinnollisen luokan muutoksista 

Kuntaa voidaan myös pyytää ilmoittamaan luovuttaako se omistamansa tien 
tekemistä varten tarvittavat alueet korvauksetta tienpitäjän haltuun (käyte-
tään, jos asiasta on neuvoteltu tai sovittu etukäteen). 

Lisäksi tiepiiri pyytää kuntaa ilmoittamaan; 
• onko suunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytty tai vahvistettu 

yleis-, asema-, rakennus- tai rantakaava, 
• onko kaava yhdenmukainen suunnitelman kanssa ja 
• muuttaako kunta kaavan suunnitelman mukaiseksi, sillä suunni-

telmaa ei saa hyväksyä, ennen kuin kaavan muutos on hyväk-
sytty tai vahvistettu ellei kaavan muutos ole vähäinen. (tielaki 26 
a § 2 mom). Kuntaa pyydetään ilmoittamaan, pitääkö se kaavan 
muutosta niin vähäisenä, ettei se estä suunnitelman hyväksy-
mistä (tarvittaessa). 
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Tiepiiri pyytää kuntaa liittämään oikeaksi todistetun otteen suunnitelman kä-
sittämälle alueelle hyväksytystä tai vahvistetusta kaavasta suunnitelma-
asiakirjoih i n. 

Kustannusjakoehdotus tehdään tielain sekä yleisten teiden tienpidon kus-
tannusjakoa kuntien ja valtion kesken koskevan suosituksen pääperiaatteita 
noudattaen. Kustannusten jakamisesta on neuvoteltava kunnan kanssa en-
nen tielain mukaista käsittelyä. 

Syrjään jäävän tien säilyttäminen yleisenä tienä ja yleisten teiden hallinnolli-
set muutokset on aina perusteltava. 

Yleissuunnitelmassa luonnollisesti kaikki ratkaisut ovat (kaavatilanne huomi-
oon ottaen) likimääräisiä ja periaatteellisia ja esim. kustannukset, kustan-
nusjako ja teiden hallinnolliset muutokset alustavia. 

Tiesuunnitelman käsittelyn osalta on huomattava vielä, että 

• Kuntaa pyydetään tiesuunnitelman nähtävänäolosta kuuluttaessaan 
mainitsemaan liitännäisalueet ja tien tekemisen ajaksi tienpitäjän haltuun 
otettavat alueet, jotta kiinteistöjen omistajat saisivat niistä varmimmin 
tiedon. 

• Jos tien liitännäisalue tai tien tekemisen ajaksi haltuun otettava alue on 
eri kunnan alueella kuin suunniteltu tie, lähetetään sitä koskeva 
suunnitelma tuohon kuntaan tieasetuksen 14 §:n mukaisesti nähtäväksi. 

• Maatalousliittymien paikkoja ei hyväksytä tiesuunnitelmassa. Ne on 
merkitty suunnitelmakarttoihin vain ohjeellisina. Sen vuoksi pyydetään 
niitä, joilla on huomautettavaa maatalousliittymistä, esittämään 
huomautuksensa suoraan tiepiirille. Tienpitäjä tekee tai korvaa tien 
tekemisen takia katkaistavan tai siirrettävän maatalousliittymän. 

• Tiepiiri 	antaa 	uuden 	maatalousliittymän 	tekemisestä 	ohjeet 
asianosaiselle. Jos tiepiiri katsoo, ettei maatalousliittymää voida tehdä 
liikenneturvallisuudelle aiheutuvan huomattavan vaaran vuoksi, 
asianosaisella on oikeus saattaa ratkaisu samoin kuin erillisen 
liittymälupa-anomuksen hylkäämispäätös lääninoikeuden tutkittavaksi 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Tieasetuksen 14 §:n mukaisesti on suunnitelman nähtäväksi asettamisesta 
lähetettävä ilmoitus toisessa kunnassa asuvalle maanomistajalle, jonka 
asuinpaikka on asiakirjoissa mainittu tai muutoin tunnettu. Sen lisäksi on 
suotavaa suunnitelman ollessa kunnassa yleisesti nähtävänä järjestää tien 
vaikutuspiirissä asuville yleissuunnitelman (erityisissä tapauksissa myös 
tiesuunnitelman) esittelytilaisuus, koska suunnitteluun perehtymättömien on 
vaikea saada selville suunnitelmassa esitetyt asiat ilman apua. Suurista 
hankkeista on hyvä saada lehtiin myös artikkeli (tiedote), josta voi käydä 
selville nähtävilläoloaika ja henkilöt, joilta voi saada lisätietoja ym. 

Tiesuunnitelmaa koskee lisäksi seuraava säännös: 

Tieasetus 16 § 

Jos tiesuunnitelma koskee lyhyehkön tien rakentamista tai muuten sellaista tien teke- 
mistä, joka ei sanottavasti muuta paikallisia liikenneoloja, voidaan noudattaa yksin- 
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kertaisempaa menettelyä kuin 13 ja 14 §:ssä säädetään. Jollei tiesuunnitelmaa 14 §:n 
mukaisesti panna kunnassa yleisesti nähtäväksi, kiinteistön omistajalle tai haltijalle on 
kuitenkin muulla tavoin varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen. 

Tieasetuksen 16 §:ssä mainittua menettelyä voidaan käyttää pienissä ja 
merkitykseltään vähäisissä hankkeissa, ja menettely voi olla, että 

Tiesuunnitelma pannaan yleisesti nähtäväksi ja pyydetään kunnan lau-
sunto (mandollisesti vain, jos muistutuksia on tehty) 
Tiesuunnitelma esitetään henkilökohtaisesti asianosaisille maanom ista-
jille ja elleivät maanomistajat anna suunnitelman ratkaisuihin kirjallista 
suostumustaan, annetaan heille kohtuullinen määräaika muistutuksen 
tekemiseen. 

Henkilökohtaisen näytön haittapuolia ovat epävarmuus maanomistuksesta ja 
se, kenellä on perikuntien puolesta edunvalvontaoikeus sekä maanomistaji-
en tavoitettavuus. 

3.4.3 	Suunnitelman muutokset 

Merkittävistä muutoksista on säädetty seuraavasti: 

Tieasetus 15 § 
Jos kunnassa yleisesti nähtävänä olleesta tiesuunnitelmasta on tarpeen tehdä vaihto-
ehtoinen tai muutettu suunnitelma, joka tien suuntaukselta poikkeaa aikaisemmasta 
suunnitelmasta, vaihtoehtoisen tai muutetun suunnitelman osalta on noudatettava, 
mitä 14 §:ssä säädetään. 

Vähäisemmät muutokset, eli muistutusten ja lausuntojen johdosta tai muusta 
syystä suunnitelmaan tehdyt muutokset merkitään hyväksyttäväksi lähetet-
täviin suunnitelma-asiakirjoihin vihreällä värillä ja rastimalla yli muuttuneet 
kohdat. Jos muutoksia on paljon tai niitä on vaikea selkeästi sijoittaa piirus-
tukseen, on syytä tehdä korvaava piirustus. Asiakirjoissa on säilytettävä täl-
löin kuitenkin myös alkuperäinen, tielain mukaisessa käsittelyssä ollut pii-
rustus. 

Piirustusmuovit korjataan muutetun suunnitelman mukaisiksi. Muutokset 
ilmoitetaan nimiön yläosaan tulevilla merkinnöillä. Muoveja ei lähetetä hy-
väksymiskäsittelyyn. 

Muutettu tiesuunnitelma näytetään (hallintomenettelylaki) niiden kiinteistöjen 
omistajille ja muille asianosaisille (esim. yksityistiet), joita muutos koskee. 
Jos maanomistaja ei hyväksy korjattua suunnitelmaa, annetaan mandollisen 
muistutuksen tekemistä varten kohtuullinen määräaika, joksi voidaan katsoa 
seitsemän päivää. Ellei muutos ole vähäinen on muutettu suunnitelma käsi-
teltävä tieasetuksen 14 §:n mukaisesti. 

Jos yleissuunnitelmaa muutetaan vähäisessä määrin muistutusten vuoksi, ei 
sen käsittely useinkaan ole tarpeen yleissuunnitelman mukaisen tielinjauk- 
sen likimääräisyyden vuoksi ellei muutos aiheuta selkeitä muutoksia vaiku- 
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tuksiin, jolloin suunnitelma on käsiteltävä uudelleen. Yleissuunnitelman kor-
jauksiin ei voida soveltaa tieasetuksen 16 §:ää, kuten tiesuunnitelmiin. 

Jos suunnitelmaa on muutettu muistutuksessa esitetyllä tavalla eikä muutos 
koske muita kiinteistöjä tai asianosaisia, ei muutettua suunnitelmaa tarvitse 
näyttää kiinteistön omistajalle. Olisi kuitenkin suotavaa, että tiepiiri ilmoittaa 
muistutuksen tekijälle suunnitelmaan tehdyistä muutoksista. Suotavaa olisi 
myös ilmoittaa muistutuksen tekijälle, minkä vuoksi tiepiiri ei ole voinut 
muuttaa suunnitelmaa muistutuksessa esitetyllä tavalla. 

3.4.4 	Hallinnollisessa käsiftelyssä hankittavat asiakirjat 

Tielain mukaisessa käsittelyssä kertyy valmiiseen suunnitelmaan seuraava 
aineisto: 

• tiepiirin kirje kunnalle 
• kuulutus suunnitelman nähtävänäolosta 
• muistutukset 
• kunnan lausunto 
• kaavat 
• ympäristökeskuksen lausunto 
• maakunnan liiton lausunto 
• muiden (viranomaisten) lausunnot 

3.5 Hyväksymisesitys 

3.5.1 	Hyväksymisasiakirjat 

Suunnitelman hyväksymisesityksen mukana lähetetään Tielaitoksen kes-
kushallinnolle 

• tielain mukaisesti nähtävänä ollut suunnitelmakansio ja 
• hallinnollisessa käsittelyssä kertyneet asiakirjat alkuperäisinä. 

Vaikka tielain mukaisessa käsittelyssä on ollut kutakin kuntaa varten oma 
suunnitelmakansio, kootaan kunnissa kertyneet asiakirjat yhteen hyväksyt-
täväksi lähetettävään kansioon (tai kansiosarjaan). 

Tiepiirin hyväksymisesityksessä mainitaan suunnitelman kohteena olevan 
tien nimi ja numero, suunnitelman päiväys sekä päivämäärä, jolloin suunni-
telmaa on muistutusten tai lausuntojen johdosta korjattu. 

3.5.2 	Yleissuunnitelma 

Yleissuunnitelman hyväksymisesitys sisältää edellisen lisäksi seuraavat asi-
at: 
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Yleiset tiet 
Esitetään päätien väli, jota suunnitelma koskee esim. paikannimin, tien pi-
tuus (yleensä riittää sadan metrin tarkkuus), tien poikkileikkaus (ajorata- ja 
kaistamäärät) ja suoja-alueen leveys. 
Muut tiet, jos niitä sijainniltaan muutetaan; nimi, numero ja pituus. 
Liittymien järjestelyperiaate (eritasoliittymät nimettyinä). 

Hallinnolliset muutokset 
Esitetään yleisten teiden hallinnolliset muutokset. Muutokset perustellaan, 
ellei kyse ole syrjään jäävien tien osien lakkaamisesta yleisenä tienä. 

Yksityiset tiet 
Ilmoitetaan onko todennäköistä, että yksityisten teiden liittämiselle annetaan 
kieltoja ja rajoituksia. Jos merkittäviä yksityisten teiden järjestelyjä tehdään, 
on suotavaa, että ne tutkitaan ja esitetään yleissuunnitelmassa siten, että 
niiden vaikutukset voidaan arvioida (suunnitelman tekijän ja asianosaisen 
kannalta). 

Kustannukset 
Ilmoitetaan hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ja 
tielain 9 luvun mukaiset kustannukset sekä miten kunta tai jokin muu taho 
osallistuu niihin. 

Kaikkien em. asioiden olisi hyvä sisältyä esimerkiksi yleissuunnitelman esit-
tely- tai tiivistelmäosaan. 

Muistutukset ja lausunnot 
Ilmoitetaan, keiltä suunnitelmasta on pyydetty lausunto ja käsitellään kaikki 
suunnitelmasta tehdyt muistutukset erikseen kertomalla, 

• missä muistutuksen kohde sijaitsee ja mitä muistutuksessa on esitetty 
• mitä kunta on muistutuksen johdosta esittänyt 
• tiepiirin muistutusta koskeva kannanotto ja sen perustelut. 

Samoin käsitellään jokainen suunnitelmasta annettu lausunto erikseen ker-
tomalla, mitä lausunnossa on esitetty, ja mitä huomauttamista tiepiirillä on 
lausunnosta. 

Kaavatja maankäytän suunnitelmat 
Ilmoitetaan: 

millaisia ja missä vaiheessa olevia seutu-, yleis- tai osayleiskaavoja alu-
eella on ja miten suunnitelma on niiden mukainen vai tarvitaanko ja mil-
laisia toimenpiteitä eroavaisuuksien vuoksi, 
onko suunnitelman alueella vahvistettuja tai kunnanvaltuuston hyväksy-
miä yleis-, asema-, rakennus- tai rantakaavoja 
• onko yleissuunnitelma kaavan mukainen, 
• milloin yleissuunnitelman mukaiseksi muutettu kaava on hyväksytty 

tai vahvistettu sekä 
onko alueella muita sellaisia maankäytön suunnitelmia, joilla on merki-
tystä tiehankkeen ratkaisuihin ja toteutukseen. 
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Kaavan vastaista yleissuunnitelmaa ei lähetetä hyväksyttäväksi, ellei tiepiiri 
näe tähän erityistä ja perusteltua syytä. Vähäiset poikkeamiset kaavasta 
eivät ole suunnitelman hyväksymisen este (esim. kunnan omistamat puisto-, 
suojaviher-, ym. alueet), jos tierakenteiden ulottamisen ei voida katsoa vai-
keuttavan kaavan toteuttamista ja jos kaavaviranomainen, ympäristöministe-
riö, alueellinen ympäristökeskus tai kunta katsoo, ettei tarvittava kaavan 
muutos ole esteenä suunnitelman hyväksymiselle. Edellä mainituissa tapa-
uksissa kunnan antama lausunto siitä, ettei yleiskaavan tai yksityiskohtaisen 
kaavan muutos ole suunnitelman hyväksymisen este, on yleensä katsottava 
riittäväksi. Seutukaavan osalta asian ratkaisee maakunnan liitto. 

Suojelukohteet 
Ilmoitetaan, onko suunnitelman alueella suojelukohteita tai muinaisjäännök-
siä ja mitä suojelukohteiden ja muinaisjäännösten johdosta on Museoviras-
ton tai muiden viranomaisten kanssa sovittu. 

Muut suunnitelmat 
Ilmoitetaan, korvaako suunnitelma kokonaan tai joiltakin osilta aikaisemmin 
hyväksyttyjä vielä toteuttamatta olevia yleisten teiden suunnitelmia sekä 
millä päätöksillä korvattavat suunnitelmat on hyväksytty. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
Jos hankkeesta on tehty lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi, lähe-
tetään se keskushallinnolle yleissuunnitelman hyväksymisesityksen muka-
na. Arviointiselostuksesta saatu ympäristökeskuksen lausunto (alkuperäis-
kappale) lähetetään myös keskushallinnolle. 

Samalla ilmoitetaan, miten ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mu-
kainen arviointi on otettu suunnitelmassa huomioon. Myös itse suunnitel-
maan on ko. huomioon ottaminen sisällytettävä (tielaki 25 a §), joten tähän 
seikkaan ja sen selvittämiseen myös hyväksymisesityksessä on paneudutta-
va huolella. 

Hankkeen toteuttaminen 
Tässä ilmoitetaan, milloin on tarkoitus ryhtyä tiesuunnitelman tekoon ja mil-
loin hanke on tarkoitus toteuttaa. 

3.5.3 	Tiesuunnitelma 

Yleiset tiet 

Luetellaan hyväksyttävät yleiset tiet ja mainitaan, 

• mitä paaluväliä hyväksyminen koskee 
• mikä on hyväksyttävän tien osan pituus, poikkileikkaus, päällyste 

ja suoja-alueen leveys. 

Tien vastaista leventämistä varten varattava alue 
Selostetaan ja merkitään suunnitelmakarttoihin, millä paaluvälillä tai tien 
osalla ja kuinka laajalti ja miksi varataan aluetta tien vastaista leventämistä 
(tai esim. eritasoliittymiä) varten (tielaki 26 §). 
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Varaamista voi olla periaatteessa kandenlaista; alue voidaan lunastaa tai 
sen osoittaminen voi olla informaatiota. Se, kummasta on kyse, on selvästi 
ilmoitettava. Toisen ajoradan rakentamista varten tarvittavalle alueelle ra-
kentaminen voidaan estää myös suoja-alueen pidentämisellä. 

Hallinnolliset muutokset 
Esitetään yleisten teiden hallinnolliset muutokset. Muutokset perustellaan, 
ellei kyse ole syrjään jäävien tien osien lakkaamisesta yleisenä tienä. 

Liitännäisalueet 
Luetellaan tien liitännäisalueet käyttötarkoituksineen eli 

• tienpitoaineen ottopaikat 
• rakennus- tai varastoalueet 
• kuormausalueet 
• pysäköimis- ja levähdysalueet sekä 
• muut tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet. 

Samalla mainitaan, missä kunnassa alue on, minkä yksityistien tekemiseen 
tai käyttöön perustetaan oikeus sekä missä piirustuksissa alueet ja niille 
johtavat yksityistiet on esitetty. 

Perustettavat oikeudet 
Luetellaan tien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet eli 

• tienpitoaineen ottopaikat, joista maa-ainesta otetaan rajoitettu määrä, 
• läjitys-, majoitus-, varasto- ja muut sellaiset alueet. 

Lisäksi mainitaan missä kunnassa alue on, paljonko maa-ainesta otetaan ja 
ne yksityiset tiet, joiden tekemiseen tai käyttöön perustetaan tien tekemisen 
ajaksi oikeus, sekä missä piirustuksissa alueet ja niille johtavat tiet on esi-
tetty. 

Rasiteoikeudet 
Luetellaan laskuoiat 	nht vren 	ttvt Ijee 

Yksityiset tiet 
Jos yksityisiä 	 i•:t 
laan: 

• yleisen tien nimi, numero, paalu ja suunta, jolla liittymä sijaitsee 
• liittymän/yksityisen tien tunnus, pituus ja leveys 
• liittymän käyttörajoitus 

• yksityisen tien liittyminen muuhun kuin järjesteltävään yleiseen tiehen. 

Ellei edellä mainitulla tavalla voida täsmällisesti ilmoittaa yksityisen tien si-
jaintia ilmoitetaan piirustusnumero. 

Jos liittymät voidaan tehdä tielain 52 §:n 4 momentin perusteella, ilmoite-
taan, että liittymien paikat on osoitettu suunnitelmakartoilla. 
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Kustannukset 
Ilmoitetaan hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset, 
lunastus- ja korvauskustannukset ja miten kunta (tai jokin muu taho) on si-
toutunut osallistumaan kustannuksiin. 

Muistutukset ja lausunnot, kaavat ja maankäytön suunnitelmat, suoje-
1 u kohteet 
Nämä asiat käsitellään samoin kuin yleissuunnitelmassa ja lisäksi ilmoite-
taan, onko muistutuksen johdosta suunnitelmaa muutettu, ja muutos näytetty 
niille, joita se koskee. Muutoksen näyttötodistukset ja muutoksista mandolli-
sesti tehdyt muistutukset on Iiitettävä suunnitelmaan. 

Valtion kiinteistöt 
Ilmoitetaan suunnitelman alueella olevien valtion omistamien kiinteistöjen 
nimi ja rekisterinumero, virasto, jonka hallinnassa kiinteistö on, sekä onko 
asianosaisten virastojen lausunnot hankittu ja liitetty suunnitelmaan. 

Muut suunnitelmat 
Ilmoitetaan korvaako suunnitelma kokonaan tai joiltakin osilta aikaisemmin 
hyväksyttyjä vielä toteuttamatta olevia tiesuunnitelmia sekä millä päätöksillä 
korvattavat tiesuunnitelmat on hyväksytty. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
Jos hankkeesta on tehty YVA, on ilmoitettava milloin ja minkä suunnitelman 
yhteydessä se on tehty ja myös miten se on suunnitelmassa otettu huomi-
oon. 

Hankkeen toteuttaminen 
Ilmoitetaan onko hanke tiepiirin toimenpideohjelmassa ja toteutetaanko se 
kehittämis-, perustienpito- tai työllisyysvaroin taikka muunlaisella rahoituk-
sella sekä milloin hanke on tarkoitus toteuttaa. 
Pyydetään tarvittaessa keskushallintoa antamaan tiepäätös. 

3.6 Suunnitelman hyväksyminen 

3.6.1 	Yleistä 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymisestä on säädetty seuraa-
vaa: 

Tielaki 24 § 

Yleisen tien suunnitelmat hyväksyy ja yleisen tien tekemisestä, yksityisen tien, kadun 
tai rakennuskaavatien muuttamisesta yleiseksi sekä yleisen tien ja liitännäisalueen 
lakkauttamisesta tai liitännäisalueen käyttötarkoituksen muuttamisesta päättää valtio-
neuvosto tai tielaitos sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 

Tielaki 26 a § 

-------------------Yleis- ja tiesuunnitelman hyväksyy 24 §:ssä mainittu vi-
ranomainen, sitten kun kiinteistön omistajille ja muille, joiden etua tai oikeutta suun- 
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nitelma voi koskea, on varattu tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta siten 
kuin asetuksella säädetään. Jos yleis- tai tiesuunnitelma aiheuttaa tarpeen muuttaa 
lainvoimaista asema-, rakennus- tai rantakaavaa taikka vahvistettua seutu- tai yleis- 
kaavaa, ei suunnitelmaa saa hyväksyä ennen kuin kaavan muutos on hyväksytty tai 
vahvistettu, ellei kaavan muutos ole vähäinen. 

Tieasetus 17 § 

Liikenneministeriö hyväksyy moottori- ja moottoriliikenneteiden rakentamista ja nii-
den merkittävää parantamista koskevat yleissuunnitelmat. 

Muut yleissuunnitelmat sekä tiesuunnitelmat hyväksyy tielaitoksen keskushallinto. 
Jos kunta, maakunnan liitto tai alueellinen ympäristökeskus on olennaisissa kohdin eri 
mieltä tällaisesta suunnitelmasta tielaitoksen kanssa, on tielaitoksen siirrettävä asia 
liikenneministeriön ratkaistavaksi. Tielaitoksen keskushallinto voi erityisistä syistä 
muissakin tapauksissa siirtaasuunnitelman liikenneministeriön hyväksyttäväksi. 

Tielain 24 §:ssä mainitut päätökset tekee valtioneuvoston puolesta toistai-
seksi liikenneministeriö, jonka vuoksi tässä ohjeessa valtioneuvoston sijasta 
käytetään nimitystä liikenneministeriö. 

Jos tiesuunnitelmaan sisältyy yleisen tien lakkauttaminen muuten kuin tielain 
33 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa, päättää asiasta tieasetuksen 
35 ja 36 §:n mukaan liikenneministeriö, jolloin myös tällaiset tiesuunnitelmat 
on lähetettävä liikenneministeriön hyväksyttäväksi. 

Tiesuunnitelmia tehdään nykyisellään yleensä tarpeen mukaan, jolloin kä-
sittelyltään vanhentuneita suunnitelmia ei yleensä tule hyväksyttäväksi. Siitä, 
miten kauan aikaa tielain mukaisen käsittelyn ja hyväksymisen välillä saa 
olla, ei ole tielaissa säännöksiä. Asia tulee harkita suunnitelman sisällön 
huomioon ottaen aina erikseen, mutta yleisesti ottaen yli neljä vuotta aikai-
semmin nähtävänä olleiden suunnitelmien käsittelyn voidaan katsoa van-
hentuneen. 

3.6.2 	Hyväksymiskelpoisuuden tarkastaminen 

Suunnitelman hyväksymiskelpoisuutta tarkastettaessa selvitetään: 
ovatko kaikki tielain edellyttämät asiakirjat suunnitelmassa muka-
na, 

• onko suunnitelma ollut kunnissa yleisesti nähtävänä tieasetuksen 
edellyttämän ajan, 

• onko nähtäväksi asettamisesta kuulutettu tieasetuksen tarkoitta-
maIla tavalla, 

• ovatko kunta, alueellinen ympäristökeskus ja maakunnan liitto 
antaneet suunnitelmasta lausunnon, 

• onko suunnitelmasta pyydetty 
joiden toimialaa tien tekeminen 
pyydettävä lisää lausuntoja, 

niiden viranomaisten lausunnot, 
koskee vai onko keskusha!Iinnon 

• onko suunnitelmasta tehty muistutuksia ja ovatko kunnat anta-
neet muistutuksista lausuntonsa, 

• onko tiepiiri ilmoittanut kannanottonsa muistutuksista, 
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• onko suunnitelmaa muutettu muistutusten tai lausuntojen joh-
dosta, onko muutokset merkitty asiakirjoihin ja onko muutettu 
suunnitelma näytetty asianomaisille maanomistajille ja varattu 
heille tilaisuus muistutusten tekemiseen, 

• onko suunnitelman alueella vahvistettuja seutu-, yleis-, asema-, 
rakennus- tai rantakaavoja ja onko kaava-alueiden rajat merkitty 
suunnitelmakarttoihin, 

• onko suunnitelma voimassa olevien kaavojen mukainen tai voi-
daanko se hyväksyä ilman kaavamuutosta, 

• ilmenevatkö kustannusarviosta tien tekemisestä aiheutuvat koko-
naiskustannukset ja tielain 9 luvun mukaiset korvauskustannuk-
set sekä kuntien maksettavaksi kustannusjakosuosituksen mu-
kaan tulevat kustannukset, 

• ovatko kuntien sitoumukset tienpidon kustannusten jakamisesta 
valtion ja kuntien kesken tehdyn suosituksen mukaisia, 

• ovatko piirustuksissa kaikki hyväksyttäviksi esitetyt yleiset ja yk-
sityiset tiet. 

• onko teiden hallinnollisen luokan muutokset esitetty piirustuksissa 
ja onko niistä ilmoitettu tiepiirin kunnalle suunnitelman mukana 
lähettämässä kirjeessä, 

• onko suunnitelman mukana ympäristövaikutusten arviointiselos-
tus jos se tarvitaan ja ilmeneekö suunnitelmasta, miten ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arvi-
ointi on otettu huomioon. 

Suunnitelman hyväksymiskelpoisuutta tarkastettaessa harkitaan voidaanko 
suunnitelmassa olevat puutteet täydentää keskushallinnossa vai onko pyy-
dettävä tiepiiriä täydentämään suunnitelma ja mandollisesti lähettämään se 
uudelleen yleisesti nähtäväksi tai miltä osin suunnitelma voidaan tai on tar-
peen hyväksyä, jos kaikkia tarpeellisia asiakirjoja ei ole laadittu ja hankittu tai 
suunnitelma ei ole muutoin kaikilta osin hyväksymiskelpoinen. 

Lopuksi ratkaistaan onko suunnitelma yleisesti ottaen Tielaitoksen toiminta- 
linjojen mukainen sekä mandollisesti muutoinkin laadultaan ja ominaisuuk-
siltaan sellainen, että se voidaan hyväksyä ja voiko Tielaitoksen keskushal-
unto hyväksyä suunnitelman vai tekeekö keskushallinto esityksen liikenne-
ministeriölle. 

3.6.3 	Yleissuunnitelman hyväksymispäätös 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksessä käsitellään kaikki tiehankkeen 
merkittävät periaatteet. Yleissuunnitelmassa hyväksytään: 
• tien yleispiirteinen linjaus ja tiejärjestelyjen periaatteet, mm. eritasoliitty-

mien paikat 
• tien luokka, eli tuleeko tiestä moottoritie, moottoriliikennetie, sekaliiken-

netie vai määrätynlaista liikennettä varten tarkoitettu tie 
• tien leveys sekä se tuleeko tiestä yksi- tai kaksiajoratainen ja kuinka mo-

nikaistainen tie on. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksesSä ilmoitetaan tai käsitellään: 
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• ympäristövaikutusten arvioinnin vaikutus hankkeen ratkaisuihin 

• hankkeen vaikutukset 
• alustavat kokonaiskustannukset ja tielain 9 luvun mukaiset kustannukset 

• osallistuminen tienpidon kustannuksiin ja kustannusten jako kuntien tai 
muiden osapuolten kesken 

• muistutukset ja lausunnot sekä niiden johdosta tehdyt tai tiesuunnitelma- 
vaiheessa tehtävät tarkistukset tai hylkäysperusteet 

Liikenneministeriö tai Tielaitos ei saa tehdä yleissuunnitelman hyväksymis-
päätöstä ennen kuin on saanut käyttöönsä ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostuksen ja ympäristökeskuksen siitä antaman lausunnon (laki ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä 13 §). 

Hyväksymispäätöksen malli on liitteenä. 

3.6.4 	Tiesuunnitelman hyväksymispäätös 

Tiesuunnitelmaa koskevassa päätöksessä hyväksytään: 

• teiden pituus, poikkileikkaus, päällyste ja suoja-alueen leveys 

• tien vastaista leventämistä varten varattava alue 
• teiden hallinnolliset muutokset 
• liitännäisalueet, joita ovat tienpitoaineen ottopaikat, rakennus- ja varas-

toalueet, kuormausalueet, pysäköimis- ja levähdysalueet sekä muut 
tienpitoa varten tarpeelliset alueet 

• tien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet, joita ovat tienpitoaineen 
ottopaikat rajoitettuun määrään asti, laskuojia varten tarvittavat alueet 
sekä läjitys-, majoitus-, varasto- ja muut sellaiset alueet 

• laskuojia varten perustettavat rasiteoikeudet 

• yksityiset tiet, joiden tekemiseen tai käyttöön perustetaan oikeus 
• yksityisten teiden tiittymät sekä yksityiset tiet sijainti-, päällyste-, pituus-, 

leveys- ja käyttörajoitustietoineen 

Tielaitoksen tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä ilmoitetaan tai käsitel-
lään lisäksi: 
• mihin, miten käsiteltyyn ja koska hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan tie-

suunnitelma perustuu 
• ympäristövaikutusten arvioinnin vaikutus hankkeen ratkaisuihin ellei asi-

aa ole jo käsitelty yleissuunnitelmassa 
• kokonaiskustannukset ja tielain 9 luvun mukaiset kustannukset 
• osallistuminen tienpidon kustannuksiin ja kustannusten jako valtion ja 

kuntien tai muiden osapuolten kesken 
• muistutukset ja lausunnot sekä niiden johdosta tehdyt muutokset tai hyl-

käysperusteet 

HyväksymispäätökSen malli on liitteenä. 
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Hyväksymisesitys liikenneministeriölle 

Tielaitoksen keskushallinto tekee hyväksymisesityksen liikenneministeriölle 
tieasetuksen 17 §:n mukaisesti moottoriväylien rakentamista 
merkittävää parantamista koskevista yleissuunnitelmista tai 
suunnitelmasta, josta kunta, maakunnan liitto tai alueellinen ympäristö- 
keskus on olennaisessa kohdin eri mieltä Tielaitoksen kanssa tai 
tiesuunnitelmasta, jossa tien parantamisen 
tetään lakkautettavaksi yleinen tie. 

Keskushallinnon hyväksymisesitys sisältää samat asiat kuin keskushallinnon 
hyväksymispäätöskin valitusosoitusta ja päätöksen tiedoksiantoa lukuunot-
tamatta. 

Keskushallinto lähettää hyväksymisesityksen, suunnitelman ja tielain mukai-
sessa käsittelyssä kertyneet asiakirjat liikenneministeriölle sekä hyväksymis-
esityksen tiepiirille tiedoksi. 

Liikenneministeriön hyväksymispäätös 

Liikenneministeriön suunnitelman hyväksymispäätös sisältää samat a 
kuin keskushallinnon hyväksymispäätös. Kustannuksia ja kustannusten 
koa ministeriö ei yleensä käsittele ja muistutusten ja lausuntojen osalta 
tataan Tielaitoksen esitykseen, ellei ministeriö erikseen halua lausua 
asioista jotain lisää. 

Vähäisten tienparannussuunnitelmien hyväksyminen 

Tiepiiri voi hyväksyä sellaisia vähäisiä parannussuunnitelmia, joita varten 
tielain 25 §:n perusteella ei ole tarpeen laatia tiesuunnitelmaa. Tällaisista 
suunnitelmista ei tule käyttää nimeä tiesuunnitelma. 

Kuri on kysymys vähäisestä tien parantamisesta, tiesuunnitelman tekeminen ei 
kuitenkaan ole tarpeen, jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta tai jos kiinteistön 
omistaja tai omistajaan verrattava haltija, jonka maata lisäalueeksi otetaan, on antanut 
tähän kirjallisen suostumuksensa. -------------------------------------------------------------- 

Tiepiiri voi hyväksyä tällaisen suunnitelman (tien parantamissuunnitel-
man), jos maanomistaja on antanut kirjallisen suostumuksen suunnitelman 
toteuttamista varten tarvittavan alueen tiealueeksi ottamiseen. Tämän yh-
teydessä tulee harkita, onko asianosaisina mandollisesti muitakin kuin vain 
maanomistajat, toisin sanoen arvioida asiaa hallintomenettelylain (vrt, myös 
tielaki 25 § 2 mom) perusteella, jolloin ehkä tiesuunnitelman teko ja sen kä-
sittely saattavat tulla tarpeellisiksi. 

Erityisestä syystä tiepiiri voi läl 
keskushallinnon hyväksyttäväksi. 
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Parantamissuunnitelman hyväksymistä ei panna yleisesti nähtäväksi eikä 
siihen liitetä valitusosoitusta, koska kiinteistön omistajat ovat antaneet suun-
nitelman toteuttamiseen suostumuksensa. Päätös voidaan kuitenkin lähettää 
kiinteistöjen omistajille tiedoksi. 

Tiepiirin hyväksymisen perusteella toteutettavalle hankkeelle ei anneta tie- 
päätöstä, vaan tiepiiri voi aloittaa työt heti, kun päätös on tehty. Tieoikeus 
syntyy, kun tietarkoituksiin tarvittava alue on otettu tienpitäjän haltuun ja työ-
hön ryhdytty. Kun tieoikeus on syntynyt, ei kiinteistön omistaja voi enää pe-
rua antamaansa suostumusta. 

Jos niiltä maanomistajilta, joita hanke koskee, ei saada kirjallista suostu-
musta hankkeen toteuttamiseen, lähettää tiepiiri suunnitelman Tielaitoksen 
keskushallinnolle hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun suunnitelma on näytetty 
maanomistajille tai se on ollut kunnassa yleisesti nähtävänä (tieasetus 
16). 

3.6.8 	Tietyypin muuttamissuunnitelma 

Tieasetuksen 2 §:n 4 momentin mukaan, jos tie tai sen osa on muulloin kuin 
tien tekemisen yhteydessä tarpeen määrätä moottoritieksi, moottoriliikenne-
tieksi tai muutoin toisentyyppiseksi tieksi, päättää tästä liikenneministeriö. 

Suunnitelma tällaisesta muutoksesta on käsiteltävä normaalin tiesuunnitel-
man tapaan. 

3.7 Hyväksymispäätöksen jälkeinen toiminta 

3.7.1 	Julkistaminen 

Tielaitoksen keskushallinto lähettää hyväksymispäätöksen tiepiirille toimen-
piteitä varten. 

Hyväksymispäätös on saatettava tiedoksi: 

Tielaki 106 § 
Yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymistä -------koskeva päätös on tiepiirin annettava 
yleisesti tiedoksi. Tiepiirin on toimitettava päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat 
asianomaiseen kuntaan, jonka on ilmoitettava niiden nähtäväksi asettamisesta samassa 
järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset saatetaan kunnassa tiedoksi. ----------------- 

Muutoksena aikaisempaan on, että ilmoittamisesta on poistettu kunnan 
kustannusvelvoite, eli tiepiiri maksaa tiedoksisaattamiskustannukset. 

Tieasetus 18 § 
Tiepiirin tulee antaa yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä tieto maakun- 
nan liitolle, alueelliselle ympäristökeskukselle, kunnalle sekä, jos asian laatu sitä vaa- 
tii, muillekin viranomaisille. Tarpeen mukaan tulee tiedonantoon liittää jäljennös 
suunnitelmasta . ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Tiepiirin on syytä yleensä liittää tiedonantoon yleissuunnitelmaraportti. Tie- 
suunnitelmaa ei juuri koskaan tarvinne ko. tiedonantoon liittää. 

Tieasetus 18 § 
-----------------Tiepiirin tulee antaa yleis- ja tiesuunnitelman hyväksy-

mispäatöksestä tieto niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille, joiden osoite 
on tiedossa, samanaikaisesti kun päätös tielain 106 §:n mukaisesti annetaan yleisesti 
tiedoksi. 

Päätös ja asiakirjat on pidettävä kunnassa nähtävillä 14 päivän ajan (tielaki 
106). 

Jos tiesuunnitelma on merkitykseltään vähäinen, voi tiepiiri antaa suunnitel-
man hyväksymistä koskevan päätöksen tiedoksi erityistiedoksiantona siten 
kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/1966) on sää-
detty (tielaki 106 § 2 mom). 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla liikennemi-
nisteriön päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja Tielaitoksen kes-
kushallinnon päätöksestä Uudenmaan lääninoikeudelle. 

Määräaika valituksen tekemiseen on 37 päivää siitä päivästä, jona päätök-
sen nähtävänäoloa koskeva kuulutus on pantu kunnan ilmoitustaululle mai-
nittua päivää lukuun ottamatta. 

Valituksen tekijän on pyydettävä valitusta varten virallisesti oikeaksi todis-
tettu jäljennös hyväksymispäätöksestä Tielaitoksen keskushallinnolta. 

Aikaisempaan tielakiin on tehty muutos (tielaki 105 § 2 mom), jonka mukaan 
myös kunnalla ja ympäristökeskuksella on oikeus valittaa yleis- ja tiesuunni-
telman hyväksymispäätöksestä. Tämä on erityisesti otettava huomioon 
yleissuunnitelmaa tehtäessä ja yleis- ja tiesuunnitelmasta annettuja lausun-
toja käsiteltäessä ja niihin vastineita laadittaessa. 

Nähtävänäoloajan päätyttyä kunta palauttaa suunnitelma-asiakirjat tiepiirille 
ja liittää mukaan nähtävänäoloa koskevan kuulutuksen nähtävänäolotodis-
tuksella varustettuna. 

Tiepiiri lähettää kunnalta saamansa kuulutuksen Tielaitoksen keskushallin-
toon. 

3.7.2 	Lainvoimaisuuden toteaminen 

Keskushallinto lähettää suunnitelman hyväksymispäätöksen ja sen nähtä-
vänäoloa koskevan kuulutuksen valitusviranomaiselle. 

Valitusviranomainen ilmoittaa pyydettäessä hyväksymispäätöksen valitus- 
ajan päätyttyä keskushallinnolle, onko päätöksestä valitettu ja ketkä ovat 
valituksen tehneet, sekä palauttaa hyväksymispäätöksen ja kuulutuksen. 
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Jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, päätös on lainvoimainen. Kes-
kushallinto lähettää tiepiirille lainvoimaisen hyväksymispäätöksen jäljennök-
sen. 

Jos hyväksymispäätöksestä on valitettu, valitusviranomainen pyytää valituk-
sesta lausunnon Tielaitoksen keskushallinnolta, jos päätös on keskushallin-
non tekemä ja liikenneministeriöltä, jos päätös on ministeriön tekemä. 

Liikenneministeriö pyytää ennen oman lausuntonsa antamista lausunnon 
Tielaitoksen keskushallinnolta ja keskushallinto yleensä tiepiiriltä ennen kuin 
antaa oman lausuntonsa liikenneministeriölle tai valitusviranomaiseHe. 

Keskushallinto lähettää lausuntonsa mukana hyväksytyn suunnitelman vali-
tusviranomaiselle, ellei valitusviranomainen ole sitä jo aikaisemmin pyytänyt. 

Lausunnot saatuaan valitusviranomainen antaa päätöksen, 
• jolla se kumoaa hyväksymispäätöksen joko kokonaan tai valituk-

sen alaiselta osalta tai 
• jossa se katsoo, ettei ole syytä muuttaa hyväksymispäätöksen 

lopputulosta, joka tällöin jää pysyväksi. 

Lääninoikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa KHO:lle, mutta jos läänin-
oikeuden päätöksestä ei ole valitettu tai korkein hallinto-oikeus on katsonut, 
ettei ole syytä muuttaa hyväksymispäätöstä, on hyväksymispäätös lainvoi-
mainen. Lääninoikeuden päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa on se-
lostettu miten ja minkä ajan kuluessa asiasta voidaan valittaa. 

Valitusviranomainen lähettää päätöksensä valituksen tekijälle sekä liiken-
neministeriölle tai Tielaitoksen keskushallinnolle riippuen siitä, kumman te-
kemästä hyväksymispäätöksestä on kyse. Keskushallinto lähettää puoles-
taan valitusviranomaisen päätöksestä jäljennöksen tiepiirille tiedoksi ja mah-
dollisia toimenpiteitä varten. 

Jos valitusviranomainen on kumonnut hyväksymispäätöksen kokonaan tai 
joltakin osalta, ei suunnitelmaa voida kumotulta osalta toteuttaa, vaan se on 
muutettava ja käsiteltävä uudestaan, ellei hankkeesta kokonaan luovuta. 

3.7.3 	Hyväksytyn suunnitelman muuttaminen 

Hyväksytyn tiesuunnitelman muuttaminen 
Lain mukaan tiesuunnitelman laatimisesta määrätään: 

Tielaki 27 § 

Tiesuunnitelma on laadittava siten, että sitä voidaan tietä tehtäessä noudattaa teke-
mättä siihen olennaisia muutoksia. Pienehköjen muutosten tekemisestä tiesuunnitel-
maan sitä toteutettaessa säädetään asetuksella. 

Jos muutoksia tehdään, on toimittava seuraavasti: 
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Tielaki 27 a § 
Jos hyväksyttyä yleis- tai tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa eikä kysymys ole 27 
§:ssä tarkoitetusta pienehköstä tiesuunnitelman muutoksesta, on soveltuvin osin nou-
datettava, mitä tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä uudesta yleis- ja tie- 
suunnitelmasta säädetään. 

Tiepiiri lähettää muutetun suunnitelman Tielaitoksen keskushallinnolle hy -
väksyttäväksi samalla tavalla kuin aikaisemmin laaditun suunnitelmankin. 

Pienehköjä, toteuttamiseen liittyviä muutoksia koskee seuraava säännös: 

Tieasetus 19 § 
Hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan voidaan tehdä sellaisia tiehankkeeseen nähden pie-
nehköjä muutoksia, jotka suunnitelman toteuttamisen yhteydessä harkitaan tarpeelli-
siksi ja tarkoituksenmukaisiksi. 

Pienehkö muutos on tiealueen sisällä tapahtuva ulkoiselta vaikutukseltaan 
vähäinen tai sellainen, jossa tiealue ei sanottavasti muutu. Keskushallinto 
tekee muutossuunnitelmasta tieasetuksen 19 §: n mukaisen hyväksym is-
päätöksen sen jälkeen kun muutossuunnitelma on käsitelty tieasetuksen 
(16 §) edellyttämällä tavalla. Tiepiiri voi hyväksyä tiesuunnitelmaan pieneh-
köjä muutoksia sovittuaan tarvittaessa asiasta maanomistajien ja mandollis-
ten muiden asianosaisten kanssa. 

Hyväksytyn yleissuunnitelman muuttaminen 
Jos hyväksyttyä yleissuunnitelmaa muutetaan eikä kysymys ole muutok-
sesta, jonka voidaan katsoa sisältyvän yleissuunnitelman likimääräisyyteen 
tai perusratkaisujen sisälle, on yleissuunnitelma käsiteltävä uudelleen tielain 
säännösten mukaisesti (27 a §). 

3.7.4 	Hyväksymispäätöksen voimassaoloajan 
pidentäminen 

Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassa olosta 
on määrätty seuraavaa: 

Tielaki 28 § 

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava kandeksan vuoden kuluessa sen vuoden 
päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on hyväksytty. Muuten 
yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa. Tiesuunnitelman laatimisen aloittami-
sesta säädetään asetuksella. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa myös, kim sen perusteella laadittu tie-
suunnitelma on hyväksytty ja hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. 

Päätös tiesuunnitelman hyväksymisestä raukeaa, jos tietyötä ei ole aloitettu ennen 
kuin neljä vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona tiesuunnitelma on hyväk-
sytty. Erityisistä syistä valtioneuvosto voi pidentää määräaikaa enintään neljällä vuo-
della. Tietyö katsotaan allcaneeksi, kun tietarkoituksiin tarvittava alue on otettu tien- 
pitäjän haltuun 62 §:n mukaisesti. 
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Tiesuunnitelman laatimisen katsotaan aloitetun, jos siitä on kuulutettu (tie- 
asetus 13 § 2 mom, kohta 3.2.1) 

Tiepiirin tulee ilmoittaa keskushallinnolle kunakin vuonna syyskuun loppuun 
mennessä: 

ne tiesuunnitelmat, joiden hyväksymispäätösten määräajan jat-
kamista tiepiiri pitää tarpeellisena, ja erikseen sekä 

• ne suunnitelmat, joiden hyväksymispäätösten määräajan jatka-
mista tiepiiri ei pidä tarpeellisena, eli joiden päätös annetaan 
raueta. 

Tiepiirin tulee perustella hyväksymispäätösten määräajan jatkamisen tar-
peeflisuus tai ilmoittaa syy, minkä vuoksi päätös saa raueta. Jatkettavien 
suunnitelmien tulee olla ajantasalla liikennetekniikan, tiepolitiikan ja erityi-
sesti myös ympäristökysymysten suhteen. 

Keskushallinto lähettää tiepiirien esitykset saatuaan liikennem inisteriölle 
pyynnön hyväksymispäätösten määräajan pidentämisestä neljällä vuodella. 

Liikenneministeriö tekee määräajan jatkamisesta päätöksen ja lähettää sen 
keskushallinnolle ja keskushallinto edelleen tiepiirille toimenpiteitä varten. 

On huomattava, että valmistuspäätöksen voimassaoloaikaa ei voida piden-
tää niille tiesuunnitelmille, joiden voimassaoloaikaa on jo jatkettu v. 1998 tai 
sitä ennen. 

3.7.5 	Kunnan määrääminen tienpitäjäksi 

Toisinaan kunta tekee esityksen kunnan määräämisestä tienpitäjäksi suun-
nitelman ollessa kunnassa käsiteltävänä tai muussa yhteydessä neuvoteltu-
aan ensin asiasta tiepiirin kanssa. Tällöin tiepiiri käsittelee kunnan tienpitä-
jäksi määräämisen Tielaitoksen keskushallinnolle lähettämässään tiesuun-
nitelman hyväksymisesityksessä tai erillisessä kirjeessä ja ilmoittaa ne eh-
dot, jotka kunnalle pitäisi tiepiirin mielestä tienpitäjänä toimimista varten 
asettaa. 

Tielain 20 §:n nojalla liikenneministeriö voi määrätä kunnan sen suostumuk-
sella jonkin yleisen tien tienpitäjäksi joko pysyvästi tai yleensä vain tien te-
kemisen ajaksi Tielaitoksen asettamilla ehdoilla. 

Tielaitoksen kunnalle tienpitäjänä toimimista varten asettamissa ehdoissa 
edellytetään yleensä, että 

• tie tehdään hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisesti tiepiirin val-
vonnassa ja piirin antamia ohjeita noudattaen 

• kunta vastaa tien tekemisestä aiheutuvista kustannuksista koko- 
naan tai Tielaitoksen ja kunnan kesken sovitulla tavalla 

• työn pitää valmistua ehdoissa määrättynä aikana 
• kunta vastaa liikenteen ohjaamisesta, liikenneturvallisuudesta ja 

niistä korvauksista, joita mandollisesti on maksettava tien käyttä-
jille sekä niistä vahingonkorvauksista, joita tien tekemisestä mah-
dollisesti aiheutuu kiinteistöjen omistajille 
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• kunta korjaa tiepiirin hyväksymäfiä tavalla työstä yleiselle tielle 
työn aikana mandollisesti aiheutuvat viat ja 

• kunta ilmoittaa. työn afoittamis esta a varnstumsesta öeorHo 

Tielaitoksen keskushaHntc 'ahattäö !kennomnnnenön paätöksei sekä tren 
pitäjänä toimimista varten asettamansa ehdot kunnalle ja tiepiirille tiedoksi ja 
toimenpiteitä varten. 

Pienehköihin tietöihin tai tiealueella tehtäviin töihin Tielaitos voi antaa kun-
nalle (tai erityisistä syistä muillekin) luvan soveltaen tieasetuksen 32 §:ää ja 
tielain 53 §:ää. 

3.8 Muiden tekemät suunnitelmat 

3.8.1 	Muiden viranomaisten tai asiantuntijoiden tekemien 
tiesuunnitelmien käsittely 

Tieasetuksen 11 §:n nojalla Tielaitos voi antaa yleissuunnitelmaa ja tiesuun-
nitelmaa varten tarpeellisten tutkimusten suorittamisen ja suunnitelman laa-
timisen muun viranomaisen tai yksityisen asiantuntijan tehtäväksi vaivontan-
sa alaisena. 

Näissä tapauksessa kuitenkin Tielaitos lähettää aina suunnitelman hallinnol-
liseen käsittelyyn ja pyytää suunnitelmasta lausunnot. 

Tieasetuksen 25 §:n nojalla kunta voi asiasta Tielaitoksen kanssa sovittuaan 
kustannuksellaan laadituttaa alueellaan olevan tien tekemistä varten tie-
suunnitelman. 

Suunnitteluluvassa, jonka yleensä antaa tiepiiri, edellytetään tavallisesti, että 
kunta sopii suunnittelutyön aloittamisesta tiepiirin kanssa 

• kunta noudattaa tutkimuksia ja suunnitelmaa tehtäessä tiepiirin 
antamia ohjeita sekä tielain ja -asetuksen säännöksiä 

• suunnitelmaa laativa konsultti valitaan yhteistyössä tiepiirin kans-
sa 

• suunnitelma laaditaan kunnan kustannuksella 
• kunta vastaa suunnittelutyöstä mandollisesti aiheutuvista vahin-

goista ja korvausvaatimuksista ja 
• suunnittelutyö pitää aloittaa annettuun määräaikaan mennessä 

tai suunnittelulupa raukeaa. 

Kunta toimittaa laadituttamansa suunnitelman tiepiirille tarkastettavaksi ja 
tielain mukaista käsittelyä varten. Suunnitelma käsitellään samalla tavalla 
kuin Tielaitoksen omat suunnitelmat. 

3.8.2 	Valtionrautateiden tiesuunnitelmat 

Tieasetuksen 26 §:n mukaan valtion rautatien rakennustyöstä välittömästi 
johtuva yleisen tien risteyskohdan järjestely, yleisen tien siirtäminen ja rauta- 
tien liikennepaikan liittäminen yleiseen tiehen on rautatien rakentamisen yh- 
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teydessä suunniteltava ja rakennettava Valtionrautateiden toimesta ja va-
roilla. 

Tieasetuksen 27 §:n mukaan Tielaitos voi laatia Valtionrautateiden esityk-
sestä 26 §:ssä tarkoitetun tiesuunnitelman rautatien rakentamiseen osoite-
tuula varoilla. Jos rautatien rakennustyö aiheuttaa liikenneoloissa sellaisia 
muutoksia, että tieverkkoa on täydennettävä, on Valtionrautateiden tehtävä 
tästä esitys Tielaitokselle (tieasetus 28 §). 

Tieasetuksen 29 §:n mukaan yleisen tien rakentaminen tai parantaminen 
tehdään rautatien kohdalla muissa kuin tieasetuksen 26 §:n 1 momentin mu-
kaisissa tapauksissa tien tekemiseen osoitetuilla varoilla Valtionrautateiden 
toimesta, ellei Valtionrautateiden kanssa toisin sovita. 

Tieasetuksen 30 §:n mukaan yleisen tien ja rautatien tasoristeyksen muut-
taminen eritasoiseksi tulee Tielaitoksen ja Valtionrautateiden suunnitella 
yhteistoiminnassa ja keskenään sopia, miten rakentaminen toteutetaan. 
Tielaitos huolehtii tiesuunnitelman tielain mukaisesta käsittelystä ja hyväk-
symisestä. 
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4 TIEPÄÄTÖS JA HALTUUNOTTO 

4.1 	Yleistä 

Tiepäätöksen merkitys on tielain muutosten myötä jonkin verran entisestä 
muuttunut, mutta koska tiepäätöstä ei ole kokonaan poistettu, se täytyy 
edelleen antaa. Tiealueen haltuunotto-kiienktn perustuu hyväksyttyyn tie- 
suunnitelmaan eikä tiepäätökseen. Koska haltuunotto kuitenkin tarkoittaa 
töihin ryhtymistä, tulee samanaikaisesti huolehtia siitä, että tiepäätös myös 
annetaan. 

Tiepäätöstä koskevat seuraavat lain säännökset: 

Tielaki 24 § 

yleisen tien tekemisestä--------päättää valtioneuvos- to tai tielaitos sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään. --------------------------------------------------------------------- 

Tielaki 107 § 

Valitus päätöksestä, jonka valtioneuvosto on antanut tässä laissa tarkoitetussa asiassa 
ei estä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei valitusta käsittelevä viranomainen toisin 

maaraa. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös muun viranomaisen päätöstä, -----joka 
koskee --------tien tekemistä--------------------------------------------------------------------- 

Tieasetus 20 § 

Tien tekemisestä päättää, mikäli 25-32 §:stä ei muuta johdu, [kulkulaitosten ja yleis-
ten töiden] ministeriö. Milloin [tie- ja vesirakennushallituksen] käytettäväksi tulo- ja 
menoarviossa on tällaiseen tarkoitukseen asetettu varoja, päättää tien tekemisestä sa-
nottu viranomainen. Jos [kulkulaitosten ja yleisten töiden] ministeriö on asettanut 
yleisten teiden tekemiseen tulo- ja menoarviossa osoitettuja varoja [tie- ja vesiraken-
nushallituksen] käytettäväksi, päättää tien tekemisestä tältä osin niin ikään [tie- ja ve-
sirakennushallitus], jollei ole erityistä syytä saattaa asiaa [kulkulaitosten ja yleisten 
töiden] ministeriön ratkaistavaksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tiepäätöstä älköön niissä tapauksissa, joissa tiesuun-
nitelman laatiminen on tarpeen, tehtäkö ennen kuin suunnitelman vahvistamista kos-
keva päätös on saanut lainvoiman paitsi, jos työ on kiireellisesti aloitettava ja, milloin 
suunnitelman vahvistaa [kulkulaitosten ja yleisten töiden] ministeriö, mainittu minis-
teriö on yleisistä teistä armetun lain 107 §:n 3 momentin mukaisesti määrännyt vah-
vistamansa suunnitelman täytäntöönpantavaksi. 

Tieviranomaisille annetut maanomistajien ja kunnan sitoumukset osallistumisesta 
tienpidon kustannuksiin on liitettävä tiepäätöksen antamista koskevaan [tie- ja vesira-
kennushallituksen] esitykseen. Tien tekemisestä johtavien kustannusten korvauspe-
rusteiden selvittämisestä eräissä tapauksissa ennen kuin tiepäätös tehdään säädetään 
49 §:ssä. 

4.2 Tiepäätöksen antaminen 

Tienpidon kehittämishankkeiden tiepäätöksen antaa Tielaitoksen keskushal- 
unto. Jos tien tekeminen työllisyyden turvaamiseksi tai muusta syystä on 
aloitettava kiireellisesti ennen tiesuunnitelman lainvoimaiseksi tuloa antaa 
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tiepäätöksen myös keskushallinto. Viimeksi mainitussa tapauksessa tiepää-
tös yleensä annetaan tiesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Jos 
osasta tiesuunnitelmaa valitetaan, jätetään mandollisuuksien mukaan tietöi-
hin ryhtymättä valituksen alaisilta osin. 

Työohjelmassa olevia perustienpidon hankkeita varten keskushallinto antaa 
tiepiirien töille tiepäätöksen, jonka tiepiiri täydentää kunkin hankkeen osalta 
erikseen. 

4.3 Tiepäätöksen sisältö 

Tiepäätöksessä mainitaan 

• tien nimi ja numero sekä tien osat, joiden tekemistä päätös koskee 
• kunnat, joiden alueella tie tehdään 
• tiesuunnitelman hyväksymispäätös 
• päätöksen lainvoimaisuus tai onko se täytäntöön pantavissa valituk-

sista huolimatta 
• mihin Tielaitoksen työhjelmaan tien tekeminen sisältyy tai miten se 

muussa tapauksessa on rahoitettu 
• ovatko kunnat tai maanomistajat (taikka muut) sitoutuneet osallistu-

maan kustannuksiin ja millä tavalla 
• että tien tekemiseen ryhdytään hyväksytyn suunnitelman mukaisesti 
• että haltuunotto on osa yleistietoimitusta 
• päätöksen perusteena olevat tielain ja -asetuksen säädökset. 

Päätöksen malli on liitteenä. 

4.4 Tiepäätöksen tiedoksi lähettäminen 

Tiepiiri lähettää tiepäätöksen tiedoksi kunnalle ja pyytää kuntaa panemaan 
päätöksen kunnan ilmoitustaululle nähtäväksi. 

Tietyöhön voidaan ryhtyä heti, kun tiepäätös on annettu. 

Kun tiepäätöksestä kuulutetaan tai se annetaan muulla tavoin tiedoksi, on 
valitusaika ja -menettely samanlainen kuin tiesuunnitelman hyväksymispää-
töksestä. Tiepäätöksestä tehtävät valitukset ovat harvinaisia. Tiepäätöksestä 
tehtävässä valituksessa ei enää voida käsitellä hyväksymispäätöstä vaan 
ainoastaan itse tiepäätöksen perusteita tai siinä mandollisesti olevia virheitä. 

Ellei tiepäätöksestä kuuluteta tai sitä ei muulla tavalla anneta tiedoksi, ei 
valituksella ole määräalkaa eli valitus voidaan tehdä myöhemminkin. 

4.5 Tiealueen haltuunotto ja tietöihin ryhtyminen 

Tielaki6l § 

Hyväksytty tiesuunnitehna, joka on saanut lainvoiman tai on pantavissa täy-
täntöön valituksesta huolimatta, taikka edellä 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu kirjalli-
nen suostumus tuottaa oikeuden lunastuksen toimeenpanoon. ---------------------------- 
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Tielain 61 §:n mukaan tietarkoituksiin tarvittavien alueiden käyttöoikeus, jota 
kutsutaan tieoikeudeksi, saadaan noudattamalla mitä lunastuslaissa 
(603/1977) on säädetty. 

Tietarkoituksiin tarvittavat alueet otetaan tienpitäjän haltuun yleistietoimituk-
sessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa. Haltuun ottamisen jälkeen 
aluetta saadaan käyttää tietarkoituksiin. 

Tielaki 62 § 

Tiesuunnitelmassa osoitettu yksityisen tien ja liittymän alue otetaan haltuun siksi 
ajaksi kunnes yksityinen tie tai liittymä on tehty. 

Tieasetuksen 22 §:ssä mainittu kuulutus tietöihin ryhtymisestä, jota nykyisin-
kään ei liene yleensä erikseen annettu, olisi paras yhdistää yleistietoimituk-
sen aloittamisesta annettavaan kuulutukseen. 
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5 LUVAT 

5.1 	Yleistä 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 10 §:n 3 
kohdan mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin tie-
dot mm. hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja 
niihin rinnastettavista päätöksistä. Säännös koskee hankkeita, joihin sovel-
letaan YVA-menettelyä. Mutta myös muiden kuin YVA-hankkeiden suunnit-
telutyössä on hyvissä ajoin oltava selvillä, mitä lupia hankkeen toteuttaminen 
vaatii. Erityisesti tämä on tärkeää, siitä syystä, että rakentaminen voidaan 
aloittaa suunnitellun aikataulun mukaisesti. 

Lupahakemukset on tehtävä riittävän ajoissa ennen tiesuunnitelman vah-
vistamista, että luvat ovat töiden alkaessa kunnossa. Töiden viivästymisestä 
saattaa aiheutua huomattaviakin kustannuksia. Lupaviranomaiselta saa tie-
toja mm. lupa-asian käsittelyajoista ja neuvoja hakemuksen tekemiseen liit-
tyvissä kysymyksissä. 

5.2 	Luonnonsuojelulaki 

Tietä suunniteltaessa on pyrittävä siihen, ettei hankkeeseen sisälly luonnon-
suojelulaissa mainittuja suojelukohteita. Näitä ovat luonnonsuojeluohjelmiin 
sisältyvät alueet, luonnonsuojelualueet, luontotyypit, maisema-alueet, luon-
nonmuistomerkit, rauhoitetut ja uhanalaiset eläimet ja kasvit, erityisesti suo-
jeltavat lajit ja EY:n Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet. Sen, että näitä 
kohteita ei ole suunnitellulla tai sen vaikutuspiiriin ulottuvalla alueella, voi 
varmistaa alueelliselta ympäristökeskukselta. 

Mikäli suojelun piirissä oleviin kohteisiin kajoamista ei voida välttää, on hy-
vissä ajoin ryhdyttävä toimenpiteisiin poikkeusluvan saamiseksi, suojelun 
lakkauttamiseksi tai rauhoitusmääräysten lieventämiseksi, jopa lain tai ase-
tuksen muuttamiseksi. Useimmissa tapauksissa alueellinen ympäristökeskus 
toimii lupaviranomaisena. Kunta päättää yksityisellä maalla olevan luonnon- 
muistomerkin rauhoituksen lakkauttamisesta. Jos suunnitelma heikentää 
Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen luontoarvoja, poikkeuksen kiel-
losta voi myöntää valtioneuvosto yleisistunnossa erittäin tärkeän yleisen 
edun kannalta pakottavasta syystä, kun vaihtoehtoista ratkaisua ei ole. Mi-
käli suunnittelun kohteena oleva alue koskee eläin- tai kasvilajia, joka kuuluu 
EY:n lajiensuojelua koskevien erityissäännösten piiriin, poikkeuksia ei 
myönnetä. 

5.3 	Muinaismuistolaki 

Muinaismuistolain 13 §:n mukaan yleisen tien tekemistä suunniteltaessa on 
hyvissä ajoin otettava seiko, saattaako hankkeen toimeenpaneminen tulla 
koskemaan kiinteää muinaisjäännöstä. Jos näin on, siitä on viipymättä ii-
moitettava museovirastolle asiasta neuvottelemista varten. Ellei asiasta 
päästä yksimielisyyteen, museoviraston on alistettava asia valtioneuvoston 
ratkaistavaksi. 
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5*4 Rakennussuojelulaki 

Rakennussuojelulain 13 §:n mukaan valtioneuvosto voi yleisen tarpeen vaa-
tiessa myöntää valtiolle luvan lunastaa rakennussuojelulaissa tarkoitetun 
rakennuksen tarpeellisine maa alueineen siitä riippumatta, onko rakennus 
määrätty suojeltavaksi vai ei. Rakennussuojelulain mukainen suojelu voi 
koskea myös siltaa, kaivoa tai muuta sellaista rakennelmaa samoin kuin 
rakennukseen liittyvää puistoa tai muuta vastaavaa rakentamalla tai istutta-
maIla muodostettua aluetta. 

5.5 	Maa-aineslaki 

Muilla kuin rakennuslain 124 a §:n mukaisilla toimenpidekieltoalueilla hae-
taan maa-aineslain mukainen lupa, jonka myöntää kunnan lupaviranomai-
nen. Lakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja muUan ottamiseen pois 
kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Maa-
aineslupa tarvitaan maa-aineksen ottamiseen tiesuunnitelmassa tienpitoal-
neen ottopaikaksi hyväksytyiltä liitännäisalueilta ja tietyönaikaisiksi ottopai-
koiksi hyväksytyiltä ottopaikoilta. Maa-aineslaki ei koske sellaista ainesten 
ottamista vesialueella, johon vesilain mukaan vaaditaan vesioikeuden lupa. 

5.6 Rakennuslaki 

Rakennuslain 124 a §:n mukainen kunnanhallituksen toimenpidelupa kaiva-
mis-, louhimis-, tasoittamis-, puiden kaato- ym. toimenpiteisiin tarvitaan ko. 
säännöksessä tarkoitetuilla toimenpidekieltoalueilla. Lupa on haettava maa- 
aineksen ottamiseen tiesuunnitelmassa tienpito-aineen ottopaikoiksi hyväk-
sytyiltä liitännäisalueilta ja tietyön aikaisilta tienpitoaineen ottopaikoilta. 
Muille liitännäisalueille ja tiealueelle lupaa ei tarvita, jos kunta on antanut 
suunnitelmasta tieasetuksen 14 tai 16 §:n mukaisen puoltavan lausunnon. 
Maa- ja kiviaineksen läjittämiseen tarvitaan rakennuslain 124 a §:n mukai-
nen lupa. 

5.7 Rakennusasetus 

Rakennusasetuksen 50 §: n mukainen rakennuslautakurinan toimenpidelupa 
tarvitaan sillan, meluesteen tai muiden ympäristökuvaan merkittävästi vai-
kuttavien rakennelmien pystyttämiseen, ellei toimenpide perustu vahvistet-
tuuli kaavaan tai kunta ole tielain mukaisessa käsittelyssä hyväksynyt niiden 
rakentamista. Kunnan hyväksyminen varmistetaan jo tielain mukaisessa 
käsittelyssä. 

5.8 Ympäristölupamenettelylaki 

Ympäristölupamenettelylain ja —asetuksen säännöksiä sovelletaan seuraa-
via lupia haettaessa: terveydensuojelulain mukainen sijoituslupa, jätelain 
mukainen jätelupa, ilmansuojelulain mukainen ilmalupa ja eräistä naapu-
ruussuhteista annetun lain mukainen sijoitusratkaisu. Nämä lait sisältävät 
säännökset luvanhakuvelvollisuudesta. Luvan myöntää kunnan ympäristölu-
paviranomainen tai alueellinen ympäristökeskus. 

Ympäristölupa tarvitaan mm. asfalttiaseman ja kivenmurskaamon sijoittami- 
seen, ellei pelkkä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus riitä, saas- 
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tuneen alueen puhdistamiseen ja mandollisesti korvaavien materiaalien 
käytölle. Lupa tarvitaan myös läjittämiseen, mikäli läjittämisestä ei ole laa-
dittu jäteasetuksen 1 §:n 2 momentin 1-kohdan edellyttämää hyväksyttyä 
suunnitelmaa. Jotta vältyttäisiin turhilta lupahakemuksilta, tiesuunnitelmaa 
laadittaessa tulee selvittää läjitysalueiden tarve ja sisällyttää ne tiesuunni-
telmaan. 

Läjitysalueen suunnittelusta ilmestyy myöhemmin tänä vuonna ohje, jossa 
käsitellään läjitysalueen suunnittelussa huomioon otettavia säännöksiä. 

5.9 	Meluntorjuntalaki 

Meluntorjuntalain mukainen ilmoitus tehdään, jos rakentamisesta, korjaus- 
työstä, kunnossapidosta yms. tilapäisestä työstä tai toimenpiteestä saattaa 
aiheutua melua, jonka on syytä olettaa olevan melun voimakkuuden, keston 
tai toistuvuuden vuoksi erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, oleskeleville 
tai työskenteleville. Ilmoitus tehdään ympäristönsuojelulautakunnalle riittä-
vän ajoissa ennen kuin ryhdytään olennaisiin toimiin työn tai toimenpiteen tai 
sen meluisan vaiheen järjestämiseksi tai viimeistään kaksi viikkoa ennen 
näiden vaiheiden aloittamista. 

5.10 Vesilaki 

Vesilain 1 luvun 18 §:n mukaan vesioikeuden lupa tarvitaan maankamaran 
ainesten ottamiseen tai muuhun toimenpiteeseen (tien tekemiseen, so-
ranottopaikan perustamiseen), jos siitä ilmeisesti voi aiheutua jonkin pohja-
vettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen, tärkeän tai muun ve-
denhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennai-
nen vähentyminen tai sen hyväksikäyttö-mandollisuuden muu huonontumi-
nen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen (pohjave-
den muuttamiskielto). 

Vesilain 1 luvun 19 §:ssä säädetään vesistön pilaamiskiellosta ja 22 §:ssä 
pohjaveden pilaamiskiellosta. Vesistön pilaamiskiellosta poikkeamiseen tar-
vitaan vesioikeuden lupa. Pohjaveden pilaamiseen ei voi myöntää lupaa. 
Vesioikeus voi ainoastaan antaa ehdottomasta pilaamiskiellosta poikkeavia 
lievempiä määräyksiä jonkun alueen pohjaveden osalta. 

Vesilain 2 luvun 2 §:n tarkoittamissa tapauksissa penkereen ja sillan raken-
tamiseen tarvitaan vesioikeuden lupa. 

Oikeudesta laskuojan pitämiseen toisen maalla tai oikeudesta johtaa vettä 
toisen ojaan tai puroon määrätään tiesuunnitelmassa, jossa osoitetaan las-
kuojaksi tarvittava alue. Laskuoja-alueeseen perustetaan tienpitäjälle rasite- 
oikeus yleistietoimituksessa. (Tielaki 26 ja 76 ) 
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6 LIIKENTEELLE LUOVUTUS 
Tieasetus 24 § 

Kun rakennus- tai parannustyön alaisena ollut tie tai sen sellainen osa, joka tarkoituk-
senmukaisesti voidaan luovuttaa yleiseen liikenteeseen, on valmistunut, tiepiirin on. 
toimitettuaan tarvittaessa tarkastuksen, määrättävä, mistä päivästä tie on luovutettava 
yleiseen liikenteeseen ja ilmoitettava tästä aiheutuvat muutokset yleisten teiden luet-
teloon . -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Päätös tien luovuttamisesta yleiseen liikenteeseen on tehtävä aina, kun tien 
rakentamista tai parantamista varten on hyväksytty tiesuunnitelma. Päätök-
sestä on käytävä selville seuraavat seikat: 

• Päivämäärä, jolloin tie luovutetaan yleiseen liikenteeseen. Tästä 
ajankohdasta tulevat voimaan ne muutokset yleisiin teihin, jotka 
on mainittu tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä. 

• Yleiseen liikenteeseen luovutettavat tieosuudet. Päätöksestä on 
käytävä ilmi, onko kyse ao. suunnitelmasta kokonaisuudessaan, 
vai onko kyse osaluovutuksesta. 

• Päätöksessä on mainittava hyväksymispäätökset ja parannettu-
jen tieosuuksien paalulukemat sekä teittäin luovutettavien osuuk-
sien tieosoitteet ja pituudet. 

• Yleisinä teinä hyväksymispäätöksellä lakkautettavat tiet. Paran-
nettujen teiden syrjään jäävinä teinä yleisenä tienä lakkaavia tien 
osia ei tarvitse luetella. Ne voidaan kuitenkin mainita, jos ne ovat 
pitkähkäjä. 
Yleisten teiden hallinnollisten luokkien muutokset. 

• Sitoumukset osallistumisesta tien tai tiehen kuuluvien laitteiden 
kunnossapitoon. 

Tielain 33 §:n 2 momentin ja tieasetuksen 46 § i mukaan syrjään jäävänä 
tienä lakkaavan tien alue tai sen osa voidaan m iärätä käytettäväksi muihin 
tietarkoituksiin. Tätä koskeva päätös on tehtävä ennen kuin uusi tie luovu- 
tetaan yleiseen liikenteeseen. Määräys voidaan sisällyttää liikenteelle luo- 
vuttamista koskevaan päätökseen. Takarajana on päivämäärä, jolloin tie 
tosiasiassa luovutetaan yleiseen liikenteeseen. 

Tieasetuksen 24 §:n mukaisesti tiepiiri ilmoittaa liikenteelle luovuttamisesta 
aiheutuvat muutokset yleisten teiden luetteloon (tierekisteriin). 

Jollei tien kunnossapito kuulu tiepiirille, tulee tiepiirin ilmoittaa luovuttamises-
ta sille, joka tienpitäjänä tulee huolehtimaan tien kunnossapidosta (tieasetus 
24 §). 

Milloin tienpitäjänä on ollut muu kuin tiepiiri, on sen, jonka toimesta raken-
nustyö on tehty, ilmoitettava valmistumisesta tiepiirille, jonka tulee hoitaa 
liikenteelle luovutus edellä olevan mukaisesti (tieasetus 24 § 2 mom). 

Liikenteelle luovuttamista koskeva päätös lähetetään tiedoksi asianomaisille 
kunnille ja Tielaitoksen keskushallintoon. 

Päätöksen malli on liitteenä. 
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7 LIITTEET 

Malleja: 
- Kaavio tiesuunnitelman hallinnollisesta käsittelystä 1.1.1999 
- Hyväksymispäätös, yleissuunnitelma 
- Hyväksymispäätös, tiesuunnitelma 
- Tiepäätös 
- Liikenteelle luovutus 



TIESUUNNITELMAN HALLINNOLLiNEN KÄSITTELY 11 1999: 

ENNEN TIEASETUKSEN 14:n MUKAISTA KÄSITTELYÄ ON TIEASETUKSEN 13:n 
MUKAINEN KUULUTUS JA TIELAIN 26a:n Imom. MUKAINEN ILMOITUS, KOULUTUS TAI 
MUU TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE. (kts. TA 13a) 

KHO ULO LM/KH TIEPHRI KUNTA 
MAAKUNNAN UITTO1 
YMPÄRISTÖKESKUS1 

ASIANOSAISET 
KANSALAISET 

YM. V1R.ANOMAISET 

1(2) 

Kiireellisissä tapauksissa LM:n 
ja KH:n päätÖkset ovat tSytäntöön 
pantavissa valituksista huolimatta, 
ellei valitusta käsittelevC viranomainen 
toisin mUrSS. 

Kunta pitää TIepiiri lähettää 
tiesuunnitelman yleisesti 
kunnille Ja muille nähtävänä 
sldosryhmllle 30 päivää 

1 Tiepilri tekee 1 	Nähtävillä olo 	1 
KH hyväksyy tiesuunnitelma Antaa lausun- Nämä lähettävät ! 	ail*ana muistu- 	1 1 tai tekee hyväksymis. flOfl tiesuunni- lausuntonsa 1 tukset kuntaan 	1 
esityksen LM:lIe esityksen telmastaja tiepilrlile 1 	tieiaitoicseiie 

________________ KH:lte mulstutukslsta 1 osoitettuna 	1 

KHO ULO LM/KH TIEPIIRI KUNTA 
LÄÄNIN UITTO 

1 YM 	ISTÖKESKUS i 	ASIANOSAISET 	
1 KANSALAISET 

__________________________________________ _____________ 1 YM. VIRANOMAISET 1 

LAINVOIMAISUUS 
KÄSITTELY: 
Ei VALITETTU 

KH lähettää 	1 päätökset Ja asia-' Pitää nähtävillä 
päätöksen 	1 kirjatkuntaan. 	14 pv ja lähettää 
(KH:n tai LM:n) 1 Päätös tiedote- 	kuulutustodistul 
tieplinlle 	taan lausunnon- 	sen tiepiirille 

antajille ja 

KIlO toteaa lain- OLO toteaa lain-
voimaisuuden ja voimaisuuden Ja 
palauttaa leima- palauttaa leima-
tun päätöksen tun päätöksen 

lutustodistuksen Tiepiin lähettää 
Ja päätöksen 	kuulutustodis 
ULO:lle tai 	tuksen KH:lle 

Valitusaika 37 pv nähtävanaolon alusta 1 

KH lähettää 
lainvoimalsen 
päätöksen 
tiepilrtile 

Suunnitelma 
tainvolmainen 

Sivun vaihto 

KHO KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 
ULO UUDEMAAN LÄÄNIN OIKEUS 
LM = LIIKENNEMINISTERIÖ 
KH = TIELAITOKSEN KESKUSHALLINTO 
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KHO ULO LMIKH TIEPIIRI KUNTA 
1 MAAKUNNAN LJrrrO1 

1 YMPÄRISTÖKESKUS1 ASIANOSAISET 
KANSALAISET '. 1 

-:dM.Pdsuus 

'iALIFL: ru 

Valitus LM:lle 
päätöksestä 
KHO:lie ja KH:n 
ULO:Ile.Valitus-
aika 37 pv nähtä-
vänäolon alusta 

KHO pyytää 	
] 

ULO pyytää KH pyytää Tiepiin tekee 
vastineen vastineen lausunnon lausunnon ja 
LM:ltä KH:lta tiepiiriltä lähettää sen 

KH:Ue 

KHO ratkaisee 	ULO tekee 	KH vastaa 
jutun. Päätös 	päätöksen joka 	ULO:lle tai LM:Ile 
LM:n kautta 	tiedotetaan KH:lle ja LM KHO:Ile 
KH:lle 	 ja saantitodistuk- 

sella valittajalle 

Saantitodistus 
valittajalle 

KH toimii KHO:n Tarvittaessa 
LJLO:N PÄÄTÖS: 	 päätöksen mu- 	tiepiiri muuttaa 
EI VALITETTU 	 kaan. ULO:lta 	suunnitelmaa 

___________________ 	 pyydetään jäljen- _____________ 
nys saantitodis- 
tuksesta 

KHO toteaa lain- 	1 
voimaisuuden ja 
palauttaa leimatun 
päätöksen KH:ile 

Valitusaika 30 
1 

1 KH lähettää jälj. 1 saantitodlstukses-I 
1 ta KHO:lle 

1 

1 Tiepiirlile lain- 1 
voima ULO:n Suunnitelma 
päätökseen 1 1_(

ainvoimainen 

ULC.NPtATOS: 	1 
VL:TETr 

KHO pyytää 	ULO vastaa KH vastaa 	i : vastineen ULO:l 	KHO lIe KHO lie 
jaKH:lta 

- 

KHO päättää 	 KH toimii KHO:n Tarvittaessa 
ja päätös tiedoksi 	 päätöksen 	tiepiiri muuttaa 
KH:lle 	 mukaan 	 suunnitelmaa 

Valitus ULO:n 
päätöksestä 
KHO:iie 30 pv 
aikana 

Ym. prosessi voidaan - 
keskeyttää sopimalla 
valittajien kanssa. 

HUOM: Myös yksinker-
taisempaa TA:n 16:n 
mukaista menettelyä 
voidaan edelleen 
käyttää. 
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TIE HALLINTO 

HYVÄKSYMISPÄÄTÖS 

Pä ivämää rä 
	

Asian tunnus 

Valtatien x parantaminen välillä 
....kunta 
Yleissuunnitelma 

Suunnitelma 	Yleissuunnitelmassa on tarkasteltu valtatietä x noin xx km 
matkalla sen ja sen välillä siihen liittyvine yleisten ja yksityisten 
teiden järjestelyineen. 

Päätös 	 Tielaitoksen keskushallinto hyväksyy tiepiirin xx.xx.1 999 
lähettämän xx.x. 1999 päivätyn yleissuunnitelman seuraavasti: 

Päätie 
Valtatien sijainti hyväksytään piirustuksissa x.x - x.x esitetyn mu-
kaisesti. Tien mitoitusnopeus on 100 km/h, ja tiestä tulee yksiajo-
ratainen, kaksikaistainen ja se varustetaan suunnitelmakartoista 
ilmenevin ohituskaistoin. Tielle tehdään yksi eritasoliittymä, muut 
liiftymätjärjestellään suunnitelmasta ilmenevin periaattein. 

Muiden teiden järjestelyt 
Yleiset tiet 

Yksityiset tiet 

Teiden hallinnolliset muutokset: 
Hallinnolliset muutokset osoitetaan tarkemmin tämän yleissuunni-
telman perusteella tehtävässä tiesuunnitelmassa. Yleisperiaate 
on, että parannettavien teiden syrjään jäävät osat lakkaavat ylei-
sinä teinä, kun vastaavat uudet tien osat aikanaan luovutetaan 
yleisen liikenteen käyttöön. 

Lisäksi suunnitelmassa esitetään, että 

Kustannukset 	Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 
markkaa (mr-ind. xxx), josta tielain 9. luvun mukaiset korvaukset 
on arvioitu noin xx markaksi. 

Hankkeen vaikutukset Hankkeeseen on sovellettu lakia ympäristövaikutusten arvioin-
nista. 

Keskushallinto 
Opastinsilta 12 	 Puhelin 	 Telefax 
PL33 	 020444150 	 0204442202 
00521 HELSINKI 

0 

0, 
0, 
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Arviointiselostuksesta on saatu 	ympäristökeskuksen 
lausunto xx.x.1999. Arviointi on suunnitelmassa otettu huomioon 
seuraavasti: 

Tai vaihtoehtoisesti/ja isäksi 	Hankkeen vaikutukset on arvioitu seu raaviksi: 
Liikenne ja liikenneturvallisuus 
Ympäristö 
Asutus ja elin keinot 

Kaavatilanne 	Tien sijainti ja ratkaisut ovat 

Kuulemismenettely 	Suunnitelmasta on hankittu kunnan, ympäristökeskuksen ja 
liiton lausunnot. Niille, joiden oikeutta tai etua suunnite!rna 
koskee, on varattu tilaisuus muistutusten tekemiseen 

Muistutukset 	Suunnitelmasta on tehty kaksi muistutusta. 

1. Muistuttaja (päätien paaluvälillä xx - xxx) esittää, että hänen 
kulkuyhteytensä järjestettäisiin... 

2. Muistuttaja haluaa tien kulkevaksi tilansa Sievä, rno x.x 
toiselta puolen, jolloin.... 

kunta lausuu muistutuksista seuraavaa: 

tiepiiri yhtyy kunnan muistutuksista antamiin kannanottoihin, ja 
toteaa lisäksi 2. Muistuttajan esityksestä, että 

Tielaitoksen keskushallinto yhtyy kunnan ja tiepiirin lausumiin 
muistutuksista, ja tähdentää, että 

Lausunnot 	 kunta esittää launnossaan, että 

ympäristökeskus toteaa lausunnossaan 

liitto on ilmoittanut, ettei sillä ole suunnitelmasta huomautettavaa. 

Museoviraston tiedossa ei ole 

tiepiiri 

Tielaitoksen keskushallinto yhtyy tiepiirin kannanottoihin kunnan 
ja ympäristökeskuksen ja liiton lausuntojen osalta. 

Sovelletut säännökset Laki yleisistä teistä 10, 24, 24 a, 24 b, 26 a §. 
Asetus yleisistä teistä 14 § ja 17 §. 
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Tiedoksi antaminen Päätöksestä annetaan tieto kiinteistöjen omistajille ja muille 
asianosaisille yleisistä teistä annetun lain 106 §:n mukaisesti ja 
tämän lisäksi samanaikaisesti niille suunnitelman johdosta 
muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa, yleisistä teistä 
annetun asetuksen 18 §:n mukaisesti. 

Johtaja 
	 Aulis Nironen 

Apulaisjohtaja 
	 Tapani Määttä 

Tienpidon teettäminen 

LIITE 
	

Valitusosoitus 

TOIMENPITEITÄ VARTEN 
tiepiiri 

Timo Eränne 

M:\Hte\Esisuunn\Hallkasi  yI.suunn hyv pätös.doc 



Tielaitos 
TIE HALLINTO HYVÄKSYMISPÄÄTÖS 

Pä ivämää rä 
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Asian tunnus 

Asia 
Tiesu u n n itel ma 

Päätös 

Tiesuunn itelma perustuu päätöksellä hyväksyttyyn 
yleissuunnitelmaan. 

Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen 
vaikutukset ovat vähäiset. 

Tielaitoksen keskushallinto on hyväksynyt tiepiirin lähettämän 
päivätyn tiesuunnitelman seuraavasti: 

Yleissuunnitelma 

Joko em. lause tai seuraava! 

Yleiset tiet: 
Tie ja paaluväli 	Pituus km 	Poikkil. ja päällyste 
Moottoritienä: 
Valtatie 3 
1500-3600 	 2,10 	2x10,5/7,5Ab 
Eritasoliittymä Ei 
Rampit RI, R2, R3ja R4 piirustuksen C mukaan. 

Moottoriliikennetienä: 

Mnfinr 

Valtatie 5 
200-3700 	 3,50 
Kevyen liikenteen väylä Ji 
plv. 200-1300 	1,10 
Maantie 123 
0-1500 	 1,50 
Paika II istienä: 

10,0/7,5 Ab 

2jk+pp 3,5/3,0 Ab 

Valtatien suoja-alue ulotetaan 30 metrin etäisyydelle ajoradan 
keskiviivasta. 
Maantien suoja-alue on 20 metriä ja paikallistien suoja-alue 12 
metriä. 

Teiden hallinnolliset muutokset: 
Parannettavien teiden syrjään jäävät osat lakkaavat yleisinä teinä 
silloin, kun parannetut tien osat luovutetaan vastaavalta osalta 
yleisen liikenteen käyttöön. 

0 

Keskushallinto 
Opastinsilta 12 
	

Puhelin 	 Teletax 
PL33 
	

020444 150 	0204442202 
00521 HELSINKI 
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Liitännäisalueet: 
Tienpitoaineenottopaikat 	Kunta 	Piirustuksen nro 

Rakennus- la varastoalueet 	Kunta 	Piirustuksen nro 

Pysäköimis- ia kuormausalueet Kunta 	Piirustuksen nro 

Levähdysalueet 	 Kunta 	Piirustuksen nro 

Muut liitännäisalueet 	Kunta 	Piirustuksen nro 

Tienpitoaineen ottopaikoille, varastoalueille, ym:lie johtavien 
yksityisten teiden tekemiseen ja käyttöön perustetaan oikeus 

...»......H. 

FLdJL 
Laskuojat nrot 1,2,3, jne tehdään piirustusten nrot 	mukaan. 

Tien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet: 
Rajoitetun tienpitoainemäärän ottaminen 
Tienpitoaineenottopaikat Kunta 	Varaus m 3ktd Piir. nro 

Tietyössä syntyvien maa-ainesten läjittäminen 
Läjitysalueet 	 Kunta 	Piirustuksen nro 

Tienpitoaineen ottopaikoiue ja läjitysalueille johtavien yksityisten 
teiden tekemiseen ja käyttöön perustetaan 	tien tekemisen 
ajaksi oikeus piirustusten mukaisesti. 

Yksityisten teiden liittymät järjestelyineen: 
tien 	Liittymän ja yksityisen tien 

paalu suunta tunnus 	pituus(m) 	leveys(m) 	huom. 
200 oik. 	Yl 	300 	5.0 	E 

Käyttörajoitusten selitykset: 
A= 
E= 

Em. luettelo voidaan tarvittaessa korvata viittaamalla suunnitelma-asiakirjojen luetteloihin 
ja piirustuksiin, jos luettelo on kovin pitkä. 

Päätöksellä perustetaan lisäksi tarvittavat oikeudet ennestään 
oleviin yksityisiin teihin tai yleisinä teinä lakkautettuihin tai 
lakkaaviin teihin tai tieosiin. 

Seuraava kappale, jos annetaan liittymäkielto! 

Päätöksellä kielletään liittämästä 	tiehen 
paaluvälille 	muita yksityisten teiden liittymiä. 
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Päätös ei koske maatalousliittymiä. Ne on merkitty suunnitelmaan 
ohjeellisina ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia tiepiirin 
kanssa erikseen. 

Liittymät ja yksityiset tiet rakennetaan ja päätöksen vastaiset 
liittymät katkaistaan valtion toimesta ja kustannuksella. 
huom! kustannusjako 

Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tiepitoviranomaisen lupa. 
Seuraava lause, jos on annettu Iiittymäkielto!Lupa voidaan myöntää vain, 
milloin muuttuneet olosuhteet tai muu erityinen syy antaa siihen 
aihetta. Sama koskee myös vain maa- ja metsätalousajoihin 
tarkoitetun maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien 
liittymäksi. 

Kustannukset 	Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 	markkaa 
(mr-ind. ), josta tielain 9 luvun mukaiset korvaukset ovat 
markkaa. Yksityisten teiden järjestelyjen kustannukset ovat 
markkaa. Kunta osallistuu kustannuksiin 	markalla. 

Kuulemismenettely 	Suunnitelmasta on hankittu kunnan, ympäristökeskuksen ja 
liiton lausunnot. Niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma 
koskee, on varattu tilaisuus muistutusten tekemiseen. 

Muistutukset 	Suunnitelmasta ei ole tehty muistutuksia. 

Suunnitelmasta on tehty viisi muistutusta. 

1. Muistuttaja on vaatinut 

Kunta on puoltanut 

Tiepiiri on muuttanut suunnitelmaa 

Tielaitoksen keskushallinto yhtyy tiepiirin muistutuksia koskeviin 
kannanottoihin. 

Lausunnot 	 kunta on ilmoittanut, että 
-. kunnalla ei ole suunnitelmasta huomauttamista 
- kunta osallistuu tiesuunnitelman toteuttamisesta aiheutuviin 

kustannuksiin 
- suunnitelman alueella ei ole kunnan omistamia laitteita 
- kunta siirtää, suojaa tai poistaa suunnitelman alueella 

olevat omistamansa laitteet siten, ettei niistä ole haittaa tien 
tekemiselle 

- tiesuunnitelma on vahvistetun 	kaavan mukainen 
- suunnitelman alueella ei ole vahvistettua eikä hyväksyttyä 

asema-, rakennus- tai rantakaavaa 

ympäristökeskus on ilmoittanut, ettei sillä ole suunnitelmasta 
huomautettavaa. 
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liitto on ilmoittanut, ettei sillä ole suunnitelmasta huomautettavaa. 

Tiepiiri on 

Tielaitoksen keskushallinto yhtyy tiepiirin, kunnan ja 
ympäristökeskuksen ja liiton lausuntoja koskeviin kannanottoihin. 

Sovelletut säännökset Laki yleisistä teistä 24, 25, 26 § 
Asetus yleisistä teistä 14, 17, 

Tiedoksi antaminen 	Päätöksestä annetaan tieto kiinteistöjen omistajille ja muille 
asianosaisille yleisistä teistä annetun lain 106 §:n 
mukaisestikappaleen loppuosa, jos on tehty muistutuksia. ja tämän lisäksi 
samanaikaisesti niille suunnitelman johdosta muistutuksen 
tehneille, joiden osoite on tiedossa, yleisistä teistä annetun 
asetuksen 18 §:n mukaisesti. 

Apulaisjohtaja 	 Tapani Määtta 
Tienpidon teettäminen 

Diplomi-insinööri 	 Matti Hämäläinen 
Tienpidon teettäminen 

LIITE 	 Valitusosoitus 

TOIMENPITEITA VARTEN 
tiepiiri 

Hannu Paalanen/ 
M:\TIESUUNN\  



Tielaitos 
TIE HALLINTO 

TIEPÄÄTÖS 

Päivämäärä 	Asian tunnus 

Maantien xxx parantaminen välillä , kunta 

Tiesuunnitelman hyväksyminen 

Tielaitoksen keskushallinto on hyväksynyt asiakohdan tiesuunni-
telman päätöksellään 
Hyväksymispäätös on täytäntöön pantavissa valituksista 
huolimatta, ellei valitusta käsittelevä viranomainen toisin määrää. 

Työn rahoitus ja sitoumukset 

Hanke sisältyy valtion vuoden 1999 työohjelmaan. Sitoumuksia 
osallistumisesta tienpidon kustannuksiin ei ole annettu. 

Päätös 	 Tien tekemiseen ryhdytään hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. 
Tietyöhön tarvittavat alueet otetaan tienpitäjän haltuun yleistie-
toimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa. Haltuun- 
otto antaa tienpitäjälle yleisistä teistä annetussa laissa säädetyt 
oikeudet käyttää alueita tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituk-
siin 

Sovelletut säännökset Laki yleisistä teistä 24, 62 ja 107 § 
Asetus yleisistä teistä 20 § 

Apulaisjohtaja 
Tienpidon teettäminen 

Diplomi-insinööri 
Tienpidon teettäminen 

TOIMENPITEITÄ VARTEN 
tiepiiri 

Hannu Paalanen 
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Keskushallinto 
Opastinsilta 12 	 Puhelin 	 Telefax 
PL33 	 020444150 	 0204442202 
00521 HELSINKI 

0 

0) 

Tapani Määttä 

Matti Hämäläinen 



Tielaitos 
TIEHALLINTO 	

LIIKENTEELLE LUOVUTUSPÄÄTÖS 

Päivämäärä 	Asian tunnus 

Köyliön kunta 

Raatikan paikallistien 12789 parantaminen Välilän sillan kohdalla, Köyliö 

Turun tiepiiri on päättänyt, että seuraavat rakennustyön alaisena olleet 
tieosat luovutetaan yleiseen liikenteeseen yleisistä teistä annetun ase-
tuksen (844/85) 24 § perusteella. 

Yleiseen liikenteeseen luovutettava tieosa 

Tie 	Tiesuunnitelman vahvis- 	Paaluväli 	 PItUUS 

tamispaätös 	 tieosoite 	 km 
Pt 12589 	Keskushallinto 	 0-175 
Raatikka 	971201Hth-225, 	 01/5780/-01/5952 	0, 1i 

13.6.1997 

Luovutettava tieosa käsittää koko ao. suunnitelman. 

Yleisten teiden hallinnollisessa 
luokituksessa tapahtuvat muutokset 

Parannettujen teiden syrjään jäävät tieosuudet lakkaavat yleisenä tie 
yleisistä teistä annetun lain 33 §:n mukaisesti. 

Tienpitoa koskevat sitoumukset 

Edellä mainittu valmistunut tieosa luovutetaan yleiseen liikenteeseen 
1.12.1998 alkaen. Samalla tulevat voimaan yleisten teiden hallinnolli-
sen luokituksen muutokset, sekä kunnan sitoumukset tienpidosta. 

Teettäm ispääHikkö 
	

S. Lohijoki 

Rakennusmestari 
	

Juha Sillanpää 

LIITE 
	

kartta 

TIEDOKSI 
	

Tielaitos, keskushallinto 

(valmistelija) 
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