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TIESUUNNITELMA 

1. TIESUUNNITELMA 

1.1. Tiesuunnitelman asema suunnitteluprosessissa 

Suunnitteluhankkeen vaiheet 

Tiehanke käy yleensä läpi useita suunnitteluvaihcita ja niihin liittyviä piiätiikscn-
tekoja ennen kuin rakentaminen voi alkaa. Isoissa hankkeissa kaikki suunnitte-
lu- ja päätöksentekovaiheet ovat tarpeellisia. Pienissä ja vaikutuksiltaan vähäi-
sissä hankkejssa voi osa suunnitteluvaiheista ii iidii pois. Suunnitteluvaiheet on 
kuvattu seuraavassa kuvassa: 

TIEVERKKOSUUNNITELMA 
LIIKENNEJÄRJ. SUUNNITELMA 

TARVE- 
SELVITYS 

TOIMENPIDE- 
SELVITYS 

YLEISSUUN-
N ITELMA 

RAKENNUS- 
SUUNNITELMA 

Kuva 1. Suunnitteluhankkeen vaiheet 
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TIESUUNNITELMA 

Tiekohtaisen suunnittelun vaiheet ja niihin liittyvät päätökset ovat: 

PTÖKSET OIIJELMOINTI 

TOIMINTA- JA 
TALOUS- 

5 Ii EF N N 1 TE LM .5 

TULO- JA 
MENO.ARVIOAESITYS 

FY ÖOUJELMA 

SUUNNITELMA 

VEREKOSI 1 SIIS EI SIS 
SIISSEISIS.,. 

Ali \VITEI.11 1 

r 	- 	 -1 
IIANKEPA STÖS 

1.. 
HANKEPÄÄ1ÖS 

TOIMENPIDEPÄÄT(S 
TSRVESELVITVS 

TOIMENPIDESELVITA 5 

YLEISSUUNNITELMA 
_________________ 

IIVVÄKSYMISPÄÄTÖS 

_________________ 

TIESUUNNITELMA SIS VÄKSYMISPÄÄTÖS 

RAIGNlNWINL%IA STLMAN 

tarveselvitys ja 
hankepäätös 

toimenpideselvitys ja 
toimenpidepäätös 

yleissuunnitelma ja 
hyväksymispäätös 

tiesuunnitelma ja 
hyväksymispäätös 

rakennussuunnitelma ja 
sen hyväksyminen 

jokaisen suunnitteluvaiheen jälkeen tehdään päätös ennen kuin seuraava vaihe 
voidaan käynnistää. Tiensuunnitteluhankkeita ohjataan tienpidon ohjelmoinnin 
avulla 

Tiesuunnitelman lähtökohtana on hyväksytty yleissuunnitelma 

Tielain mukaan ennen tiesuunnitelman tekemistä on laadittava yleissuunnitelma, 
jolleivat hankkeen vaikutukset ole vähäiset tai tien sijaintia ja sen vaikutuksia ole 
jo riittävässä määrin ratkaistu lainvoimaisessa asema-, rakennus- tai rantakaavassa 
tai vahvistetussa vleiskaavassa. Yleissuunnitelma on laadittava aina, kun kysy-
myS on moottori- tai moottoriliikennetien rakentamisesta tai niiden merkittä-
viistä parantamisesta. 

Ties uunnitelman laatiminen perustuu hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Tiesuun-
nitelman laatiminen on aloitettava kandeksan vuoden kuluessa sen vuoden päät-
tvmisestä, jona hankkeesta laadittu vleissuunnitelma on hyväksytty 

Hankkeissa, joissa hankkeen vaikutukset ovat vähäiset, ei vleissuunnitelmaa laa-
dita. Tällöin tiesuunnitelman lähtökohtana on joko hankkeesta laadittu tarve- 
selvitys ja siitä annettu hankepäätös tai toimenpideselvitvs ja siitä annettu 
toimenpidepäätös. Harvoissa tapauksissa tiesuunnitelma voi perustua suoraan 
liikennejärjestelmä- tai tieverkkosuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. 

Yleissuunnitelmassa esitetään tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien 
likimääräinen sijainti, sen vaikutukset ja alustava kustannusarvio. Ennen tiesuun-
nitelman laatimista yleissuunnitelman tai muun aikaisemman suunnitelman tie-
dot tarkistetaan ajan tasalle pitäen kuitenkin hyväksymispäätöstä jatkosuunnittelua 
sitovana. Mikäli hyväksyttyä yleissuunnitelmaa on tarpeen muuttaa siten, että 
muutokset eivät ole vähäisiä, on hankkeesta laadittava uusi vleissuunnitelma. 

Yleissuunnitelman yhteydessä laadittu YYA-lain mukainen ympäristövai-kutusten 
arviointi vaikuttaa tiesuunnitelman sisältöön ja toimenpiteisiin. Ticsuunnitelmasta 
on käytävä ilmi, miten, missä kohdin ja millä tavalla arviointimenettelv on vai-
kuttanut ticsuunnitclmassa esitettviliin ratkaisuihin. 
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TIESUUNNITELMA 

1.2. Keskeiset lait tiesuunnitelman kannalta 

Tiirkeimmat lait, asetukset ja valtioneuvoston paatokset, jotka vaikuttavat tiesuun-
nitelman laatimiseen, ovat seuraavat: 

Laki ja asetus yleisistä teistä (243/54 ja 482/37) 
Rakennuslaki ja -asetus (370/58 ja 266/59) 
Hallintomenettelylaki (598/82) 
Meluntorjuntalaki (382/87) 
Ilmansuojelulaki (67/82) 
Terveydcnsuojelulaki ja -asetus (763/94 ja 1280/94) 
Ympäristölupamenettelylaki ja -asetus (735/91 ja 772/92) 
1 'aki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimcnettclvstii 
(468/94 ja 792/94) 
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/94) 
\'esilaki ja -asetus (264/61 ja 282/62) 
Muinaismuistolaki (295/63) 
Luonnonsuojelulaki ja -asetus (1096/96 ja 16(1/97) 
Maa-aineslaki ja -asetus (555/81 ja 192/82) 
jiitelaki ja -asetus (1072/93 ja 1390/93) 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993 / 92) 

Tiesuunnitelman kannalta keskeinen laki on laki yleisistä teistä. Sen merkittävimmät 
suunnittelua koskevat säännökset sisältyvät 10 §:ään. Tämä lainkohta määrittelee 
kaikki ne seikat, joihin on kiinnitettävä huomiota teitä suunniteltaessa ja tien linjaus-
ta valittaessa. Huomioon on otettava sekä yleisen että yksityisen edun vaatimukset. 
Kenellekään ei saa aiheuttaa enempää vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä 
tien tarkoituksen saavuttamiseksi. Suunnitelmassa sekä muistutusten ja valitusten 
johdosta annettavissa lausunnoissa on esitettävä perustelut, miksi jollekin asianosaiselle 
joudutaan aiheuttamaan ehkä huomattavaakin haittaa tai vahinkoa. Kyseinen lain- 
säädös edellyttää myös, että asianosaisia on teitä suunniteltaessa kohdeltava 
yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. 

Voimassa olevan rakennusasetuksen 50 :n mukaan tarvitaan toimenpidelupa sel-
laisen sillan tai meluesteen tai muun rakennelman tai laitoksen pvstyttämiseen, joka 
merkittävästi vaikuttaa ympäristökuvaan, Kuitenkin vuoden 2000 alussa voimaan 
astuvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan toimenpidelupaa ei enää tarvita, jos 
toimenpitect on osoitettu tiesuunnitelmassa. 

Hallintomcnet- telvlain keskeisenä tavoitteena on se, että viranomaisten ratkaisut ja 
päätökset ovat lainsäädännön mukaisia ja virheettömiä. Vain tällöin toteutuu kansa-
laisten oikeusturva. Ratkaisujen tulee olla oikeita sekä yleisen että yksityisen edun 
kannalta. Asioiden ratkaiseminen "oikein" edellyttää, että päätöksenteossa tiede-
tään kaikki asiaan vaikuttavat tosiseikat ja että asia ratkaistaan näiden tosiseikkojen 
mukaisesti. Kansalaisten ja muiden intressipiirien tulee saada tieto itseään koskevis-
ta tiesuunnitelmista riittävän ajoissa ennen ratkaisujen tekoa, jotta he voivat vaikut-
taa ratkaisuun. 

Asianosaiselle on suunnittelun eri vaiheissa aina lopullisen tiensuunnitelman hyväk-
symiseen saakka pyrittävä antamaan mandollisuus kannanottojen esittämiseen. 
Asianosaisille on myös perusteltava, kuinka suunnitelmassa esitcttvvn lopputulok-
seen on paadvttv. 
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TIESUUNNITELMALLE ASETETTAVAT VMTIMUKSET 

2. TIESUUNNITELMALLE 
ASETETTAVAT VAATIMUKSET 

2.1 Tiesuunnitelman käyttäjien tarpeet 

Tiesuunnitelma on tielain mukaan hyväksyttävä suunnitelma, minkä takia tie-
suunnitelmalla on tietyt vaatimukset, jotka on aina täytyttävii. Tämän lisäksi 
tiesuunnitelmalla kuvataan hanke yksityiskohtaisesti ja sen tulee palvella niin suun-
nittelu- kuin käsittelvvaihecssakin tapahtuvaa vuoropuhelua. Tiesuunnitelma on 
myös jatkosuunnittelun lähtöasiakirja ja sen tulee tarjota hyvät edellytykset 
rakennussuunnittelulle. 

Tiesuunnitelma palvelee mm. 

* 	tulevia tien käyttäjiä 
maanomistajia, asukkaita ja muita asianosaisia, 
joita tiehanke välittömästi koskettaa 
hankkeen vaikutusalueella asuvia 
viranomaisia ja päätöksentekijöitä, jotka osallistuvat suunnitelman 
käsittelyyn ja päätöksentekoon 

* 	urakka-asiakirjojen laatijoita 
* 	urakka-tarjouksen tekijöitä 

rakcnnussuunni ttclij ita. 
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TIESUUNNITELMALLE ASETEUAVAT VAATIMUKSET 

Suunnitelman tulee olla helppotajuinen, tekstin sclkeää vleiskieltä ja piirustusten hel-
posti ymmärrettäviä. Näin jokainen saa oikean kuvan hankkeesta ja pystyy tuo-
maan omat näkemyksensä suunnittelijan ja päätöksen tekijöiden tietoon sekä saa-
maan siten itselleen kuuluvan oikeusturvan. Samalla jokainen voi vaikuttaa liikenne- 
ympäristönsä kehittämiseen paremmaksi ja turvallisemmaksi. 

Tiesuunnitelmaratkaisujen on oltava toteutuskelpoisia. Massat ja tvömäärät on pvs-
tyttävä määrittämään riittävän tarkasti ja luotettavasti. Samoin suunnitelman ratkai-
sut on perusteltava hyvin, piirustusten ja asiakirjojen tulee olla sisällöltään täsmälli-
siä ja virheettömiä. Tielain mukaiseen käsittelyyn lähtevään tiesuunnitelmaan ei liitetä 
käsittelyn kannalta epäolennaisia tietoja, kuten vksitviskohtaisia selostuksia tien tek-
nisistä ratkaisuista. 

2.2 Tiesuunnitelman sisällölle asetettavat vaatimukset 

Ennen tien tekemistä on laadittava ja hyväksyttävä tiesuunnitelma. 1 lyväksvtvllä, 
lainvoimaisella ticsuunnitelmalla voidaan tiealue ottaa haltuun, antaa tiepäätös ja 
ryhtyä töihin. 

Kun on kysymys vähäisestä tien parantamisesta, tiesuunnitelman laatiminen ci kui-
tenkaan ole tarpeen, jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta tai jos kiinteistön omis-
taja on antanut kirjallisen suostumuksen (Tielaki 25 §). Mikäli hankkeesta on tehty 
yleissuunnitelma, tulee tiesuunnitelman perustua siihen ja sen hvväksvmis-päätök-
seei-i. 

Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt sisältyvät myös tiesuunnitelmaan. 

Tiesuunnitelma voidaan laatia myös vain tiealuecn määrittämiseksi, liitännäisalueen 
perustamiseksi tai yleiseen tiehen liittyviä yksityisiä teitä ja liittvmiä koskevaksi. 
Tielaki määrittelee vähimmäisvaatimukset tiesuunnitelmassa esitettäville tiedoille, jol-
loin suunnitelma on hvväksvmiskclpoinen. 

Tielain 26 mukaan tiesuunnitelman perusteella tiealue tulee voida tarvittaessa merkitä 
maastoon. Samoin tielain mukaan tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi, varataanko ja 
miten maata tien vastaista leventämistä varten. Tiesuunnitelmasta tulee lisäksi käydä 
ilmi myös liitännäisalueet, joihin perustetaan tieoikeus, ja siinä on osoitettava laskuojaksi 
tarvittava alue samoin kuin yksityisten teiden liittymät järjestelvineen. Tiesuunnitelmaan 
on liitettävä arvio tien tekemisestä aiheutuvista kustannuksista criteltvnä korvaus- ja 
rakentamiskustannuksiin. Lisäksi tiesuun-nitelmassa esitetään yleisten teiden hallin-
nolliset muutokset ja tien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain 25 § mukaan hankkeesta vastaavan on 
oltava riittävästi selvillä muidenkin kuin YVA-hankkeiden ympäristövaikutuk-sista. 
Ympäristövaikutukset selvitetään kaikkien tiehankkeiden suunnittelussa. Koska sel-
vitysten laajuus ja sisältö riippuvat hankkeesta ja suunnitteluvaiheesta, ratkaistaan 
niiden esittäminen tiesuunnitelmassa tapauskohtaisesti. Ympäristövaikutusten se1-
vittämistä on kuvattu laajemmin ohjeessa Tiehankkeiden ja tienpidon toimien 
vmpäristövaikutustcn selvittäminen /4/. 
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TIESUUNNITELMALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 

Suunnittelun ja suunnitelman käsittelyn aikana kaytiivä vuoropuhelu seka viranomais-
ten ja päätöksentekijöiden tarpeet sekä lisäksi urakan määrittely edellyttävät kuiten-
kin, että käytännössä tie suunnitellaan tarkemmin kuin lain vähimmäisvaatimukset 
edelittävät. Tiesuunnitelmassa osoitetaan tiealueen rajat siten, että korvaukset voi-
daan määritellä tietoimituksen kävnnistyessä. Tiesuunnitelman on oltava sisällöltään 
niin laaja, että kaikki osapuolet saavat siitä tarvitsemansa tiedot. Tämä edellyttää, 
että tiesuunnitelmassa esitetään seuraavat asiat: 

Tietä ja tienkäyttäjiä varten tarvittavat alueet 

tiealueen rajat (lopulliset vahvi stuvat tieroimituksessa) 
aluevaraukset myöhempää rakcnnusvaihetta varten 
liitännäisalueet: käyttötarkoitus, rajat, pinta-alat 
levähdys- ja pysäköimisalueet: rajat, toimintojen sijoitus, varustetaso 
laskuo ja-alueet 
maa-aineksen ottopaikat: alueiden hankintatapa, otettavat 
materiaalimäärät, luvat ja lupaehdot 
läjitysalueet ja muut tietyön ajaksi varattavat alueet: käyttötarkoitus, 
rajat, pinta-alat, jälkikäsittely 
varasto- ja kuormausalueet: rajat, alueen käyttötarkoitus 
rakennustöiden liikennejärjestelyjä varten varattavat alueet 
vastapenkereet: aluevaraukset, maankävtön raj oitukset 
suoja-alue: rajat, leveydet 
näkemäalueen rajat 
inaanomistustiedot. 

Tie- ja liikennejärjestelyt 

yleisten teiden järjestelyt: teiden hallinnolliset luokat, luokkien 
muutokset, lakkautettavat ja lakkaavat tiet 

-< 	kevyen liikenteen tiet: yhteydet, toimivuus 
yksityisten teiden järjestelyt: liittvmät yleiseen tiehen ja 
liittvmien käyttörajoitukset 
katujen ja kaavateiden järjestelyt 
liikennetiedot: liikcnnemäärät ja ennusteet, koostumus, onnettomuudet, 
mitoitusnopeudet, nopeusrajoitukset 
linja-autoliikenne: suunnitelman aiheuttamat muutokset, 
mandolliset uudet reittijärjestelyt, pysäkkien paikat 
erikoiskuljetusten reitit 
levähdys- ja pysäköimisalueet 
teiden linjaukset ja tasaukset: pituusmittaus, korkeustiedot, geometria 
liikennetekniset poikkileikkaukset, päällystetyyppi 
tasoliittvmiit: paikat, tvvpit, kanavoinnit ja kaistajärjestelyt, geometria 
eritasoliittvmät: ramppijärjestelvt, ramppien vaaka- ja pvstvgeometria 
maatalousliittvmat: ohjeellinen sijainti. 
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Tien rakenne, varusteet ja laitteet 

kuivatusjärjestelyt: laskuojar ja niiden poikkileikkaus. 
tärkeät rummut, pumppaamot 

* 	suoja- ja riista-aitojen sijainti 
* 	valaistus: valaistavat tieosat, valaistustvypit 
* 	liikenteen ohjaus: valo-ohjatut liittymät, toimintaperiaatteet, 

viitoituksen yleisratkaisu, merkittävät muutokset viitoitukseen 
* 	peltosalaojituksen muutokset: alueet, joilla muutoksia on tehtävä 
* 	siirrettävät ja suojattavat johdot, putket ja laitteet: sijoitus, 

suo jausperiaatteet 
* 	meluesteet: sijainti, päämitat, rakenne, materiaalit, ju1kisi ut, 

maaston muotoilu 
* 	pohjarakenteet: tilanvaraus ja alustava perustamistapa tai 

pojanvahvis t Lismenetelma 
* 	tiekalusteet. 

Sillat 

* 	pääpiirustus toimcnpidelupaa varten: päätnitat, rakenteet, 
ulkonäkö ja sovittaminen ympäristöön 

* 	pääpiirustus vesioikeuskäsittelyä varten: yleiskuva sillasta ja siltapaikasta 
vesistöä koskevine tietoineen 

* 	siltasuunnitelma: lopullinen pääpiirustus, määräluettelo (alustava), 
kustannusarvio, suunnite1naselostus, siltakohtaiset tuote\latimukset 
ja havainnekuvat 

Suunnitelman vaikutukset maankäyttöön ja liikenneturvallisuuteen 

* 	asema- ja rakennuskaavat: muutokset, liikenne- tai hikenncvävläalueet, 
tien sijainti kaava-alueella, paaluvälit 
purettavat ja siirrettävät rakennukset ja rakenteet. 

Suunnitelman vaikutukset ympäristöön 

* 	luonnonsuojelualueet, rauhoitetut alueet ja kohteet 
* 	pohjaveden suojaus: sijainti, periaateratkaisu suojaustavasta 
* 	maastonmuotoilu: luiskat, liittymäalueet, vastapenkereet, 

maanottopaikat, suuret kallioleikkaukset 
* 	vihertyöt: istutus- ja nurmialueet, nykyisen puuston hoitotoimenpiteet, 

läjitysalueiden käsittely 
* 	merkittävästi maisernakuvaan vaikuttavat rakenteet: vmpanstoon 

sovittaminen. 
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Kustannukset 

kustannusarvio: rakennus-, lunastus- ja korvaus- sekä 
kokonaiskustannukset 
kustannus jakoehdotus 

4' 	hankkeen taloudelliset vaikutukset 
hankittavat sitoumukset. 

1 lvvaksvtty tiesuunnitelma ei saa tarpeettomasti sitoa jatkosuunnittelussa ja hank-
keen toteutuksessa tieteknisten ratkaisujen tekemistä ja näin rakennuskustannusten 
kannalta edullisimpien ratkaisujen käyttämistä. Tiesuunnitelman on kuitenkin ase-
tettava rakennussuunnittelulle vähimmäislaatuvaatimukset. 

Teiden hallinnolliset järjestelyt 
Tiesuunnitelman Poikkileikkaustyypit 	 osuus suunnittelusta 

Kaavamuutokset 

Tiealue 

Muut rakentamiseen tarvittavat alueet 

Tielinja 

Tasaus 

Yks ityistiet ja liittymät 

Eritasoliittymät 

Kustannukset 

Kevyen liikenteen järjestelyt 

Päällysteet 

Materiaalin hankinta-alueet 

Tasoliittymät 

Kadut ja kaavat 

Tienvarsipalvelut 

Meluntorjunta 

Kuivatus 

Pohjarakenteet 

Sillat 

Päällysrakenne 

Siirrot ja su us 

VaIaisl)f osuus suunnittelusta 
Liikqi4een 	

Rakennussuunnitelman 

Ma/sojen käyttö 

a 

0% 
	

100% 

Kuva 2. Ennen tiesuunnitelman valmistumista on rakennussuunnitelman eri osien suunnitte-
lu vietävä sellaiseen tarkkuuteen, että ratkaisujen toteuttamiskeipoisuus varmistuu ja laatu-
vaatimukset on riittä väliä tarkkuudella asetettu. 
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3 TIESUUNNITELMA ON LÄHTÖKOHTANA 
HANKKEEN RAKENNUSSUUNNITELMAN 
LAATIMISESSA 

HyväksYttY tiesuunnitelma asettaa lahtokohclat ja rajaukset rakennussuunnitelman 
laatimiselle ja tien tekemiselle. Lainvoimainen tiesuunnitelma on perusasiakirja leis-
tietoimituksessa, kun otetaan haltuun tietarkoituksiin tarvittavat alueet. Haltuun-
ottohetkellä syntyy tieoikeus ja alueita saadaan käyttää tietarkoituksiin. Tietyö kat-
sotaan alkaneeksi, kun tietarkoituksun tarvittava alue on otettu tienpitäjän haltuun. 
Tietyöt on aloitettava neljän vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, Jona tie-
suunnitelma on hyväksytty. 

Tiesuunnitelma voidaan 
laatia erillisenä tai yhdistet-
tvnii tie- ja rakennussuun-
nitclmana riippuen hank-
keen suuruudesta, merkit-
tävvydestä ja/tairakenta-
rnisaikataulusta, 

Suurissa ja ristiriitaisia in-
tressejä sisältävissä hank-
keissa erillisen tiesuunnitel-
man laatiminen ja käsittely 
ennen rakennussuunni-
telman laatimisen aloitta- 

TARVE- 	YLEIS- 	TIE- 	1 	RAKENNUS 

A. SELVITYSHH StUNNI- 	SUUNNJ-j--pl SUUNNI- 
TELMA 	TELMA 	TELMA 

YLEIS- 	TIE- / TARVE- 	SU!JNNI- L JA / RAKENNUS 
B. SELVITYS 	TELMA 	/ SUUNNITELMA 

mista on perusteltua. Täl- 
löin suunnittelua jatketaan 
vasta tiesuunnitelman ja siinä esitettvjen ratkaisujen hyväksymisen jälkeen tai suun-
nittelua jatketaan rakentamisen yhteydessä. (Tapaus A). 

Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelnia voidaan laatia yhtäjaksoisesti siten, että suun-
nittelun saavutettua tiesuunnitelman tarkkuusasteen, laaditaan ja kootaan tiesuun-
nitelmapiirustukset ja muut asiakirjat tielain mukaista käsittelyä varten (Tapaus 13). 

Pienissä hankkeissa, joissa asianosaisia on vähän, voidaan laatia yhdistetty tie- ja 
rakennussuunnitelma. Tällöin tiesuunnitelma kootaan tiesuunnitelmaselostuksesta ja 
muista tarvittavista asiakirjoista sekä valmiin rakennussuunnitelman piirustuksista 
(Tapaus C). 

Rakennussuunnitelman laatimista voidaan jatkaa tiesuunnitelman käsittelyn aikana 
sellaisilla suunnittelun osa-alueilla, joihin ei kohdistu muutosriskejä hallinnollisessa 
käsittelyssä. Kun tiesuunnitelma on hyväksytty, jatkuu suunnittelu hvväksymis-päa-
töksen mukaisesti lopulliseksi rakennussuunnitelmaksi. 
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4 SUUNNITTELUNAIKAINEN VUOROPUHELU 
JA TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

4.1 Vuoropuhelu 

Tiesuunnitelman laatimiseen liittyvän tiedottamisen tulee olla suunnitelmallista. Laa-
dittaessa suunnittelun toimintasuunnitelmaa on selvitettävä vuoropuhelun tarve ja 
kohteet sekä laadittava vuoropuheluohjelma, joka saumattomasti liittyy hankkeen 
muuhun suunnittcluprosessiin sekä muiden sidoksissa olevien hankkeiden omiin 
Vuori )p uh cl w )h cl mii n. 

Maankäytön 
suunnittelija 

Vuoropuhelumenetelmät: 
- hankeryhmä 

Sidosryhmien ja 	- postilista 	 Muiden 
aslanosaisten 	 - tiedot ja tiedotustilaisuus 	 liityvien 
edustajat sekä 	 - ilmoitukset ja kuulutukset 	 hankkeiden 
viranomaiset 	 - projektilehti ja esite 	 suunnittelijat 

- näyttely-, ilmoitus-ja 
tiedotustaul1_ 

Maanomistajat 	 Tiensuunnittelija 

Tielaissa on tiesuunnitelman vuoropuhelulle asetettu seuraavat vaatimukset: 

ilmoitetaan kunnalle ja kuulutetaan suunnittelun ja tarvittavien 
tutkimusten aloittamisesta. 
\arataan tilaisuus mielipiteen lausumista varten (ilmoitus henkilökohtai-
scsti, tiedotustilaisuus, aineisto pidetään nähtävillä). 
1 lankitaan lausunnot tiesuunnitelmasta alueelliselta ympäristökeskukselta, 
maakunnalliselta liitolta ja kunnalta. 
IKuulutetaan ja lähetetään ilmoitus suunnitelman nähtävillä olosta sekä 
pidetään tiesuunnitelma nähtävillä. 
\nnetaan tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä tieto alueelliselle 
vmpäristökeskukselle, maakunnalliselle liitolle, kunnalle ja tarvittaessa 
muille viranomaisille sekä suunnitelmasta muistutuksen tehneille. 

\Tuoropuhe lua  on käsitelty julkaisussa /5/ "Vuoropuheluopas". Oppaassa on oh-
jeita vuoropuheluohjelman laatimiseksi ja siinä on kuvattu eri menetelmät ja niiden 
soveltuvuus erilaisiin tapauksiin. 
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Tiesu unnitelma koskettaa välittömästi asianosaisia 

Asianosaisten, joiden etuihin ja oikeuksun tiesuunnitclma vaikuttaa, kannalta mer-
kittävimmät asiat vuoropuhelussa ovat: 

* 	tieto suunnittelun aloittamisesta 
* 	tilaisuus esittää mielipiteensä hankkeesta 
* 	hankkeen vaikutukset heidän oikeuksiinsa 
* 	toimenpiteiden perustelut 
* 	tieto valmiin suunnitelman sisällöstä ja vaikutuksista asianosaiseen 
* 	mandollisuus tehdä muistutus 
* 	perustellut vastineet muistutuksiin 

Suunnittelun käynnistyttyä hankitaan perustiedot, joita on käsitelty julkaisussa /6/ 
"Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset". Maanomistajille 
hankkeen käynnistymisestä tiedottaminen voidaan tehdä henkilökohtaisella kirjeel-
lä, lehdistötiedotteella, talouksiin jaettavalla tiedotteella tai muulla asianosaiset 
tavoittavalla menetelmällä. Tiesuunnitelman yhteydessä hyvä vuoropuhelumenetelmä 
on yhteydenotto suoraan asianosaisun, jolloin neuvotellen voidaan parhaiten hah-
mottaa yksityiskohtaiset ratkaisut vaihtoehtoineen. 

Suunnitelman ensimmäinen esittelvtilaisuus on ajankohtainen silloin, kun tiejärjestelyt, 
liittymät ja tonttien tieyhteydet on alustavasti suunniteltu. Esittelytilaisuudessa ylei-
söllä on mandollisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen ja saada tietoa yksityiskoh-
dista. Kaikki toiveet ja ongelmat kirjataan muistiin ja pyritään ottamaan huomioon 
jatkosuunnittelussa. Seuraavien esittelytilaisuuksien tarve riippuu hankkeesta. Jos hanke 
liittyy esimerkiksi samanaikaisesti vireillä olevaan kaavasuunnitteluun, kannattaa sii-
tä ja tiesuunnittelusta tiedottaa samanaikaisesti. 
Asianosaisilla on mandollisuus esittää muistutuksensa ja huomautuksensa tielain 
mukaisen käsittelyn aikana. Ratkaisut on suunniteltava niin hyvin, että ne on myö-
hemminkin perusteltavissa. 

Kaavojen muutostarpeet 

Tiesuunnitelmassa määritetään kaavoitetulla alueella muutostarpeet voimassa ole-
vaan asema- ja rakennuskaavaan, harvoissa tapauksissa rantakaavaan. Kaavoitus on 
yleensä sovitettu osaksi tiesuunnitteluprosessia siten, että tiesuunnitelma on saman-
aikaisesti kaavamuutoksen kanssa nähtävillä. Usein kuitenkin kaavamuutoksen 
laatimistyö tapahtuu tiesuunnitelman valmistumisen ja jopa nähtävillä olon jälkeen. 

Yleisenä tavoitteena kaavoituksen ja tiesuunnittelun sovittamisessa on, että kaava 
on hyväksytty ennen tiesuunnitelman hyväksymistä, ellei kaavanmuutos ole vähäi-
nen. 
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Keskeisimpien viranomaisten ja sidosryhmien asema ja rooli 

Alueelliset ympäristökeskukset 

toimii rakennuslain mukaisesti kuntien asema- ja rakennuskaavojen 
vahvistusviranomaisena 
toimii poikkeuslupaviranomaisena 
toimii lausunnon antajana tiehankkeissa 
vastaa ympäristöntuntemuksesta siltä osin, kuin asiat eivät kuulu 
vmpäristöministeriölle 
toimii lausunnonantajana useissa toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
(esim. maa-ainesasiat, vesioikeusasiat, Natura-alueet) 
ottaa kantaa ehtoihin, jotka on otettava huomioon vesistöön rakennetta-
essa, antaa ennakkolausunnot silloista ja rummuista, antaa tarvittavat 
lausunnot muista suunnitelmista 
toimii asiantuntijana toimialaansa liittyvissä asioissa 
(pohjavcsi-, tulva-, ojitusasiat) 
toimii valvontaviranomaisena tiehankkeiden pohjavesien suojeluun 
liittyvissä asioissa sekä siltojen ja penkereiden vesistöön rakentamisessa. 
ottaa kantaa tiehankkeidenkin osalta vesioikeuden luvan tarpeellisuuteen 
vrnpäristökeskuksella on toimivaltaa luonnonsuojelulain mukaisissa 
rahoitusasioissa, rakennussuojelulain mukaisissa suojeluasioissa, 
muinaismuistolain mukaisten suoja-alueiden vahvistamisessa, 
vesiasioissa, valta kunnallisten suojeluohjelmien toteuttamisessa, 
maa-aineslain mukaisessa lupamenettelyssii ja muissa vastaavissa seikoissa. 

Maakuntien liitot 

toimii lausunnon antajana tiehankkeissa 
valvoo seutukaavan toteuttamista 
valvoo tiejärjestelyiden ja maankäytön suunnittelun keskinäistä 
hyvää toteutuvuutta maankuntatasolla 

Kunnat 

vastata kunnan yhdyskuntasuunnittelusta ja kaavoituksesta, toimia 
vhteistyöosapuolena tiensuunnitteluhankkeissa ja sovittaa tiehankkeet 
yhteen kaavoituksen kanssa 
selvittää ja arvioida tiesuunnitelman edellyttämien kaavojen / kaava- 
muutosten vaikutukset ja laajuus 

* 	tuoda esille nykyisen ja odotettavissa olevan maankäytön vaatimukset 
tiesuunnitelman sisältöön 

* 	laatia tiesuunnitelman edellyttämät kaavamuutokset siten, että tiesuunni- 
telma ja muutettu kaava ovat yhteensopivia 
vastata kaavan ja tiesuunnitelman hyvästä yhtyeensovitetusta 
lopputuloksesta 
antaa lausuntoja tiesuunnitelmista ja aslanosaisten tekemistä 
muistutuksista 

* 	antaa maa-aineslain mukaisia lupia 
* 	ottaa kantaa siltoihin ja meluesteisiin rakennusasetuksen 50 :n 

tarkoittamissa kohteissa. 
* 	käsittelee vmpiiristölupia. 
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Yksityisiä organisaatioita ja järjestöjä 

Lisäksi tiehankkeessa voi olla mukana muita organisaati()ita: 

* 	luonnonsuojelupiirit 
* 	luonnonsuojeluyhdistvkset 
* 	tiekunnat 
* 	kylätoimikunnat 
* 	asukasyhdistykset 
* 	kaupunginosayhdistykset 
* 	riistanhoitoyhdistykset 
* 	kalastuskunnat 
* 	linja-autoliikenteen paikallisyhdistvkset. 

4.2 Tiesuunnitelman hyväksyminen 

Ticsuunnitelman hallinnollista käsittelyä on selostettu yksityiskohtaisesti julkaisussa 
/2/ "Tiehankkeiden suunnitelmien käsittely". Käsittelyn kulku ja vaiheet on esitctty 
myös kuvassa 3 sivuilla 22-23. 

Tiesuunnitelman hallinnollisesta käsittclvstä on säädetty tielain 24 ja 25 sekä tie- 
asetuksen 14 ja 16 pykälissii. 

Tiesuunnitelman tielain mukaisen käsittelyn avulla suunnitelmalle hankitaan lain edel-
lyttämä julkisuus sekä päätöksen tekoa varten tarpeelliset lausunnot julkisilta vhtci-
söiltä ja yksityisiltä henkilöiltii. 

Tiesuunnitelmaa ei voi hyväksyä kaavan vastaisesti. 
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Tiesuunnitelman hyväksymiskäsittely 

E-lvväksvmiskäsittely tapahtuu pääpiirteissään seuraavasti: 

* 	Tiepiiri lähettää valmiin tiesuunnitelman kuntaan nähtävillä pitoa ja kun- 
nan lausuntoa varten. Samanaikaisesti tiepiiri hankkii suunnitelmasta maa-
kunnan liiton ja alueellisen vmpäristökeskuksen sekä tarpeen mukaan mui-
den viranomaisten lausunnot. 

Saatuaan lausunnot mandollisine muistutuksineen tiepiiri laatu keskushallin-
nolle hyväksymisesityksen, jossa on vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin 
sekä jossa on kerrottu miten suunnitelmaa on niiden takia muutettu. 
Tarvittaessa keskushallinto tekee hyväksymisesityksen edelleen liikenne-
ministeriölle. 

Keskushallinto lähettää hyväksymispäätöksen tiepiirille, joka pyytää kuntaa 
asettamaan päätöksen nähtäville. Tiepiiri lähettää päätöksen tiedoksi 
maakunnan liitolle ja alueelliselle ympäristökeskukselle sekä muistutuksen 
tehneille. 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla liikennemi-
nisteriön päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja Tielaitoksen kes- 
kushallinnon päätöksestä Uudenmaan lääninoikeudelle (1.11.1999 alkaen 
sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiiriin päätös olennaisimmin liittyy). 
Uudenmaan lääninoikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimmalle hallinto- 
oikeudelle. 

Kunta toimittaa hyväksymispäätöksen nähtävänäoloa koskevan kuulutuksen 
nähtävänäolotodistuksella varustettuna tiepiiriin, joka lähettää sen keskus- 
hallintoon. 

IKeskushallinto lähettää hvväksymispäätöksen ja sen nähtävänäoloa koske- 
van kuulutuksen valitusviranomaiselle. Mikäli päätöksestä ei ole valitettu, 
on se lainvoimainen. Jos päätöksestä on valitettu, valitusviranomainen joko 
jättää hvväksvmispäätöksen voimaan tai kumoaa sen kokonaan tai osittain. 
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TIESUUNNITELMAN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY 1.1.1999: 

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

U LO 1 MAAKUNNAN LIITTO' 
ASIANOSAISET 	1 KHO 1 	LM/KH TIEPIIRI KUNTA YMPÄRISTÖKESKUSI KANSALAISET 

(AHO) YM. VIRANOMAISET 

Kunta pitää Tiepiiri lähettää 
tiesuunnitelman yleisesti - ________________ 
kunnille ja muille nähtävänä 
sidosryhmille 30 päivää 

Käreellisissä tapauksissa LM:n 
la KH:n päätökset ovat täytäntöön 
pantavissa Valituksistv huolimatta, 
ellei valitusta käsittelevä viranomairier 
toisin määrää. 

Tiepiiri tekee [Nähtävillä olo 	1 
KH hyväksyy tiesuunnitelma 

Antaa lausun- Antaa lausunnon 1 aikana muistu- 
tai tekee hyväksymis- non tiesuunni- tiesuunnitelmasta 1 tukset kuntaan 
esityksen LM:Ile esityksen 

telmasta ja 
Tielaitokselle 

_________________ KH:lle muistutuksista _______________ _________________________________ osoutettuna 	1 

1 	U LO LÄÄNIN LIITTO 1 
ASIANOSAISET 	1 KHO i LM/KH TIEPIIRI KUNTA 1 YMPARISTÖKESKUSI  KANSASET 

(AHO) f YM. VIRANOMAISET 

LAIN VOIMAISUUS 
KÄSITTELY: 
EI VALITETTU 

Tiepiiri lähettää 1 
KH lähettää 	1 päätöksen ja 	Pitää nähtävillä 
päätöksen 	1 asiakirjat kun- 	14 pvia lähettää 
(KH:n tai LM:n) 1 taan. Päätös tie- 1 kuulutustodistuk-
tiepiirille 	 dotetaan lausun- 	sen tiepiirille 

nonantajilleja 	1 

KHO toteaa lain- ULO toteaa lain- 
voimaisuuden ja voimaisuuden ja 
palauttaa leima- 	palauttaa leima- 
tun päätöksen 	tun päätöksen 

1 	Valitusaika 37 pv nähtävänäolon alusta 1 

KH lähettää kuu-
lutustodistuksen 
ja päätöksen 
ULO:lle tai 
KHO:Ile 

Tiepiiri lähettää 
kuul utustodis-
tuksen KH:lle 

KH lähettää 
lainvolmalsen 
päätöksen 
tiepiirille 

Suunnitelma 
lainvoimalnen 

+ 
Sivun vaihto 

KIlO = KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 
ULO UUDEMAAN LÄÄNINOIKEUS 
AHO = ALUEELLINEN HALLINTO-OIKEUS (1.11.1999 alkaen 
LM = LIIKENNEMINISTERIÖ 
KH = TIELAITOKSEN KESKUSI-IALLINTO 

Kuva 3. Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely 
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ULO MAARUNNAN UITTO ASIANOSAIS' 

KHO LM/KH TIEPIIRI KUNTA YMPARISTOKESKUS 
KANSALAISET 

(AHO) YM. VIRANOMAISET 

L.AINVOiMAjSUU1 
KÄSITTELY: 
VALITE1TU 

Valitus LM:lle 
päätöksestä 
KHO:lleja KH:n 
ULO : Ilo. Valitus- 
aika 37 pv nähtä- 

alusta 

KHO pyyt1iO pyytää 	JKH pyytää 	Tiepiiri tekee 
vastineen 	vastineen 	lausunnon 	lausunnon ja 
LM:ltä 	 KH:lta 	 tiepilflltä 	 lähettää sen 

KH:lie 

KIlO ratkaisee ULO tekee KH vastaa 
jutun. Päätös päätöksen joka ULO:Jle tai LM:lle 
LM:n kautta tledotetaan KH:tle ja LM KHO:lle 
KH:lle ja saantltodistuk- 

_vaiiftaiallJp 

Saantitodistus 
valittaJalie 

LJLO:N PAATÖS: 
KH toimii KHO:n 
päätöksen mu- 

Tarvittaessa 
tiepiiri muuttaa 

EI VALITETTU 	1 kaan. ULO:lta suunnitelmaa 

[__ __j 
pyydetään jäljen- _____________ 
nya saantitodis- 
tuksesta 

KHO toteaa iain- jälj. 
voimaisuuden ja saantitodistukses- 
palauttaa ieimatun 

1 päätöksen KH:Ile 
KHWle j 

Valdusalka3epv 

Tiepiirille lain- 
vohaULO:n telma 
päätökseen 	 lalnvoimainen 

ULO:N PÄÄTÖS: 
VALITETTU 

KHO pyytää 	ULO vastaa 	KH vastaa 
vastineen ULO:ital KHO:lle 	 KHO:tle 
ja KH:Ita 

KHO päättää 	 KH toimii KHO:n Tarvittaessa 
Ja päätös tiedoksi 	 päätöksen 	tiepiin muuttaa 
KHile 	

L __Llt 

r vaiitus ULO:n 
päätöksestä 
KHO:lle 30 pv 
aikana 

Ym. prosessi voidaan 
keskeyttää sopimalla 
valittajien kanssa. 

HUOM: Myös yksinker-
taisempaa TA:n 16:n 
mukaista menettelyä 
VOidSSfl edeIleen 
käyti. 
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5 TIESUUNNITELMAN LAADINNAN 
YHTEYDESSÄ SYNTYNEIDEN 
ASIAKIRJOJEN RYHMITTELY 

Tiesuunnirelman 2iscntelvllä pvritäiin helpottamaan asianosaistcn ja muiden suunni-
telmasta kiinnostuneiden henkilöiden tutusturnista hankkeeseen. Tiesuunnitelman 
osajako ja osien tietosisältö on määritelty ensisijaisesti hallinnollisen käsittelyn tai -
peita silmällä pitäen ja ottaen huomioon se, että suunnitelma on lähtöasiakirja 
rakennussuunnitelman teolle. 

Tiesuunnitelnia jiisennelliiän seuraaviin päa slin: 

A. Yleiset asiakirjat 
B. Kustannusarvio 
C. Piirustukset 
D. Suunnittelua, rakentamista ja rakenteita 

koskevat vaatimukset 
E. Suunnitteluaineisto 

Osat A, B ja (2 sisältyvät kaikkiin tiesuunnitelmiin ja niissä on tielain mukaiseen 
käsittelyyn sisällytettäviä asiakirjoja. 
Osan 1) Suunnittelua, rakentamista ja rakenteita koskevien vaatimuksien laajuus on 
riippuvainen hankkeen laajuudesta ja siihen sisältyvien toimenpiteiden vaikutuksis-
ta. 
Osaan E Suunnitteluaineisto kootaan hankkeen suunnittelun aikana kertynyt tailetettava 
materiaali, osaa ei sisällvtetä varsinaisiin tiesuunnitelma-asiakirjoihin. 
Eri osien sisäinen laajuus on riippuvainen siitä, mitä piirustuksia ja asiapapercita 
kyseisen suunnitelman tietojen esittämiseen tarvitaan. Eri osien sisällön runkona 
voidaan käyttää seuraavaa asiakirjojen rvhmittelvä. 

A. Yleiset asiakirjat 

Suunnitelman kansilehti 

Kansio- ja sisällvsluettelo 

Tiivistelmä tai tiedote 

Tiesuunnitelmaselostus 

Maanomistaj aluettelo 
B. Kustannusarvio 

Kuulutukset, pöytäkirjat, 
lausunnot ja sitoumukset 

Kustanriusarvio ja 
Aikaisemmat päätökset 	 kustannusj akoesitvs 
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C. Piirustukset 

Piirustusmerkinnät 

1 Yleiskartat 

2 Päätien suunnitelma 

3 Muut yleiset tiet ja alueet 

4 Yksityiset tiet 

5 Kadut, kaavatiet ja rautatiet 

6 Ympäristö 

7 Sillat ja rakenteet 

8 Kuivatus, uomat ja 
pohjavesisuojaukset 

9 Valaistus 

10 Liikenteenohjaus 

11 Muiden omistamien rakenteiden 
siirrot ja suojaukset 

12 Varusteet 

13 Pohjarakenteet 

14 Massatalous 

D Suunnittelua, rakentamista 
ja rakenteita koskevat 
vaatimukset 

Hankekohtaiset tuotevaatimukset 

Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

Mittausaineisto 

Turvallisuusasiakirj an aineisto 

E Suunnitteluaineisto 

Selvitvkset, perustelut ratkaisuille, tutki-
tut vaihtoehdot vertailuineen, tekniset 
lausunnot 

Pöytäkirjat, muistiot, tie-, silta- ja 
geotekniset tarkastelut 

Ohjedllinen tietoimituskartta 

Pienen hankkeen osa A (yleiset asiakirjat), osa B (kustannusarvio ja kustannusjako), 
osa C (piirustukset) ja osa D (suunnittclua, rakentamista ja rakentcita koskevat vaa-
timukset) voidaan koota yhteen kansoon osien jäsentelvä noudattaen. 
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Suurissa hankkeissa \- ja 13- osat ovat samassa kansiossa, osa C voi sisalttii 
piirustuksien määrästä riippuen useitakin kansoita. Kansio 1) kansioidaan t1löin 
erilleen varsinaisesta suunnitelmasta. Hyväksyttävän tiesuunnitelman asiakirjat sisäl-
tvvit osn A, B ja (. 

-Ii 

KUSTANNUS-
ARVIO 

/1 Aikaisemmat patökset 1 

Maanomistajaluettelo 

A 
Tiivistelmä tai tiedote 

Kansio- ja sisallysluettelol 

Massatalous 

Pohjarakenteet 

Varusteet 

Muiden omistajien rak. 
iii, t 	oa kset 

Liikenteenohjaus 

Valaistus 

ulvatus, uomat ja 
ohavesisuoaukset 

Sillat ja rakenteet 

Ympänstö 

Kadut, kaavatiet ja 
r tatiet 
Yksityiset tiet 

Muut yleiset tiet ja 	 Mittausaineisto 

Päätien suunnitelma 

Yleiskartat 

C 	D 

/ 	Ohjeellinen 

/1 
Pöyukirjat, muistiot, 
tiesilta- ja geotekniset 
tarkastelut 

Selvitykset, perustelut 
ratkaisuille, tutkitut 
vaihtoehdot vertailuineen, 
tekniset lausunnot 

E 
SUUN NIT1 
AINEISTO 

YLEISET 
ASIAKIRJAT 

PIIRUSTUKSET SUUNN ITTELUA, 
RAKENTAMISTA 
JA RAKENTEITA 
KOSKEVIA 
VAATIMUKSIA 
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5.1 OsaA Yleiset asiakirjat 

Suunmtclmaosaan ;\ sisällvtetiiän koko hanketta koskevia ja csittcicvia asiakirjoja. 
Tärkeimpinä asiakirjoina ovat tielain mukaista käsittelyä palvelevat asiakirjat, joista 
tiesuunnitelmaselostus hvväksymisesityksineen on keskeisin. Lisäksi tähän osaan lii-
tetään sellaisia pöytäkirjoja, sopimuksia, sitoumuksia ja lausuntoja, joilla on hallin-
nollisen käsittelyn kannalta merkitystä. Hanketta koskevat laajemmat selvitykset ja 
raportit kuuluvat osaan 1). Lisäksi osan A on tarkoitus antaa suunnitelmaan tutustujalle 
tietoja tiesuunnitelman merkityksestä, käsittelystä ja oikeudellisista vaikutuksista sekä 
yleiskuvaus käsillä olevasta hankkeesta. Suunnitelmaan liittyvää tiivistelmää tai tiedotetta 
voidaan tarvittaessa jakaa esimerkiksi kunnallisille päättäjille, lehdistölle ja asianosaisillc. 

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn aikana suunnitelmasta kuulutetaan, pvvdc-
tään lausuntoja ja saadaan asianosaisten muistutuksia. Tiepiiri liittää tämän aineiston 
laatimansa vahvistuscsityksen liitteeksi. Tiesuunnitelman käsittelyn aikana kertvvä 
aineisto kerätään osan A alkuun aikajiirjestvkscssä. 

Suunnitelman kansilehti 

Suunnitelman kansilehti laaditaan graafistcn ohjeiden periaatteita noudattaen. Kansi- 
lehdessä (liite 1) esitetään hankkeen nimi ja kunnat, joita suunnitelma koskee. Kansi- 
lehden karttana käytetään mieluummin värillistä tiekarttaa tai peruskarttaa, jossa /1 Aikaisemmat päätökset 

suunniteltu hanke esitetään vihreällä värillä. Kansilehden vasemmassa reunassa esi- A Kuulutukset,pöytäkirjat, 	1 

tetään Tielaitoksen tunnus ja alareunassa tiepiiri ja vuosiluku. Kansilehti sijoitetaan 
/1 lausunnot ja sitoumukseti 

Maanomistajaluette!c 	1 
kansion kannessa olevaan läpinäkvvään taskuun tai kansion sisälle ensimmäiseksi Tiesuunnitelmaselostus 1 
asiakirjaksi. ,4 Tiivistelmä tai tiedote 	l 

Kansio- ja sisällysluettelo 	 /1 Kansio-ja sisällysluettelo 

A 	Suunnitelman 	1 

Tiesuunnitelman täydellinen kansio- ja sisiillvsluettelo sijoitetaan kansilehdestä seu- 	A 
raavaksi osan A alkuun (liite 2). Muihin kansioihin liitetään kansioluettelo ja 
kansiokohtainen sisiillysluettelo. 	 YLEISET 

ASIAKIRJAT 
Tiivistelmä tai tiedote 

Tässä kerrotaan lyhyesti kyseisen tiesuunnitelman rakenne ja sisältö. Tämän perus-
teella lukija saa yleiskäsityksen suunnitelmaan sisiiltyvistä asiakirjoista, voi päätellä 
miten asiat mandollisesti häntä koskettavat ja mistä asiakirjoista tiedot löytyvät. 

Hankkeen esittely tehdään yleiskielellä asianosaisia, kunnallisia päättäjiä ja lehdistöä 
varten. Tiivistelmällä tai tiedotteella pyritään antamaan vastaus seuraaviin kysvmvk-
sä n 

* 	mitkä ovat hankkeen aikaisemmat suunnitteluvaiheet ja päätökset? 
* 	mitkä ovat suurimmat ongelmat ja puutteet? 
* 	miten hanke liittyy suurempaan kokonaisuutcen? 
* 	mitkä ovat tiesuunnitelmaan sisältyvät tärkeimmät toimenpiteet? 
* 	mitkä ovat toimenpiteiden vaikutukset? 
* 	mitä hanke maksaa, mitkä ovat kustannukset eri osapuolille ja 

koska hanke rakennetaan? 
kuka on tehnyt suunnitelman ja keneltä saa lisätietoja? 
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Tiesuunnitelmaselostus 

Tiesuunnitelmaselostuksen tarkoituksena on antaa riivistetty kuva hankkeesta ja sen 
olennaisista ratkaisuista sekä niiden vaikutuksista. Sen välityksellä avautuu myös pii-
rustuksissa oleva tieto suunnitelman lukijalle. Selostuksessa kerrotaan milloin hank-
keesta on tehty vleissuunnitelma ja miten se on käsitelty sekä myös miten lakisääteinen 
YVA on otettu huomioon suunnitelmassa tai miten vmpäristöselvitvkset on tehty. 
Lisäksi selostukseen sisäilvietään aina hyväksvrnischdotus. 

Suunnitelmaselostuksen kiivttiijiä ovat tiesuunnitelrnaa käsittelevät viranomaiset, maan-
omistajat ja muut asianosaiset. Se kirjoitetaan selkeään muotoon välttäen tietek-
nisten asioiden turhan laajaa käsittelyä ja ammattisanaston käyttöä. Tiesuunnitelma- 
selostuksen laajuus vaihtelee hankkeen koosta ja rncrkittävvvdestä riippuen kuiten-
kin siten, että sisältörunko pysyy samana. 

Tiesuunnitelmaselostus sisältaä yleensä seuraavat paakohdat: 

1-lankkeen lähtötiedot ja perustelut 
2. Tiesuunnitelman esittely 
3. Suunnitelman vaikutukset 
4. Suunnitelmaan sisältyvät luvat ja sopiniukset 
5. Hvväksvmisesitvs ja jatkotoimenpiteet 
6. Suunnitelman laatijat ja vhtevshenkilöt. 

Seuraavassa esimerkki selostuksessa vleensa kasiteltavista asioista. 

1. Hankkeen lähtötiedot ja perustelut 

Tien nvkytila ja ongelmat 
nykyisen tien kunto, poikkileikkaus, geometria, liittymär 
liikenteen ongelmat (ruuhkat, onnettomuudet, kevytliikenne, 
oukkoliikenne) 

liikennemäärät ja niiden ennusteet (tarkemmat ennustetiedot 
ovat osassa E) 
ympäristöongelmat 
maankävtön ongelmat 
ennuste tilanteen kehittvmisestä. 

Aikaisemmat suunnitelmat ja 1iiit6kset 
yleissuunnitelma (laatimisvuosi ja keskeiset ratkaisut, 
käsittelytapa ja -aika) 
mandollinen muu edeltävä suunnitelma kuten esimerkiksi 
toimenpideselvitys tai tarveselvitys 
lausunnonantajien tärkeimmät kannanotot 
hyväksymispäätöksen tai toimenpidepiiätöksen keskeinen sisältö 
hyväksymispäätöksen tai toimenpidepäätöksen jälkeen tehdyt 
selvitykset, suunnitelman tarkistukset ja päätökset 
tiesuunnitelmalle asetetut tavoitteet, joita ovat esimerkiksi 
kustannustavoitc. 
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Kaavoitus tilan ne 
* 	yleis- ja seutukaavat, jolta hanke koskee (laatimisvuosi, käsittelyvuosi) 

asema-, rakennus- ja rantakaavat (kaavatilanne, laatimisvuosi, käsittely- 
vuosi), käynnissä olevat kaavoitustyöt ja kaavoitustilanne esitetään yleis- 
kartalla tai crillisellä suunnitelrnaselostukscn liitekartalla. 

Ympäri s ti 
* 	edellisessä suunnitelmavaihcessa laaditut vrnparistoselvitvkset ja vai- 

kutusten arviointi, keskeiset vaatimukset jatkosuunnittelun kannalta, vii t-
taukset hankkeen YVA-selostuksecn ja siitä annettuihin lausuntoihin. 

Muut hanketta koskevat suunnitelmat 
tie- ja katusuunnitelmat 
merkittävät teollisuusalueita, rautateitii, johtoja ja laitteita ym. 
koskevat suunnitelmat. 

2. Tiesuunnitelman esittely 

J.yhyt kuvaus suunnitteluperusteista ja tärkeimmistä tatkaisuista 

1 .iikenne 
liikenncjärestelvt 
kevytliikenne 
joukkoliikenne 
erikoiskuljetusreitit. 

Teiden mitoitus ja tekniset ratkaisut 
* 	tien leveys 

päällysteet 
liittymät 

* 	valo-ohjaus 
* 	valaistus 

sillat 
kuivatuksen periaatteet 
nopcusrajoitukset. 

Tie ym paris ti 
vihertyöt, maastonmuotoilu, materiaalit ja pintaratkaisut 
pohjaveden suojaus 
meluesteet 

* 	riista-aidat. 

1 ritvisesti isoissa hankkeissa tämän kohdan toimenpiteet voidaan kuvata teittäin tai 
tieosittain siten, että asianosainen helposti loytai etsimiinsa. 



Tiesuunnitelma 	 33 
TIESUUNNITELMAN LAADINNAN YHTEYDESSÄ SYNTYNEIDEN ASIAKIRJOJEN RYHMITTELY 

3. Suunnitelman vaikutukset 

Vaikutukset liikenteeseen 

Verkolliset vaikutukset ja toimivuus 
hankkeen vaikutus laajempaan tieverkkoon 
liikenteen sijoittuminen verkolle, muutokset liikennemäärissä 
merkittävät muutokset nykyisiin ajoreitteihin 
kulkuyhtevksiin 
muutokset erikoiskuljetusten reitteihin. 

Vaikutukset kevytliikenteeseen 
muutokset nykyisiin liikkumisrcitteihin 

* 	kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen teiden risteilyt 
* 	koulujen ja muiden vilkasliikenteisten paikkojen 

kevyen liikenteen järjestelyt 
erityisratkaisut esim. liikuntarajoitteisten kannalta. 

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
* 	suunnitelman vaikutukset onnettomuuksiin. 

Vaikutukset ympäristöön 

Yrnparistotavoittcidcn toteutuminen 
selostetaan miten tiesuunnitelma toteuttaa YVS:ssä tai YVA-sclostuk-
sessa sen käsittelyssä määriteltyjä periaatteita. 

Vaikutukset maankäyttöön 
kuvataan miten tiejärjestelyt parantavat tai rajoittavat maankäyttöä 
ja sen kehittämismandollisuuksia 
kaavoihin tehdyt tai tehtävät muutokset. 

Lunastettavat alueet ja rakennukset 
< 	tien rakentamista varten tarvittavan alueen raja, viittaus suunnitelma 

karttaan ja viittaus maanomistajaluetteloon 
* 	myöhemmän rakennusvaiheen tarvitsemat alueet, viittaus 

suunnitelmakarttaan 
* 	teiden alle jäävän tontti-, pelto- ja metsämaan kokonaispinta-alat 
* 	tien alle jäävien asuin- ja muiden rakennusten määrä (viittaus 

purettavien rakennusten luetteloon omistajaluettelon yhteydessä) 
* 

	

	suojattavat ja siirrettävät johdot ja laitteet (viittaus suunnitelmakarttaan 
ja tehtyihin sopimuksiin) 

* 	suunnitelman aiheuttamat tilusjärjestelyt 
(mandollinen ehdotus tilusvaihdoista). 

Melu 
* 	melumitoituksen ohjearvot ja perusteet 
* 	melutilanne nyt ja tulevaisuudessa sekä hankkeen vaikutus siihen 

suunnitelmassa esitetyillä meluntorjuntatoimenpiteillä 
saatavat vaikutukset 

* 	melun kannalta ongelmallisiksi jäävät kohteet, 
mcluselvitvs mnclukarttoinecn esitetään osassa E. 
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Piiäst6t 
kuvataan paatotilannc nt ja tuevaisuudessa seka tiCrakCflfiiiStOitT1Cflpt 
teen vaikutus snhcii, litataan nialiil )llisCCfl ertllissulvitvksccn osasSa 

Maisemakuva 
* 	suunniteltujen ratkaisujen aiheuttamat muutokset ja vaikutukset 

maisemakuvaan 
* rakenteiden sopeutuminen maisemakuvaan 
* 	oleniassaolevan kasvlllisLiudeti suojaustoimcnpitcet. 

Estevaikutuksct 
* 	suunnitelman aiheuttamat muut )ksct alueella lukkumiseen ja 

järjestelyt haittojen poistamiseksi. 

Suojelualueet ja arvokkaat kohteet 
* 	kerrotaan mitä suojelukohteit a suunnittelualucclla ui ja miten niiden 

suojelu on hoidettu. 

Työnaikaiset ympäristövaikutuksci 
* 	esitetään mitä mandollisia melu , tärinä-, polv viii. haii tola  tvokohteiden 

vaikutusalueella saattaa ilmeta ja miten niitä tulisi estaa. 

Vaikutukset liikennetalouteen ja hankkeen kustannukset 

* 	liikennetaloudelliset kustannukset, siiiistöt/muutokset 

Kustannusarvl( i 
* 	kokonaiskustannukset 
* 	rakennuskustannukset 

lunastus- ja korvauskustannukset 
viittaus kustannusarvioon kohdassa 13, karkca jako 
muutamaan kustannuseräan. 

Kustannus jakoehdotus 
* 	kustannuksiin osallis tu at osapu det 
* 	kustannusjaosta sopiminen 
* 	tehdyt alustavat sopimukset, viitataan erilliseen kustannus- 

jakoehdotukseen 
omistussuhteet 

* 	kunnossapitokustannuksct 
* 	kuntaa, tiekuntia ja yksityisiä koskevat tienpitokustannusten vastuun 

muutokset 
selostus muiden kuin Tielaitoksen maksettaviksi tulevista 
kiivt t kustannuksista. 
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4. Suunnitelmaan sisältyvät luvat ja sopimukset 

Luetellaan suunnittcluaikana hankitut luvat ja solmitut sopimukset. Todetaan, 
että nämä asiakirjat löytyvät osasta A. l-{ankkeesecn voi liittyä esim. seuraavia 
lupia ja sopimuksia: 

vesioikeuden luvat 
tienpitoainesten ottamisluvat 
sopimukset maa-alueiden luov Littamisesta tietarkoituksiin 
sopimus yleisenä tienä lakkaavalla tieosalla olevan sillan purkamisesta 
tai omistuksen, hallinnan ja kunnossapitovelvollisuuden siirtämisestä 
kunnalle tai yksityisen tien pitäjälle. 
sopimukset laitteiden ja rakenteiden omistajien kanssa 
muut luvat ja sopimukset, joilla on vaikutusta kustannuksiin, työ 
suorituksiin, oikeudellisiin etuihin tai suunnittelun aikana tehtvihin 
merkittäviin suunnitteluratkaisuihin 
kustannusjakoehdotuksia koskevat pövtiikirjat kohteittain 
(ks. kohta "kustannukset"). 

5. Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi ja 
jatkotoimenpiteet 

Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 

Tiesuunnitelmaselostukseen laaditaan hvvaksvmischdotus. Ehdotukseen kuulu-
vat yleensä seuraavat hyväksyttävät asiat: 

tiet 
teiden hallinnolliset muutokset 
liitännäisalueet 
tien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet 
yksityisten teiden liittymät järjestelvineen 
laskuojien rasiteoikeudet. 

Hyväksymisesityksen sisällöstä ja esitystavasta on yksitviskohtaisct ohjeet jul-
kaisussa /2/ "Tiehankkeiden suunnitelmien käsittely". 

Jatko toimenpiteet 

jatkotoirnenpiteiden aikataulu 
mitkä asiat on lyöty lukkoon tiesuunnitelmassa ja miltä osin 
suunnitelma täsmentvv rakennussuunnitelmaa tehtäessä. 
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6. 	Suunnitelman laatijat ja yhteyshenkilöt 

Tiesuunnitelmaselostukscn taSSa osassa todetaan: 
* 	tiepiiri ja kunta 
* 	projektin vastuuhenkilöt 
* 	vhtevshenkilöt, osoitteet ja puhelinnumcrot. 

Maanomistajaluettelo 

Maanomistajaluettelossa esitetään ajan tasalla olevat omistus- ja kiinteist tiedot kaikista 
tielain mukaan halutunotettavista alueista. Luettelossa esitetään ainakin seuraavat 
tiedot: 

* kunta 
* 	kylä tai kaupunginosa 
* 	tilan rekisterinumero ja nimi tai tontin ja korttelin numero 
* 	omistajat ja osoite (puhelinnumero) 
* 	tilan tai tontin sijainti tien paalulukemin 
* suunnitelmakartan purustusnumero 

Maanomistustiedot ryhmitelliiän haltuunotettavan aluetvvpin perusteella: 
* 	tiealue 
* 	liitännäisalue 

rakennusaikaiset alueet 

MaanonTustajan kohdalla voidaan esittää rnyos purettavat rakennukset. 

Kuulutukset, pöytäkirjat, lausunnot ja sitoumukset 

Tiesuunnitelman tähän osaan kootaan tiesuunnitelmaselostusta tukevat pövtiikirjat, 
lausunnot, sitoumukset ja sopimukset. 

Nämä asiakirjat sisältävät eri osapuolten kanssa sovittuja asioita tai viranoniais-
käsittelyyn liittyviä kannanottoja ja päätöksiä, joilla on merkitystä tiesuunnitelman 
päätöksenteossa. 

Lupa- ja sopimusasiakirjat voivat olla: 
* 	kuulutus tai ilmoitus suunnitelman esittelvstä 
* 	muiden omistamien rakenteiden siirto- ja suojauskustannusten arviot 
* 	mandollinen kustannusjakoneuvottelun pöytäkirja 
* 	suunnitelmaa koskevat lausunnot ja välivaiheiden paätökset 

Aikaisemmat päätökset 

Hankkeesta annettu hvväksvmispäirös tai toimenpidepäätös liitetään osaksi 
ties uun ni telmaa. 
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5.2 Osa B Kustannusarvio ja kustannusjako 

Tiesuunnitelmaan kuuluu aina kustannusarvio. Kustannusarvio perustuu ticsuun-
nitteluvaiheessa oleviin suoriteluetteloihin ja mandollisimman luotettaviin yksikkö- 
hintoihin. Yksitviskohtaisia kustannusarviolaskelmia ei liitetä osaan B vaan ne 
sisiillvtetään osaan E (suunnitteluaineisto). Tiesuunnitelman kustannusarvio esite-
tään sekä vhteenvetona että tiekohtaisesti (liite 5). 

kustannusakoesttvs 	 Kunnan kanssa sovittu kustannusjakoehdotus on pohjana kustannusarvion laatimi- 

B sessa. Jaettavia kustannuksia saattavat olla tievalaistus-, liikennevalo-ohjaus-, istutus-
melueste-, silta- ja katu/kaavatiekustannukset. IKustannusarviossa esitetään kustannus- 

KUSTANNUS- 	 jako sekä rakentamisen että kunnossapidon osalta. Kustannusjakoehdotus on pv- 
ARVIO 	 rittävä tekemään markkamääräisenä. 

Kustannusjakoesityksen liitteeksi voidaan laatia kartta omistus- ja hoitorajoista. 

Kustannusarviossa esitetään: 
koko hankkeen kustannukset 
tiekohtainen kustannuserittelv 
ehdotus kunnan maksettavaksi tulevista kustannuksista 
muille osapuolille tulevat kustannukset 
eri osapuolten osuus kustannuksista. 

Kustannusjakoneuvotteluissa laaditut vksityiskohtaiset kohdeluettelot tai pöytäkirjat 
voidaan liittää osan 13 kohtaan "kustannusjako". 
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5.3 Osa C Piirustukset 

Tiesuunnitelman kohta C Piirustukset koostuu neljastatoista eri osasta. Rvlimit-relvssa 
tiesuunnitelmaan aina sisältyvät osat on sijoitettu ryhmittelyn alkupäähän. Ryhmittelyn 
loppuosaan sijoittuvat osat, joiden sisaltvminen tiesuunnitelmaan on riippuvainen 
hankkeen laaj uudesta. 

Piirustusmerkinnät 

\'leiskarttojen, suunnitelmakaritojen ja fil uusleikkausten piirustusmerkintojen seli-
tykset sijoitetaan osan (5 alkuun 

1 Yleiskartat 

Kaikki hanketta esittelevät vleiskartat sijoitetaan tiihan osaan. Hanketta esittelevan 
yleiskartan lisäksi suunnitelmaan voi kuulua erillinen suunniteltujen teiden hallinnol-
listen jiirjestelvjen vleiskartta. Jos järjestelyjä on vähän, esitetään ne vleiskarralla (lnte 
7). 

Yleiskartta 

Yleiskartta antaa pelkistetyn yleiskuvan suunnitellusta tiehankkeesta, sen asemasta 
tieverkossa ja suunniteltujen ratkaisujen aiheuttamista muutoksista nykytilanteeseen. 
Kartassa esitetään kaikki hankkeen yhteydessä rakcnnettavat ja järjesteltävät tiet ja 
alueet sekä teiden liittyminen tieverkkoon ja kaava-alueilla myös maankäyttöön. 
Yleiskartassa esitetään myös maa-ainesalueiden sijainti, tien liitännäisalueet ja rakennus-
työn ajaksi varattavat alueet. Yleiskartan tiet esitetään erillisen piirustus-merkintä-
ohjeen mukaisin värein. Karttaan merkitään myös teiden, eritasoliittymien ja tär-
keimpien laitosten ja paikkojen nimet sekä kuntien rajat. Kaava-alueiden rajat esite-
tään myös tällä kartalla ellei niistä tehdä erillistä liitettä tiesuunnitelmaselos-tukseen. 

/1 
4 

Varusteet 

A Muiden omistajien rak 
/ 1 siirrot ja suoiaukset 

Liikerrteenohjaus 

A 
4 Kuivatus, uomat ja 
1 pohiavesisuotaukset 

Sillat ja rakenteet 

Ymparistö 

Kadut, kaavatiet ja 
rautatiet 
Yksityiset tiet 

Yleiskartan tiejärjestelyt voidaan esittää vksivärisellä tai monivärisellä karttapohjalla. 	Paaties suunnitelma 

Värillinen pohjakartta voidaan valmistaa peruskartasta tai esim. kunnan opaskartasta. 	

c 
Yleiskartan yhteydessä voidaan esittää liitien  yleispituusleikkaus, joka antaa kuvan 
tien pinnan ja maan pinnan korkeussuhteista, siltojen sijainnista sekä risteävistä teis- 	PIIRUSTUKSET 

tä ja liittymistä. Pituusleikkauksen pituusmittakaavana käytetään samaa mittakaavaa 
kuin yleiskartassa. 

Yleiskartta teiden hallinnollisista järjesteyistä 

Tiensuunnitteluhankkeissa, joihin liittyy paljon teiden hallinnollisia järjestelvja, on 
perusteltua tehdä suunnitelman tähän osaan erillinen yleiskartta (liite 7). Järjestelyt 
voidaan esittää yksivärisellä pohjakartalla tai pelkistetyllä karttapohjalla, jossa on 
alueen tiestö, paikan nimet ja muutamia paikantamista helpottavia kohteita tuke-
naan. Jos järjestelyjä on vähiin, esitetääti ne koko hanketta esittelevallii vleiskartalla. 
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Yleiskartassa esitetaaii seuraavat asiat: 
suunnitellut tiet ja tiejärjestclvt tunnuksineen 
suunnitelmassa käytetyt paikannimet 
yleisten teiden hallinnolliset järjestelyt ja niissä tapahtuvat 
muutokset piirustusmerkintäohjeen mukaisin värein. 

lvös hankkeen toteutettujen toimenpiteiden jälkeen tapahtuvat 
hallinnolliset muutokset esitetään omin merkinnöin 
siltojen nimet ja tunnukset 
eritasolittvmien nimet 
palvelu-, levähdys- ja pvsakoimisalueet 
maa-aineksen ottopaikat 
merkittävät läjitysalueet 
muut tie- ja liitännäisalueer 
suunnitteilla ja rakenteilla olevat muut tiet 
piirustusmerl'iintojen selitykset. 

2 Päätien suunnitelma 

Osaan 2 sijoitetaan päätien suunnitelmien lisäksi päätiehen kuuluvien ja sen yh-
teyteen hyväksyttävien kevyen liikenteen vävlien suunnitelmat. 

Suunnitelmakartat 

Suunnitelmakartta on tiesuunnitelman käsittelyn kannalta tärkein piirustus. kai -
-tassa esitetään suunnitteluratkaisut tavalla, joka antaa mandollisuuden arvioida 

hankkeen teknilliset, taloudelliset ja vmpäristölliset vaikutukset. Karttaa käyte-
tään myöhemmin myös tietoimituksessa (liite9). 

Suunnitelmakartat esitetään mittakaavassa 1:2000. j s vaaditaan suurempaa tark-
kuutta esim. kaava-alueella, voidaan suunnitelmakartta esittää myös mittakaa-
vassa 1:1000 tai 1:500, Mittakaava voi vaihdella myös tien eri osuuksilla; esim. 
taajamaosuudct esitetään 1:500 mittakaavan kartoilla ja muualla 1:2000. 

Suunnitelmakartta laaditaan maanmittaushalliruksen ohjeiden mukaan valmis tetulle 
karttapohjalle. Karttapohjan tulee olla teräväpiirteinen, jotta vksityisk hdat ovat 
hyvin luettavissa myos kopiokartoilta. 

Suunnitelmakartassa korostetaan maanomistajien ja muiden asianosaisten kannalta 
tärkeitä asioita, kuten kiinteistöjen rajoja, rakennuksia, rekisterinumeroita ja ole-
massa olevaa yksityistieverkostoa. Suunnitelmakartan karttapohja voidaan pai-
naa eri värillä kuin varsinainen tiesuunnitelma tai harmaasävyllä, jotta suunnitel-
ma ja karttapohja erottuvat paremmin toisistaan. 
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Pohjakartan tietoja täydennetään suunnitelman esittämisen kannalta tarpeellisilla tie-
doilla. Suunnitelmakartassa esitetään seuraavia asioita: 

Karttapohjan tiedot ja tävdcnnyksc 1 

koordinaattipistcct 
korkeuskäyrät 
pohjoisnuoli 
kylien, kuntien ja läänien rajat ja nimet 
tilojen rajat ja rekisterinumerot 
tilojen omistajat, jos kartan selkeys ei tästä kärsi 
olemassa olevat tiet ja kiinteistöjen tievhtcvdet 
pellot, metsät, vesistöt ym. karttakuviot 

* rakennukset 
rakenteet, kuten kaivot 
suo jelukohteet 
muinaismuistot 

* 	pohjaveden suojclualucct. 

Suunnitellut tiet ja rakentcet 
tien mittalinja 

* 	pituusmittaukscn paalulukemat-  101) tai 200 m välein 
< 	teiden geometriset elementit 

* 	tien reunat 
* 	ajokaistaviivat useampikaistaisilla teillä ja liittymissä 
* 	leikkaus- ja pengerluiskat (alempiluokkaisilla teillä vain 

korkeat leikkaukset ja penkereet) 
* 	sillat, siltojen tunnukset ja nimet 

rummut ja laskuojat 
* 	sadevesipurnppaamot ja laskujohdot sekä näihin liittyvät erotusaltaat 

pysäkit 
pysäköinti- ja levähdvsaluect 
eritasoliittymät 

* 	yksityisten teiden järjestelyt 
* 	teiden ja katujen tasoliittyniiit 
* 	tontti- ja rakennuspaikkaliittvn-äit 
* 	maatalousliittymiit 
* 	läjitysalueet käsittelyineen 
* 	maaston muotoilu, vastapcnkercet, näkemäraivaukset ja lcikkaukset 

Muut tiehen liittyvät rakenteet 
melusuojarakenteiden paikat ja rakennetyvppi 
merkittävät johdot ja laitteet, jotka joudutaan siirtämään tai suojaamaan 
purettavat tai siirrettävät rakennukset ja rakcnteet 
katkaistavat liittymät 
myöhemmin rakennettavat tiet. 
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Rajamerkinnät ja alueet 
tiealueen raja 

* 	suoja-alueen raja kaava-alueen ulkopuolella 
* 	näkemäalueen raja 

kaava-alueen raja 
liikennealueen raja asemakaava-alueella 
liikenneväyläalueen raja rakennuskaava-alueella 
aluevaraukset vaiheittain rakentamista varten 
yksityisen tien tiealue 
laskuojan tai laskujohdon laskuoja-alue 

* 	tiehen liittyvien liitännäisalueiden, liikennettä palvelevien alueiden, 
tienpitoaineen ottoalueiden, varastoalueiden, läjitys-alueiden ja työn 
ajaksi varattavien alueiden rajat sekä niille johtavien yksityisteiden 
kävttöoikeudet 
liittymäkiellot yleiseen tiehen tai sen osaan 

Teiden hallinnollisct järjestelyt 
nykyisten teiden hallinnolliset luokat ja niissä tapahtuvat muutokset 
nykyisten teiden nimet, tienumerot ja suunniteltujen teiden pääte kohdat 
nykyisten teiden purkaminen ja katkaisukohdat 

Muita merkintöjä 
suunnitelman liittyessä toiseen suunnitelmaan, ilmoitetaan tämän 
suunnitelman nimi ja liittvmäkohdan paalulukema 

Pituusleikkaukset 

Pituusleikkauksen ensisijaisena tarkoituksena on esittää rakennettavan tien ja maan-
pinnan korkeussuhteet. Pituusleikkaus voidaan esittää yksinkertaisemmassa muo-
dossa kuin rakennussuunnitelmassa (liite 10). 
Tiesuunnitelman pituusleikkauksen mittakaava on yleensä 1:2000/1:200 riippumat- 
ta kartan mittakaavasta. Taajamakohteissa suositeltava mittakaava on 1:1000 /1:100 

Pituusleikkauksessa esitetään seuraavat tiedot: 
suunnitelman pituusmittauksen paalulukemat 100 tai 200 metrin välein 
piirustuksen pohjaruudutus 
tien tasausviiva 

* maanpinta 
* 	kallionpinta 

tasausviivan geometriset elementit ja pituuskaltevuudet 
rummut 
alustavat pohjarakenteet, edustavia pohjatutkimuksia 
maalajimerkinnöin varustettuna yleiskuvan saamiseksi 
vesistöjen ali- ja vliveden pinnan korkeudet 
sillat, siltojen nimet, levevdet ja aukkomitat 
risteävien ja liittyvien yleisten teiden sekä katujen ja kaavateiden paikat, 
nimet ja tunnukset 
yksityisten teiden liittymien, tontti- ja rakennuspaikkaliittvmien 
sekä maatalousliittymien paikat 
tien kaarevuusviiva. 
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Tien pituusleikkauksessa voidaan esittää tien rinnalla kulkevan kevyen liiken-
teen tien tasaus. Pituusleikkauspiirustuksessa esitetään myös pelkistetty tien poikki-
leikkauskuva, josta käy selville tien leveysmitat. Pituusleikkauksessa voidaan käyt-
tää havainnollisuutta lisääviä värejä tai rasterointia. 

Teiden peruspoikkileikkaukset 

Suunnitelmaan kuuluvien teiden peruspoikkileikkaukset esitetään yksinkertais-
tetussa muodossa (liite 11). Tien rakennetta ei tarvitse esittää. Kuvaa voidaan 
havainnollistaa liittämällä siihen perspektiivisvvttä ja mittakaavaksi ajoneuvoja 
ja ihmisiä. Taajamavmpäristössä poikkileikkaukset voidaan valita sellaisista koh-
dista tielinjaa, että ne antavat hyvän yleiskuvan tien liittvmisestä ympäristöön. 
Poikkileikkausten mittakaava on yleensä 1:100 tai 1:200 ja yleensä esitetään eri 
poikkileikkaustyypit (matala/korkea penger jne.). Tiesuunnitelman peruspoik-
kileikkauksia täydentävät rakenne- ja laatuvaatirnustiedot esitetään tarvittaessa 
osassa D. 

Tien poikkileikkauksessa esitetään seuraavat tiedot: 
* maanpinta 
* tien poikkileikkausmitat 
* tasausviivan paikka 
* mittalinja 
* pientarect 
* luiskien kaltevuuclet 
* luiskan pvöristvs 
* kevyen liikenteen tiet 
* kaiteet 
* meluesteet 
* valaisinpvlväät 
* maastonmuotoilut 
* tien liittyminen luonnonvmparistoon 
* istutusalueet 

parannettavien teiden poikkileikkauksissa esitetään myös nykyisen 
tien pinta. 

Paalukohtaiset poikkileikkaukset 

Tiesuunnitelmassa teiden paalukohtaiset poikkileikkaukset suunnitellaan sillä tark-
kuudella, että alustava tiealueen raja on määritettävissä, massat laskettavissa ja 
rakentamjskustannukset voidaan määrittää riittävällä tarkkuudella sekä tien suhde 
ympäristöön voidaan hahmottaa. Tiesuunnitelmassa poikkileikh-aukset tulostetaan 
tarvittaessa suunnitelmaosaan D. 
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Osat: 
3 Muut yleiset tiet ja alueet 
4 Yksityiset tiet 
5 Kadut, kaavatiet ja rautatiet 

1 lankkeen teitä ja katuja koskevat suunnitelmakartat, pituuslcikkauksct, perus-poikki-
leikkaukset ja mandolliset paalukohtaiset poikkileikkaukset sijoitetaan kukin omaan 
suunnitelmaosaansa 3-5. Näihin osiin ei sijoiteta suunnitelmakarttoja, mikäli asiat 
on esitetty päätien suunnitelmakartoilla. 

Osaan 4 yksityiset tiet laaditaan luettelo yksityisten teiden liittymistä järjestelvineen 
(liite 12). 

( )ssa 3. 	ja 	 ja p äkkiluikkaukset jiirjestellään teiden luokitukscn ja 
numeroinnin mukaiseen arjestvkseen. 

6 Ympäristö 

Tiesuunnitelmassa vihertöiden laatu, laajuus ja toimenpiteet esitetään tieympäristö-
kartalla (liite 13) ja leikkauspiirustuksissa (liite 14). Kartan mittakaava on 1:2000. 
Fsitvstavan tulee olla havainnollinen, jotta tien liittyminen ympäristöön tulee selke-
ästi esiin. Esitystä voidaan täydentää viisto- tai perspektiivikuvin sekä maaston- 
muotoilua ja vihertöitä kuvaavin leikkauksin. 

'\mpäristösuunnitclmassa esitetään: 
metsitettävät alueet 
runkopuuistutukset 
rnetsiinhoitotoimen fll teet 
muut vihertyöt 
ympäristörakenteet 
vrnpäristövalaistus 

* 	piitaiiteriialit 

'imparistosuunnitelmassa esitettiivien eri toimenpiteiden laajuus ja tietojen tarkkuus 
on riippuvainen hankkeesta. Mikäli hankkeen kustannusjaossa jaetaan vihertöiden 
kustannuksia tielaitoksen ja kunnan kesken, tulee ympäristötoimenpiteiden sisältö 
määritellä riittävän tarkasti. 

7 Sillat ja rakenteet 

Sillat 

Tiesuunnitelmassa esitetään kaikki merkittävät sillat. Tiesuunnitelman käsittelyä var-
ten silloista tehdään pääpiirustukset, joissa esitetään niiden sovittaminen ympäris-
töön. Sillan pääpiirustuksessa toirnenpidelupaa varten (liite 15) esitetään seuraavat 
asiat: 

karttapiirros tai asemapiirros sillan ympäristöstä 
tasokuva ja sivukuva 
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rakenteet 
päämitat 

* 	pintamatcriaalit ja luiskien vcrhoukset 
sovittaminen ympäristöön. 

Esitystä voidaan täydentää havainnckuvilla. 
Vesioikeuden lupakäsittelvä varten laaditaan paal-)iirustUS,  joka antaa riittävän yleis-
kuvan sillasta ja siltapaikasta vesistöä koskcvine tietolnccn. 

Siinä esitetään seuraavat asiat: 
sijainti ja vlcistiedot 
päämitat ja geometria 
maaperä ja perustaminen 
vesi stOticdOt. 

Tietoja tävdennetäiin siltapaikkaselostuksella ja havainnekuvilla. Tiesuunnitelmavaiheen 
päätteeksi ja sillan rakennussuunnitelman laatimiscn lähtökohdaksi laaditaan sillois-
ta siltasuunnitelmat. 

Niihin kuuluu: 
* 	pääpiirustus (lopullinen) 
* 	määräluettelo (alustava) 
* 	kustannusarvio 

suunnitelmaselostus 
* 	siltakohtaiset tuotcvaatimukset. 

Ra kenteet 
Meluesteidcn ja tukimuurien havainnollisilla piirustuksilla pyritään antamaan selkeä 
kuva suunniteltujen rakenteiden sijoituksesta, sopeutumisesta ympäristöön, tvypis-
tä, korkeudesta ja rakenteesta. Rakenteiden sijainnit osoitetaan suunnitelmakartalla 
ja tieympäristökartalla. Tiesuunnitelmaan liitettävissä mcluesteiden vlcispiirustuksissa 
(liite 18) esitetään seuraavat asiat: 

* 	sijainti 
* 	julkisivuleikkaus 
* 	liittyminen ympäröivään rnaankiiyttöön ja maastoon 

istutukset 
rakenneperiaatc 
julkisivu 
pintamateriaalit. 

Myös meluesteitä voidaan kuvata sarnanlaisin havainnollistavin kuvin kuin siltojakin. 

8 Kuivatus, uomat ja pohjavesisuojaukset 

Kuivatus 
Laskuojien, sadevesipumppaamoiden ja laskujohtojen sijainnit aluevarauksincen esi-
tetään suunnitelmakartoilla ja tarvittaessa teiden pituusleikkauksissa. Hankkeen laa-
juudesta riippuen tiesuunnitelmiin voidaan sisällyttää kuivatuksen yleissuunnitelma, 
johtolinjojen pituusleikkauksia ja sadevesipumppaamoiden ja muiden rakenteiden 
yksityiskohtia ja mitoitustietoja. Nämä tiedot voidaan esittää myös 
osassa E. 
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Uomat 
Tässä suunnitelmaosassa esitetään vähintään tietoimituksessa käsiteltävien laskuojien 
ja laskujohtojcn pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset. Myös siirrettävien uomien 
pituus- ja poikkileikkaukset esitetään tässä osassa. 

Pohjaveden suojelu 
Pohjaveden suojauksen laajuus esitetään suunnitelmakartalla ja pituusleik-kauksessa. 
Suojaustapa esitetään poikkileikkauksessa. Myös muut pohjaveden suojaukseen liit- 
tvvien rakenteiden (erotusaltaat vms.) suunnitelmat esitetään tässä suunnitelmaosassa. 

9Valaistus 

\7alaistava tiestö esitetään ncvalaistuksen yleiskartalla (liite 20). Kartassa ja siihen 
liitettävissä taulukoissa esitetään: 

valaistavat tiet 
valaistusluokka 
valolaji ja teho 
pylvään toiminta- ja kaapelointitapa 

* 	pylväiden sijainti 
pvlväsväli 
valaisimien asennuskorkeus. 

Kartassa esitetään myös tiehankkeen valaistuksen liittyminen alueen olemassa olevaan 
tievalaistukseen. Valaistuksen yleiskartta esitetään yleensä mittakaavassa 1:10 000. 
Kartalla voidaan esittää teiden poikkileikkauskuvia, joista ilmenee pylväiden sijoitus- 
periaate. 

Tieympäristöön kohdistuva valaistus (puut, rakennukset, ympäristörakenteet) esi-
tetään tievmpäristösuunnitelmassa osassa 6 

10 Liikenteenohjaus 

Suurissa hankkeissa, joissa tiejärjestelyt vaikuttavat merkittävästi opastukseen, laa-
ditaan erillinen opastuksen yleissuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään hankkeen vai-
kutusalueella oleva tieverkko ja sille toteutettavat ja nykyiset säilyvät tienviitat, 
suunnistustaulut ja portaalit. Esimerkki opastuksen vleiskartasta on liitteessä 21. 

Valo-ohjattujen liittymien yleiset tiedot esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa ja sijainnit 
liikenteenohj auksen suunnitelmakartassa. Mandolliset tarkemmat selvitykset ja mitoitus 
kootaan osaan D Suunnittelua, rakentamista ja rakenteita koskevat vaatimukset. 
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11 Muiden omistamien rakenteiden siirrot ja suojaukset 

Suunnitelman tässä osassa csitctään periaateratkaisut ja piirustuksct tiealueclla ole-
vien merkittävien rakenteiden ja laitteiden siirroista ja suojauksesta. Pääsääntöisesti 
rakenteet ja toimenpiteet pyritään esittämään suunnitelmakartoilla. Näitä rakenteita 
voivat olla: 

* 	vesi- ja viemarijohdot 
* 	kaukolämpöjohdot 
* 	maakaapelit 

ilmakaapelit 
* 	maakaasujohdot 

Siirroista ja suojauksista hankitut lausunnot ja selvitykset liitetään suunnitelma 
osaan A. 
Siirto- ja suojaustoimenpiteiden yksityiskohtainen suunnittelu tehdään makcnnussuunni-
telman laatimisen yhteydessä. 

12 Varusteet 

Tiesuunnitelmaan vci sisältyä lisäksi varusteiden ja rakenteiden tavanomaista tie- 
suunnitelmaa yksityiskohtaisempia tietoja. Tällaisia rakenteita ja varusteita ovat esi-
m erkik si 

* 	riista- ja suoja-aidat 
* 	kaidetyypit 
* 	levähdysalueiden ja pysakkien varustcct 

reunatukityypit ja niiden sijainnit 

13 Pohjarakenteet 

Erityisesti tiealueen laajuuteen vaikuttavat pohjarakenteet (vastapenkereet, kcvennvs-
leikkaukset esitetään suunnitelmakartoilla. Pituusleikkauksissa esitetään kaikki bank-
keeseen suunniteltujen pohjarakenteiden sijainnit ja pohjanvahvistustapa, johon suun-
nitelman kustannusarvio perustuu. Muut tutkitut vaihtoehdot mitoitus-laskelmineen 
liitetään suunnitteluaineistoon. Tarvittaessa tässä suunnitelmaosassa voidaan esittää 
pohjanvahvistuksien yksityiskohtaisempia suunnitelmia, mutta tavanomaisessa tie- 
suunnitelmassa se ei yleensä ole tarpeen. 

Tiesuunnitelman pohjatutkimuksille, geotekniselle suunnittelulle ja niiden tulos-tukselle 
asetettavat vaatimukset on kuvattu laajemmin ohjeessa Tiesuunnitclman pohja- 
tutkimukset /7/. 

14 Massatalous 

Tiesuunnitelman yhteydessä esitetään suunnitelmakartalla tien rakentamista varten 
tarvittavat maa-aineksen ottoalueet, läjitysalueet ja varastoalueet. Mikäli alueet si-
jaitsevat suunnitelmakartan ulkopuolella, laaditaan niistä erillinen karttapiirros. 
Alueista esitetään rajat, käyttötarkoitus ja mandollinen varaus alueelle johtavan yksirvis-
tien käyttöoikeutta varten. Kartalla mainitaan myös, onko kysymyksessä liitännäisalue 
vai otetaanko alue haltuun tien rakentamisen ajaksi. Maa-aineksen hankinta-alueista 
todetaan, onko kysymyksessä liitännäisalue vai otetaanko maa-ainesta tiettyyn mää-
rään asti. Läjitysalueista esitetään, miten ne viimeistellään. 

Maa-aincstutkimuksia ci lutctä tielain mukaiseen käsittelyyn liihtevään kansioon. 
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5.4 Osa D Suunnittelua, rakentamista ja rakenteita 

koskevat vaatimukset 

Tässä osassa esitetään jatkosuunnittelussa noudatettavat ohjeet sekä rakenteille, lait- 
teille ja rakennustvölle asetettavat laatuvaatimukset. Tuotevaatimukset on esitetty 
suunnitclmapiirustuksissa ja tässä osassa esitetään niiden täydennyksia. 

Hankekohtaiset vaatimukset 
Tähän suunnitelman kohtaan voidaan siällvttää hankekohtaiset vaatimukset toi-
menpiteiden tarkempaa määrittämistä varten. Tie- ja rakennussuunnitelmassa tai 
rakennussuunnitelmassa tähän kohtaan sijoitetaan työkohtaiset laatuvaatimukset ja 
tvöselitvkset. Siltasuunnitelmien täydentävät rakenne-, mitta- ja laatuvaatimustiedot 
esitetään tarvittaessa tässä osassa samoin kuin siltakohtaiset tuotevaatimuksct 
(gcotckniet, tictckniset, rakcnnctcknisct. ctcLttisct, critvis\ aatimukser). 

Työnaikaiset liikennejärjestelyt 
Tiesuunnitelman suunnitelmakartoissa on tarkoituksenmukaista esittaa tien tekemi-
sen yhteydessä tarvittavien nykyisten yksityisten teiden ja katujen käyttöoikeustarpeet. 
Myös tietvön ajaksi rakennettavien teiden rakentamiseen tarvittava alue esitetään 
suunnitelmakartoilla. 
Tässä osassa voidaan esittää periaatteita ja laatuvaatimuksia eri kohteiden ja tie- 
osien rakentamicssa vaaditravista tvönaikaisista liikennejärjestelvistä. 

/1 	Mttausaineisto 	1 

Mitta usa i ne isto 
Laajoissa hankkeissa mittaustöiden suunnittelua varten laadiiaan mittauksen yleis 
kartta, jossa on esitetty hankkeen mm. seuraavat seikat: 

* 	koordinaatit järjestelmineen, korkeusjärjestelniä 
tielinjat tunnuksineen ja paalutuksineen 
teiden mittauksissa kävtettävät monikulmio- ja korkeuskuntupisteet 
mittauksiin vaikuttavat rakenteet ja maastokohdat 

Turvallisuusasiakirjan aineisto 
Valtioneuvoston päätös rakennustvön turvallisuudesta (629/94) edellyttää 
rakennuttajaa laatimaan rakennustvön suunnittelua ja valmistelua varten asiakirjan, 
joka sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen to-
teuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. 
Tiesuunnitelman yhteydessä kerätään turvallisuusasiakirjaa varten aineistoa siina 
laajuudessa kuin se on tietojen pohjalta mandollista. Asiakirja laaditaan rakennus 
suunnitelman Iaaurniscn yhteydessä ja sen jälkeen sitä täydcnnct2iän tvonsuunnittelun 
eri vaiheissa. 
Turvallisuusasiakirjaa varten kerättävä aineisto koskee mm. seuraavia seikkoja: 

eri osapuolten yleiset velvoitteet 
liikenteen vaikutukselle alttiit kohteet ja alueet 
määräyksiä ja ohjeita työturvallisuudesta, tvömaaliikentcestä ja 
kalustosta 
vaaralliset työt ja työvaihcet 
varottavat rakenteet 
työn turvallisen n teuttan1isen vaatimat tilavaraukset. 

LIJ 
SUUNNITTELUA, 
RAKENTAMISTA 
JA RAKENTEITA 
KOSKEVIA 
VAATIMUKSIA 
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5.5 Osa E Suunnitteluaineisto 

Tiesuunnitelman osaan E voidaan liittää materiaalia, joka mandollistaa tarkemman 
perchtymisen hankkeen perusteisiin ja vaikutuksiin. Tiesuunnitelmavaiheen aikana 
kertyvä asiantuntijatietous kuten tekniset selvitykset ja erilaiset vaihtoehtovertailut 
voidaan koota suunnittelijoiden myöhcmpää käyttöä palvelevaksi suunnittelu-
aineistoksi. Tätä aineistoa ei lähetetä tielain mukaiseen käsittelyyn. Siihen ei myös-
kään viitata tiesuunnitelman asiakirjoissa. 

Tätä aineistoa ovat: 
selvitykset liikenteestä 
meluselvitykset 
selvitykset pohjavesistä 
selvitykset suojelukohteista 

* 	selvitykset vaiherakcntamisesta 
varaukset myöhempiä rakcnnusvaiheita varten 

< 	selvitykset erikoiskuljetusten reireisöi 
perustelut 
tiedot kaavatilanteesta 
hanki tut tekniset lausunnot 
tietoimituskartan mittaustiedot 
luonnokset 

Muiden suunnittelutahojen laatimissa asiakirjotssa ei käytetä hankkeen niniiöitä, ai-
noastaan asiakirjatunnusta. 

Ohjeellinen tietoimituskartta 

Tiesuunnitelmaan lutctään tiesuunnittelijan ia  maanmittaustoimiston \hteistvofla laa-
dittu ohjeellinen tietoimituskartta. Lopullinen ticalueen raja määritetäjin tie- 
toimituksessa. Ohjeellisessa tietoimituskartassa voi olla esityksiä tilusjärjestclvistii. 

Suunnitteluaineiston ryhmittely 

Nluistiot ja povtäkirjat 
hankeryhmän kokouspövtiiktrjat 

* 	ulkopuolisia koskevat kirjeenvaihto ja povtakirjat. 

Suunnitteluperusteet ja tekniset ratkaisut 
tie- ja liikennetekniset tarkastelut 
geotekniset tarkastelut 
stltojen ja muiden rakenteiden tarkastelur. 

	

J 	Ohjeelinen 
tietoimituskartta 

A Pöytäkirjat, muistiot. 
/ tie,silta-ja geotekniset 

	

j 	tarkastelut 
Selvitykset, perustelut 
ratkaisuille, tutkitut 
vaihtoehdot vertailuineen, 
tekniset lausunnot 

E 
SUUNNITTELU- 
AINEISTO 
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s i t tel vai nei s t() 
ilmakuvat ja \'llstokuvat 
havaintokuvat ja perspektiivi ku\ at 
esitteet, esittelyaineisto ja csittelvkalvot 
pienoisrnal!it, animaatiot jfle. 

Suunnittelutiedot 
* 	maastotiedot 

maaperätiedot 
teiden ja vävlien vaaka- ja p\'stvge )metrla 

Suunnitteluaineisto kootaan yleensä yhdeksi kansiosarjaksi, joka on tarvittaessa 
sidosrvhmienkin saatavana. Mcrkittivissä hankkeissa voidaan kopioida suunnittelu- 
aineisto suunnittelun eri osapuolille. 
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5.6 Piirustusten esittäminen ja suunnitelman 

kokoaminen 

Suunnitelman sisältö 

TicsuunnitelnTlan sisällön tulee täyttää ensisijaisesti hallinnollisen käsittelyn vaatimukset 
ja lisäksi suunnitelman tulee olla riittävän selkea ja mnnipuolinen, jotta sula voidaan 
kuvata hanke asianosaisille. 

Suunniteinian csitvksessa noudatetaan tiCliitNk5e1i i.raafisia uhjeiia. 

N u meroi nti 

Suunnitelman osien A-J tunnuksia kävtetiiän kansolueueh )il1iii55i ja tUiiflU5 liite-
tään osan juoksevaan numerointnn. Kukin suunnitelman osa voidaan kansioida erikseen 
omaan kansioon tai useampia osia voidaan yhdistää samaan kansioon. 
Osien A-B ja D-E asiakirjat numeroidaan juoksevalla nurnerolla tämän ohjeen mu-
kaisessa järjestyksessä suunnitelmaan laadittavan sisäll sluettelon mukaisesti. Osan 
C numeroinnissa käytetään tässä ohjeessa esitettyä suunnitelman osien nurnerointia 
siten, että osan sisällä käytetään lisäksi viivalla erotettua juoksevaa numerointia, jo-
hon liitetään tunnukset T,TR tai R sen mukaisesti onko kysymyksessä tie-, tie- ja 
rakennus- vai rakennussuunnitelma. Samoin osiin tulee aineistoa sen mukaan onko 
kysymyksessä tie- vai rakennussuunnitelma (esim. TR 6-1, TR 6-2, jne.). Tiesuunni-
telman osajakoa voi soveltaa myös rakennussuunnitelman laadinnassa 

N im iöt 

Kaikkiin purusiuksiin lntetäiin nimiö. \imion lapu( lelle tulee Jittaä tvhjiiä tilaa 
suunnitelman muutoksien kirjaamista ja hyväksvmismerkintöjä varten. 
Nimiössä kerrotaan hankkeen nimi, joka on sama kaikissa hankkeen asiakirjoissa. 
Piirustuksen sisältö kohdassa kerrotaan, mihin suunnitelman osaan piirustus kuuluu 
sekä mitä ja miltä paaluväliltä piirustus esittää. Lisäksi nimiöön on varattu tilat tilaa-
jan ja konsultin tunnuksia, päivärnääriä ja allekirjoituksia varten. Tierekisteritunnus 
kerrotaan mikäli se 1iirustuksesta  riippuen on mandollista samoin kuin mittakaava. 

Tielain mukaiseen käsittelyyn lähtevät asiakirjat ja piirustukset 

Tielain mukaiseen käsittelyyn liihteviiiin kansioon tulee sisällyttää sellaiset asiakirjat 
ja piirustukset, että asianosaiset ja viranomaiset saavat riittävän käsityksen hank-
keesta. Kansioon ei kuitenkaan tule liittää käsittelyn kannalta tarpeettomia asiakirjo-
ja. 
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kasittelvvn lähtevä kansio yo sisältää esimerkiksi seuraavat asiakirjat: 

Osan A 	Yleiset asiakirjat kokonaisuudessaan 

Osan B 	Kustannusarvio asiakirjat kokonaisuudessaan 

Osasta C Piirustukset seuraavista suunnitclmanosista: 

1 	Yleiskartat 

2 	Paatien suunnitelmasta suunnitelmakartat, pituusleikkaukset 
ja peruspoikkileikkauksct 

3 	Muista yleisistä teistä ja alueista ne kohteet, joihin haetaan 
tie( )i keuti a 

4 	Kaduista, kaavateistä ja rautateistä ne kohteet, mitkä 
vaikuttavat kustannusjakoon 

5 	Pituus- ja poikkileikkaukset niistä yksityisistä teistä, jotka 

hyväksytään tielain mukaisesti 

6 	Ymparistusta piirustukset, joissa Ofl esitetty kustannusjako 
k)hteita ja suunnitelman havainnollistamiseksi vaadittavat 
p ii rus tuk se t 

- 	Piirustukset niistä silloista ja rakenteista, joille haetaan 
rakennusasetuksen mukainen lupa 

Piirustukset laskuojista, joille haetaan rasiteoikeus 

9 	Piirustukset valaistuksista, joiden kustannukset jaetaan 

19 	Piirustukset muiden omistarnien rakenteiden siirroista ja 
suojauksista, mikäli ne vaativat luvan. 
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6 KIRJALLISUUSVIITTEET 

/ 1 / 1 aki ja asetus yleisistä teistä 

/ 2 / Tielaitos: Tiehankkeiden suunnitelmien käsittely 

/3/ Tielaitos: Graafisct ohjeet 

/ 4/ Tielaitos: Tiehankkeiden ja tienpidon toimien vrnpäristövaikutusten 
selvittäminen 

/5/ Ticlaitos: Vuoropuheluopas 

/ 6 / Tielaitos: Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja 
prosessin kuvaukset 

/ 7/ Tielaitos: Tiesuunnitelman pohjatutkimukset 

/ 8 / Tielaitos: Siltasuunnitelma 
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7 LIITTEET 

Liitteet ovat esimerkkejä joistakin tiesuunnitclman asiakirjoista. 

1. Suunnitelman kansilehti 

2. Kansio- ja sisällvsluettelo 

3. Tiedote 

4. Tiesuunnitelmaselostus 

5. Kustannusarvio ja kustannusjakocsimvs 

6. Piirustusmerkinniit 

7. Yleiskartta 

8. Yleiskartta teiden hallinnollisista ]aflestelvlsta 

9. Suunnitelmakartta 

10. Pituusleikkaus 

11. Tien peruspoikkileikkaukset 

12. Luettelo vksityistieliittvmistä 

13. Tieympäristökartta 

14. Tien sovittaminen ympäristöön, leikkauspurustus 

15. Sillan ympäristöön sovittaminen, riäpi1rustus 

16. Havainnekuva 1 

17. Havainnekuva 2 

18. Meluaidan vleispiirustus 

19. Pohjaveden suojauksen lcikkauspiirustus 

20. Tievalaistuksen vleiskartta 

21. Liikenteenohjauksen yleiskartta 

22. Ohjeellinen tietoimituskartta 

23. Turvallisuusasiakirjan sisältö 
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LIITE 2 

MT:N 637 LAUKAANTIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ 
LOHIKOSKI - JYVÄSKYLÄN MLK:N RAJA, 
JYVÄSKYLÄ 

TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 

OSA A 	YLEISET ASIAKIRJAT 

Al Esite tiesuunnitelman tarkoituksesta 
A2 Tiesuunnitelman sisällysluettelo 
A3 Tiesuunnitelman esittely 
A4 Tiesuunnitelmaselostus 
A5 Maanomistajaluettelo 
A6 Kuulutus maastotöden aloittamisesta 
A7 Kuulutus suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuudesta 
A8 Toimenpidepäätös 
A9 Lausunnot yleissuunnitelmasta 

OSA B 	KUSTANNUSARVIO 

Bi 	Kustannusarvio 
B2 	Kustannusjakoesitys 

OSAC 	PIIRUSTUKSET 

Piirustusmerkinnät 

1 Yleiskartat 

T1-1 	Yleiskartta 1:10000 

2 Päätie 

Suunnitelmakartat 1:1000 

T2-1 M637 paaluväli 820 -1300 
T2-2 M637 paaluvali 1300 - 2000 
T2-3 M637 paaluväli 2000 - 2700 
T2-4 M637 paaluväli 2700 - 3400 
T2-5 P16711 (P4) Ritopohjantie paaluväli 600- 1070 

Pituusleikkaukset 1:2000/1:200 

T2-6 M637 paaluväli 820 - 2000 
T2-7 M637 paaluväli 2000 - 3400 
T2-8 Kevytväylä Ji paaluväli 0 - 1400 
T2-9 Kevytväylä JI paaluväli 1400 - 2800 



	

T2-10 	Kevytväylät J2 paaluväli 0 - 630 ja J3 plv. 0 - 140 

	

T2-1 1 	Kevytväylät J41 plv. 0 —131, J6 plv. 0 - 68, 
J7 plv. 0 -182,ja J12 plv. 0 - 68 

	

T2-12 	Kevytväylä J15 plv. 0 - 775 

Teiden peruspoikkileikkaukset 1:100 

	

T2-13 	M637 ja kevytväylät 

3 Muut yleiset tiet 

	

T3-1 	Pituusleikkaus, P16711 (P4) paaluväli 600-1070 

4 Kadut 

Suunnitelmakartat 1:1000 

T4-1 K1 Ukonniementie paaluväli 0 - 215 
T4-2 K3 Seppäläntie paaluväli 0 - 520 
T4-3 K4 Ritopohjantie paaluväli 0 - 600 

Pituusleikkaukset 1:2000/1:200 

T4-4 K1 paaluväli 0- 215 ja K2 paaluväli 0-195 
T4-5 K3 paaluväli 0 - 520 
T4-6 K4 paaluväli 0 - 600 
T4-7 Kevytväylät J42K plv. 131 - 358, J5K plv. 0 - 214 
T4-8 Kevytväylat J8K plv. 0 - 68, J9K plv. 0 - 50, 

J1OK plv. 0- 5Oja JIIK plv. 0- 185 

Katujen peruspoikkileikkaukset 1:100 

	

T4-9 	Seppaläntie (p1. 55) 

	

T4-10 	Ritopohjantie (Lahjaharju p1. 300) 

	

T4-11 	Kadut 

6 Ympäristö 

Tieympäristäkartat 1:1000 

T6-1 Tieympäristökartta M637 paaluväli 820 -1300 
T6-2 Tieympäristökartta M637 paaluväli 1300 - 2000 
T6-3 Tieympäristökartta M637 paaluväli 2000 - 2700 
T6-4 Tieympäristökartta M637 paaluväli 2700 - 3400 
T6-5 Tieympäristökartta Ki Ukonniementie plv. 0 -215 
T6-6 Tieympäristökartta K3 Seppäläntie plv. 0 - 520 
T6-7 Tieympäristökartta K4 Ritopohjantie plv. 0 - 600 
T6-8 Tieympäristökartta P16711 (P4) Ritopohjantie paaluväli 

600-1070 
T6-9 Tieympäristökartta Seppälänkankaan sora-alueen 

maisemointi 



7 Sillatja rakenteet 

Sillat 

T7-1 Siltaluettelo Sija S6, S2, S3 ja S4 
T7-2 S 1 Kyyhkysenmäen alikulkukäytävä 
T7-3 S2 Ritopohjantien alikulkukäytävä 
T7-4 S3 Seppäläntien alikulkukäytävä 
T7-5 S4 Laukaantien alikulkukäytävä 
T7-6 S6 Kangasvuorentien alikulkukäytävä 

Meluntorjunta 

T7-7 Periaatepoikkileikkaus maaseurakunnan meluaidasta 
T7-8 Havainnekuva maaseurakunnan meluaidasta 

Havainnekuva Kyyhkysenmäen akk: n meluaidasta 
T7-9 Sijaintikuva Kyyhkysenmäen akk: n meluaidasta 
T7-10 Pituusleikkaus maasrk:n meluaita 1 paaluväli 0 -140 
T7-11 Pituusleikkaus maasrk:n meluaita 1 paaluväli 140-280 
T7-12 Pituusleikkaus maasrk:n meluaita 1 paaluväli 280-420 
T7-1 3 Kyyhkysenmäen alikulkukäytavän meluaidan 

julkisivupiirustus 

9 Tievalaistus 

T9-1 	Yleiskartta 1:10000 

10 Liikenteenohjaus 

TiO-i 	Yleiskartta M637,1 :4000, paaluväli 820 - 3400 

11 Johdotja laitteet 

Ti 1-1 	Kaapeli- ja johtokartta M637 paaluväh 820 -1300 
TI 1-2 	Kaapeli- ja johtokartta M637 paaluväli 1300 - 2000 
Ti 1-3 	Kaapeli- ja johtokartta M637 paaluväli 2000 - 2700 
Ti 1-4 	Kaapeli- ja johtokartta M637 paaluväli 2700 - 3400 
T11-5 	Kaapeli-jajohtokartta KI Ukonniementie plv. 0- 215 

D 	 TUOTEVAATIMUKSET 
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VALTATIEN 8 PARANTAMINEN KALAJOEN KOHDALLA 

TIESUUNNITELMAN YLEISESITTELY 

TIEN MERKITYS 

Tie 8 on Keski-Pohjanmaan tärkeimpiä tieyhteyksiä 
pohjois-eteläsuunnassa. Kalajoen kohdalla valtatie 
8 halkaisee keskustaajaman kahtia. Ohikulkutielle ei 
ole nykyisissä maankäyttösuunnitelmissa varausta, 
joten myös tulevaisuudessa valtatie 8 tulee sijoittu-
maan nykyiselle paikalleen. 

Vaihtoehtoisessa yleissuunnitelmassa Etelänkyläntien 
ja Kalajoentien kohdille 1. rakennusvaiheessa tasoon 
tehdyt kiertoliittymät parannetaan kiertoliittymin 
varustetuiksi eritasoliittymiksi. Nämä soveltuvat 
aikaisempaa paremmin alueen maankäyttöön ja 
taajamakuvaan. Vaihtoehtoisesta yleissuunnitelmasta 
on laadittu erillinen raportti. 

TIESUUNNITELMAN RAJAUS JA TAVOITFEET 

ONGELMAT 

Liikenteen lisääntyessä heikkenevät liikennöimisol 0- 

suhteet nykyisillä tiejärjestelyillä selkeästi alle valta- 
teille hyväksyttävän tason. 

Lisäksi tien onnettomuusaste Kalajoen kohdalla on 
noin nelinkertainen vertailtaessa sitä Oulun tiepiirin 
alueella olevien valtateiden keskimääräiseen onnet-
tomuusasteeseen. Yhtenä merkittävänä onnetto-
muuksien lisääjänä on valtatien toimiminen suuren 
paikallisen liikenteen välittäjänä. 

Tien ja taajaman halkaisevan Kalajoen yhteinen 
estevaikutus on suuri etenkin paikalliselle liike nteelle. 

AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT JA 
PÄÄTÖKSET 

Yleissuunnitelma 1996 ja siitä annettu 
toimenpidepäätös 

Vuonna 1996 laaditussa yleissuunnitelmassa esite-
tään, että valtatien Etelänkyläntien ja Kalajoentien 
tasoliittymät parannetaan perusverkon eritasoliitty-
miksi. Rakentamiskustannusarvio oli 20 Mmk. 

Vaihtoehtoinen yleissuunnitelma 1998 

Oulun tiepiirin perustienpitoon tarkoitettujen määrära-
hojen alentuessa ennakoitua enemmän, on tiepiiri 
joutunut muuttamaan hankkeen sisältämiä paranta-
mistoimenpiteitä rakennuskustannuksiltaan edulli-
semmiksi. 

Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan valtatien 
Etelänkylän ja Kalajoentien liittymät kiertoliittymiksi ja 
tehdään Kalajoentien taajamatiejärjestelyt. 

Tiesuunnitelmassa parannetaan Kalajoen kaksi 
tärkeintä liittymää, valatien Etelänkyläntien ja Kala-
joentien liittymät, sekä Kalajoen keskustan läpi mene-
vää maantietä 778 (Kalajoentie). Esitetyt toimenpi-
teet edellyttävät myös rakennuskaavan muuttamista. 

Hankkeelle asetettuja tavoitteita ovat: 
• liikenneturvallisuuden parantaminen 
• liittymien toimivuuden parantaminen 
• keskusta-alueella toimenpiteet sopeutuvat hyvin 

ympäristöön 
• noin 10 Mmk rakentamiskustannustaso. 

UUDET LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Kalajoen eteläpuoli 

Valtatielle rakennetaan suojatie- ja hidastinsaareke 
koulun kohdalle. Saareke toimii suojatiesaarekkeena 
valtatietä ylittävälle kevyelle liikenteelle sekä ajono-
peuden hidastimena etelästä päin saapuvalle liiken-
teelle. Saarekkeen kohdalta valtatieltä poistetaan 
kaavatieliittymät, korvaavat liikenneyhteydet toteute-
taan kaavateiden kautta. 

Valtatien ja Etelänkyläntie / Holmantien liittymään 
rakennetaan kiertoliittymä. Liittymän läheisyydessä 
olevien kaavateiden ja huoltoasemien liittymäjärjes-
telyjä muutetaan kiertoliittymän edellyttämällä tavalla. 
Kevyt liikenne auttaa valtatien kiertoliittymän lähei-
syydessä nykyisen alikulkukäytävän kautta. Kirkon ja 
valtatien välissä oleva nykyinen kirkkopuisto jää 
nykyiselleen. 

Tielaitos 	 Lisätietoja dipl.ins. Heikki Tähtelä 
Oulun tiepiiri 	 puhelin 02 0444 6811 



VALTATIEN 8 PARANTAMINEN KALAJOEN KOHDALLA 
TIESUUNNITELMAN YLEISESITTELY 

Katajoen pohjoispuoli 

Valtatien ja Kalajoentie / Markkinatien liittymään 
rakennetaan kiertoliittymä ja valtatien / huoltoaseman 
liittymään rakennetaan pääsuunnassa kanavoitu 
liittymä. Kanavoituun liittymään liitetään uusi kaava-
tieyhteys Merenojantieltä. Suorat rakennus-
paikkaliittymät lukuun ottamatta paloaseman liittymää 
valtatielle poistetaan ja rakennuspaikkojen liikenne 
johdetaan kaavateiden kautta. 

Kalajoentien linjausta ja liittymäjärjestelyjä muutetaan 
valtatien ja kunnanviraston välillä. Kalajoentien ja 
Merenojantien liittymään rakennetaan Kalajoen 
keskustan kiertoliittymä. Kiertoliittymä edellyttää 
tiejärjestelyiden ja liikekiinteistöille johtavien liittymien 
muuttamista. 

YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET 

Valtatien keskustan reunavyöhykkeellä säilyy luon- 
rionmukaisessa ja maaseutumaisessa ympäristössä. 

Kiertoliittymien kohdilla valtatie sivuaa keskustara-
kennetta. Tie on puistomaisesti toteutetussa viherym-
päristössä, jota rajaavat rakennukset ja rakennetut 
alueet. 

Kalajoentie sijaitsee liikekeskustan alueella, jossa 
tietä rajaavat laajat pysäköintialueet ja suuret raken-
nusmassat.. Keskustan yleisilmeestä tehdään pieni-
piirteisempi, huolitellumpi ja rakennetumpi kuin 
luonnonmukaisten reuna-alueiden. Osana ympäris-
töön kohdistuvana toimenpiteenä on kasvillisuuden 
valaiseminen valonheittimin. 

VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN 

Kiertoliittymien rakentamisen takia valtatien liikentee 1-
linen sujuvuus ja tasainen nopeustaso heikkenee, 
koska kiertoliittymät muodostavat kaksi hidastinta 
valtatielle. 

Kuitenkin kiertoliittymät parantavat merkittävästi 
liikenneturvallisuutta ajonopeuksien alentuessa, 
risteämisonnettomuuksien vähetessä ja vahinkoas-
teen alentuessa. 

Pääsy sivusuunnista valtatielle tai valtatien poikki 
paranee merkittävästi ja etenkin taajaman sisäisen 
liikenteen olosuhteet valtatien kautta liikennöitäessä 
paranevat. Kalajoentien tie- ja liittymäjärjestelyt 
jäsentävät eri liikennemuodoille varattuja alueita. 
Ajonopeudet alenevatja siten paranee sekä liikenne- 
turvallisuus että liittymien toimivuus. Kevyen liiken-
teen väylien rakentamisella ja suojatiejärjestelyillä 
parannetaan kevyen liikenteen liikennöintiolosuhteita 
sekä liikenneturvallisuutta. 

Alueen tieverkon hallinnollisissa muutoksissa on 
merkittävimpänä maantien 7781 muuttaminen paran-
tamistoimenpiteiden jälkeen kaavatieksi. 

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

Keskustan kohdalla valtatien ja Kalajoentien varren 
maankäytön kehittämismandollisuudet paranevat 
merkittävästi tieverkon jäsentyessä ja siten mandol-
listaessa liikerakentamiseen varattavien alueiden 
lisäämisen. 

Valtatien kiertoliittymät soveltuvat erittäin hyvin 
taajamakuvaan ja liittävät valtatien paremmin osaksi 
taajamarakennetta. Keskusta-alueen tehtävät laivan 
mastoa mukailevat valaisinpylväät ja muut ympäristöä 
korostavat rakenteet parantavat taajamakuvan kes-
kustalta edellytettävälle tasolle. 

RAKENTAMISKUSTANNUKSETJA 
RAKENTAMISAIKATAULU 

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 12 ,4 
Mmk, josta lunastus- ja korvauskustannukset ovat 
noin 0,13 Mmk (tr.ind 139 6/98). Rakentamiskustan-
nuksista tielaitos maksaa 11,4 Mmk ja Kalajoen 
kunta 0,89 Mmk. 

Tielaitoksen suunnitelmien mukaan tiesuunnitelma s-
sa esitettyjen toimenpiteiden rakentaminen alkaa 
keväällä 1999. 

SUUNNITELMAN LAATIJAT 

Tiesuunnitelman on laatinut Konsultti Oy Oulun 
tiepiirin toimeksiannosta. 

Tielaitos 
	 Lisätietoja dipl.ins. Heikki Tähtelä 

Oulun tiepiiri 
	 puhelin 0204446811 
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TIESUUNNITELMASELOSTUS 

1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT 

1.1 SIJAINTI 

Valtatie 8 on Keskipohjanmaan tärkeimpiä rannikkoalueen tieyhteyksiä poh-
jois-eteläsuunnassa. 

Kalajoen kohdalla valtatie 8 halkaisee keskustaajaman kahtia. Taajaman 
merenpuoleinen ohitustievaraus poistettiin vuonna 1993 seutukaavasta, jo-
ten myös tulevaisuudessa valtatie tulee sijoittumaan nykyiselle paikalleen 
Kalajoen keskustan kohdalle. 

Tiesuunnitelma valtatiellä rajautuu Kalajoen kanden tärkeimmän liittymän, 
Etelänkyläntien ja Kalajoentien, parantamiseen sekä Kalajoen keskustan läpi 
menevän maantien 778 (Kalajoentie) linjaus- ja liittymäjärjestelyihin. 

1.2 ONGELMAT 

Valtatien merkittävimmät puutteet ja kehittämistarpeet ovat seuraavat: 

• Valtatien palvelutaso 
Valtatien nopeustaso 60 km/h alittaa valtatielle taajamien kohdalle ase-
tetun 80 km/h nopeustasotavoitteen. Myös valtatien 8 taajamaosuuden 
liikenteen palvelutaso on alentunut osin alle valtateiden tavoitetason. 

• Liikenneturvallisuus 
Valtatien 8 onnettomuusaste Kalajoen taajaman kohdalla on noin nelin-
kertainen verrattuna Oulun tiepiirin alueella olevien valtateiden keski-
määräiseen onnettomuusasteeseen. 

• Valtatien estevaikutus 
Valtatie ja Kalajoki jakavat taajaman selkeästi neljään osaan. Valtatien 
estevaikutus on suuri sekä liikenteellisesti että maankäytöllisesti. Liitty-
minen valtatielle tai tien ylittäminen edellyttää ruuhka-aikoina odotta-
mista. 

1.3 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET 

Yleissuunnitelma 1996 ja siitä annettu toimenpidepäätös 

Valtatielle 8 Kalajoen kohdalle vuonna 1996 laaditussa yleissuunnitelmassa 
esitetään, että valtatien Etelänkyläntien ja Kalajoentien tasoliittymät paran-
netaan perusverkon eritasoliittymiksi. Näistä Kalajoentien eritasoliittymä ja 
siihen liittyvät taajamatiejärjestelyt oli esitetty tehtäväksi 1. rakennusvaihees-
sa. Rakentamiskustannusarvio oli 20 Mmk. Yleissuunnitelmasta on tehty 
toimenpidepäätös 8.1.1997. Päätöksen mukaan valtatien ja Kalajoentien 
parantamiset ja tiejärjestelyt hyväksytään esitettyjen teknisten ja hallinnol-
listen ratkaisujen mukaisesti. 
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TIESUUNNITELMASELOSTUS 

Tätä hanketta koskevana yleissuunnitelmasta annetuista lausunnoista voi-
daan yhteenvetona todeta: 

• Kalajoen kunnan mukaan laadittua yleissuunnitelmaa voidaan pitää jat-
kosuunnittelun pohjana. Etelänkyläntien ja valtatien 8:n eritasoliittymän ja 
siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien jatkosuunnittelussa tulee erityi-
sesti ottaa huomioon kirkonseudun historia ja sen maisemakokonaisuu- 
den arvo 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto pitää laadittua yleissuunnitelmaa sekä valta-
tien että Kalajoentien suunnitteluperiaatteiden että -ratkaisujen osalta 
onnistuneena. 

• Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus toteaa vaihtoehtotarkastelun pe-
rusteella päädytyn liikenneturvallisuuden, maankäytön ja ympäristön 
kannalta tarkoituksenmukaisimpaan ratkaisuun. 

• Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa itse suunnitel-
masta. Jatkosuunnittelussa tulee erityisesti paneutua Kalajoentien ympä-
ristöllisiin vaikutuksiin. 

Oulun tiepiiri on todennut lausunnoista, että niissä esitetyt kannanotot ja tar-
kennukset otetaan huomioon jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Laadittu yleissuunnitelma on ollut nähtävillä ja siitä tehtiin neljä muistutusta. 
Muistutukset koskivat pääosin Kalajoentien varren liikerakennusten pysä-
köintiä ja liittymiä. Muistutuksista Oulun tiepiiri on todennut, että niissä esi-
tetyt asiat käsitellään tiesuunnitelman yhteydessä. 

Vaihtoehtoinen yleissuu nn itelma 1998 

Tielaitoksen rahoituksen voimakas väheneminen viime vuosina on aiheutta-
nut myös suunniteltujen tieratkaisujen uudelleen arvioinnin. Oulun tiepiirin 
perustienpitoon tarkoitettujen määrärahojen alentuessa ennakoitua enem-
män, on tiepiiri joutunut muuttamaan hankkeen sisältämiä parantamistoi-
menpiteitä rakennuskustannuksiltaan edullisemmiksi. Ensimmäisessä ra-
kennusvaiheessa parannetaan valtatien Etelänkylän ja Kalajoentien liittymät 
kiertoliittymiksi ja toteutetaan yleissuunnitelman mukaiset Kalajoentien taa- 
jamatiejärjestelyt. 

Myös tulevaisuudessa valtatie 8 tulee sijoittumaan nykyiselle paikalleen Ka-
lajoen keskustan kohdalla ja valtatielle varataan mandollisuus rakentaa 
myöhemmin eritasoliittymät. Oletettavaa kuitenkin on, että ensimmäisen vai-
heen tiejärjestelyiden toteuttaminen siirtää perusverkon eritasoliittymien 
rakentamistarpeen kauemmas tulevaisuuteen. Myöhemmin toteutettaville 
eritasoliittymille tulee kuitenkin jo tässä vaiheessa varata rakentamiseen 
tarvittavat liikennealueet. Tämän vuoksi on tutkittu vaihtoehtoista tiejärjeste-
lyä, joka soveltuisi aikaisempaa paremmin ensimmäisessä vaiheessa toteu-
tettaviin tiejärjestelyihin ja keskustan maankäyttöön. 
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Valtatieri 8 Etelänkyläntien ja keskustan kohdalla olevan Kalajoentien kier-
toliittymät parannetaan eritasoliittymiksi, joissa kiertoliittymä sijaitsee nykyi-
sen maanpinnan tasossa ja on halkaisijaltaan 70 m. Valtatie aUttaa molem-
mat kiertoliittymät noin viisi metriä syvässä maaleikkauksessa. Kiertoliittymät 
Ultetään valtatiehen suorilla rampeilla. Kiertoliittymien välillä Kalajoen koh-
dalla valtatien korkeustaso nousee 1 metrin nykyisestä. 

Vaihtoehtoisesta yleissuunnitelmasta on laadittu erillinen raportti, jossa on 
esitetty vaihtoehdon vaikutukset sekä vertailut aikaisempaan yleissuunni-
telmaan. 

1.4 MAANKÄYTTÖ 

Valtatie 8 on rakennuskaavoittamattomalla alueella suunnitelmaosalla A 
paaluvälillä 0 - 300. Alueella on vahvistettu yleiskaava. 

Muutoin valtatie 8 ja siihen liittyvät muut tiet ovat sekä yleiskaava-alueella 
että rakennuskaava-alueilla. Rakennuskaavassa kaikille yleisille teille on 
varattu liikennealue, joka kattaa myös suoja-alueet. 

Hankkeessa esitetyt toimenpiteet edellyttävät rakennuskaavan muuttamista. 

1.5 YMPÄRISTÖ 

Valtatiellä keskustan reunavyöhyke alkaa etelästä päin tultaessa noin 500 
metriä ennen paikallistien 18083 (Etelänkyläntie) liittymää. Pohjoisesta päin 
keskustan reunavyöhyke alkaa Teboil-huoltoaseman kohdalta. Valtatie sivu-
aa keskustarakennetta maantien 778 (Kalajoentie) liittymän alueella. 

Kalajoentie on koko osuudellaan keskusta-alueella ja sijaitsee taajamatilal-
taan hajanaisessa ympäristössä. Rakennusmassat ovat suuria ja ne eivät 
suuntaukseltaan tukeudu pääteihin 

Valtatien merkittävimmissä näkemäakseleissa kuvastuvat päätteinä ja sil-
huetteina valtatietä etelästä ja pohjoisesta päin tultaessa kirkko ja kirkon 
kellotapuli. Kalajoen ylittävä vesistösilta on valtatien tasauksen alavassa 
kohdassa, jolloin tärkeä vesistöylitys ei korostu riittävän hyvin. 

Selvitykset uhanalaisista ja suojelluista kasveista 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennetussa ympäristössä ja 
uhanalaisia tai suojeltuja kasviesiintymiä ei ole tavattu. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 

Suunnittelualueella on seuraavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet: 
• Kalajoen kirkko ja kellotapuli 
• Jokelan pappila 
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1.6 MUUT HANKETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT 

Kalajoen kunta laatu tämän suunnitteluhankkeen yhteydessä keskusta- 
alueelle rakennuskaavan muutokset, joissa otetaan huomioon myös valta-
tien ja Kalajoentien myöhemmät rakennusvaiheet ja niiden tilavaraukset. 

2 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 

2.1 TAVOITTEET 

Hankkeelle asetetut tavoitteet kohdistuvat liikennöitävyyden, liikenneturvalli-
suuden ja liittymien turvallisuuden sekä toimivuuden parantamiseen. Merkit-
tävänä tavoitteena on turvata valtatien sujuva liikennöinti valtakunnallisena 
pääväylänä sekä tärkeänä paikallisen liikenteen välittäjänä. Erityisesti kes-
kustaan tehtävissä toimenpiteissä otetaan huomioon ympäristön asettamat 
vaatimukset. Taloudellisena tavoitteena on toimenpiteille asetettu noin 10 
Mmk rakentamiskustannustaso. 

2.2 TIEVERKON HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT 

Alueen tieverkon hallinnolliset muutokset ovat seuraavat: 
• Kalajoentien syrjään jäävät tieosat lakkaavat yleisenä tienä, tieosat pu-

retaan ja maisemoidaan osaksi rakennettua ympäristöä. 
• Maantie 7781 muutetaan parantamisen jälkeen kaavatieksi 

Hallinnolliset muutokset on esitetty yleis- ja suunnitelmakartoissa. 

2.3 TOIMENPITEET ERITELTYNÄ 

Valtatie 8 osa A plv 400 - 780 
Kiertoliittymä valtatien ja Etelänkyläntie / Holmantien liittymään 

Valtatielle rakennetaan kiertoliittymä Etelänkyläntien ja Holmantien nykyisen 
liittymän kohdalle. Kiertoliittymän sisähalkaisija on D= 40 m. Valtatien 
suuntaiset kevyen liikenteen väylät risteävät kiertoliittymän lähellä paikallis-
teitä tasossa. Valtatien poikittainen kevyt liikenne johdetaan nykyisen alikul-
kukäytävän kautta valtatien alitse. Liittymän läheisyydessä olevien kaavatei-
den ja huoltoasemien liittymäjärjestelyjä muutetaan kiertoliittymän edellyttä-
mällä tavalla. 

Valtatie 8 osa B plv 1120 - 2020 
Kiertoliittymä valtatien ja Kalajoentie! Markkinatien liittymään 
Valtatien ja huoltoaseman liittymän pääsuunnan kanavointi 

Valtatielle rakennetaan kiertoliittymä Kalajoentien ja Markkinatien nykyisen 
liittymän kohdalle. Kiertoliittymän sisähalkaisija on D= 40 m. 
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Valtatien suuntainen kevyen liikenteen väylä johdetaan keskustan suuntaan 
Kalajoentielle. Valtatien poikittainen kevyt liikenne johdetaan eritasossa uu- 
den kiertoliittymän eteläpuolelle rakennettavan alikulkukäytävän sekä kier-
toliittymän pohjoispuolelle jäävän nykyisen alikulkukäytävän kautta. 

Kiertoliittymän pohjoispuolella sijaitsevan huoltoaseman liittymä valtatielle 
varustetaan valtatien suunnassa saarekkeilla ja vasemmalle kääntymiskais- 
talla. Liittymän liitetään uusi kaavatieyhteys Merenojantieltä. Pääsuunnan 
kanavointi toimii samalla ajonopeuden hidastimena ennen kiertoliittymää 
saavuttaessa valtatietä pohjoisen suunnasta. 

Suorat rakennuspaikkaliittymät lukuun ottamatta paloaseman liittymää valta- 
tielle poistetaan ja rakennuspaikkojen liikenne johdetaan kaavateiden kautta. 

Ml osa Aja osa B 
Kalajoentien tie- ja liittymäjärjestelyt 

Kalajoentien linjausta ja liittymäjärjestelyjä muutetaan valtatien liittymän ja 
kunnanviraston välillä. Valtatien kiertoliittymästä lähtevän maantien osien A 
ja B sekä Merenojantien liittymään rakennetaan Kalajoen keskustan kierto- 
liittymä. Kiertoliittymä toteuttaminen edellyttää muutoksia myös liikekiinteis-
töille johtaviin liittymiin. 

Keskustan kohdalla Kalajoentiellä on erilliset kevyen liikenteen väylät tien 
molemmilla puolilla. Liikekiinteistöjen taakse rakennetaan uusi kaavatieyhte-
ys, joka palvelee ensisijaisesti liikekiinteistäjen huolto- ja tavaraliikennettä. 

2.4 TEIDEN JA VÄYLIEN MITOITUKSET JA TIETEKNILLISET ASIAT 

Mitoitusnopeudet 
Valtatie8 

Osa A 60 km/h 
Osa B 60 km/h 

Muut yleiset tiet 

Ml osa A Maantie 778 Kalajoentie 40 km/h 
Ml osa B Maantie 778 Kalajoentie 40 km/h 
M2 Maantie 7781 Markkinatie 50 km/h 

Kaavatiet 

Merenojantie ja Pohjankyläntie 40 km/h 
Muut kaavatiet 30.. .40 km/h 

M itoitusajoneuvot 

M itoitusajoneuvo yleisten teiden liittym issä ja kiertoliittymissä on moduulirek-
ka. Kalajoentiellä linja-autoasemalle johtavat liittymät on mitoitettu linja- 
autolle. Liikekiinteistöjen pysäköintialueille johtavien liittymien mitoitusajo-
neuvo on kuorma-auto. 
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Poikkileikkaukset 
Valtatie 8 

Ml osa A Kalajoentie 2 x 5 / 3,5 kk 2,0 
Ml osa B Kalajoentie 2 x 4 / 3,5 kk 2,0 
M2 Markkinatie 8 / 7 
P1 Etelänkyläntie 8 / 7 
P2 Holmantie 7 / 6 
Kevyen liikenteen väylä Ji ja J5 3/ 2,5 
Muut kevyen liikenteen väylät 3,5 / 3 

Kaavatiet 

KI Nikkarintie 	 Ajor. 6,5 m + kor.jkpp-tie 3 m 
K2 Hallitie 	 Ajor. 2 x 4,0 m + erill.jkpp-tie 3,5 m 
K3 Merenojantie 	 Ajor. 6,5 m + erill.jkpp-tie 3,5 m 
K4 Pohjankyläntie 	 Ajor. 7,0 m + k.jkpp-tie 4 m ^e.jkpp-tie 

2.5 RAKENTEELLINEN MITOITUS JA POHJANVAHVISTUKSET 

Kuormituskertalukuun perustuva rakenteellinen mitoitus edellyttää valtatiellä 
8 ja maanteillä Ml ja M2 päällysrakenneluokkaa 3AB. Myös paikallisteillä 
P1 ja P2 sekä Merenojantiellä päällysrakenneluokka on 3AB. Pohjankylän-
tiellä ja Nikkarintiellä päällysrakenneluokka on 4AB. 

Valtatien ja maanteiden MI ja M2, paikallisteiden P1 ja P2 sekä kaavateistä 
Merenojantien ja Pohjankyläntien rakenteiden routamitoitus on tehty keski- 
vaikeiden olosuhteiden mukaisesti. Erillisiä pohjanvahvistuksia ei hankkeen 
toiemnpiteiden yhteydessä tarvitse tehdä. 

2.6 TIEYMPÄRISTÖ 

Kalajoen ympäristö on pääosin kuivaa ja karuhkoa havupuuvaltaista seka- 
metsää. Kalajoki sijaitsee saman nimisen joen varrella ja on ympäröivää 
metsäaluetta huomattavasti rehevämpää ja viljavam paa. 

Suunnittelualueella on selkeästi kolme erilaista tieympäristön aluetta. Valta-
tie keskustan reunavyöhykkeellä on pääosin luonnonmukaisessa ja maa-
seutumaisessa ympäristössä. Kiertoliittymien kohdilla valtatie sivuaa kes-
kustarakennetta ja on puistomaisesti toteutetussa viherympäristössä, jota 
rajaa rakennukset ja rakennetut alueet. Kalajoentie sijaitsee liikekeskustan 
alueella, jossa tietä rajaavat laajat pysäköintialueet ja suuret rakennusmas-
sat. 

Tieympäristöön kohdistuvat toimenpiteet on esitetty suunnitelmakartoissa 
T6/1-1..3. 
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Valtatie 8 reunavyöhykkeellä 

Valtatien reunustat on suunniteltu jokilaaksoon soveltuvasti niityiksi, jonne 
istutetaan lehtipuuryhmiä. Niitty kylvetään monilajiseksi, myös kukkia sisältä-
välIä siemenseoksella. Hoidoksi riittää niitto kerran loppukesästä eikä niittyä 
saa lannoittaa. Lehtipuuryhmät istutetaan niittyalueelle luonnonmukaisiin 
ryhmiin välttäen tasaisia istutusvälejä ja istutuslinjoja. Puuryhmiin istutetaan 
1-7 kappaletta puita, mielellään pariton määrä. Lajeina ovat koivu, pihlaja, 
vaahtera sekä erikoispuina esimerkiksi koristeomenapuut ja koristekirsikka-
puut. 

Valtatien kiertoliittymien ympäristö 

Valtatiellä sijaitsevat kiertoliittymät käsitellään toisiinsa nähden samantyyppi-
sesti, jolloin ne muodostavat liittymäparin rajaten keskusta-alueen väliinsä. 
Kiertoliittymien keskialueelle on suunniteltu hiekkasärkät, joista Kalajoki par-
haiten tunnetaan. Istutukset keskialueella ovat vähäisiä ja hiekkasärkkä-
teemaan soveltuvia. Lajeina esim. tyrni, kataja ja erikoiset kuivien paikkojen 
heinät kuten viiruhelpi. Kiertoliittymien ulkopuoliset alueet käsitellään puis-
tomaisesti, kuten muutkin valtatien reuna-alueet. 

Kalajoentie keskustassa 

Keskustan kiveyksissä käytetään mandollisimman paljon luonnonkiviä, 
kenttäkiveyksiä, noppakiveyksiä ja luonnonreunatukia. 

Melusuojaukset 

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa hankkeen yhteydessä ei rakenneta 
yleissuunnitelmassa esitettyjä melusuojauksia, koska valtatien nopeustasoa 
ei nosteta nykyisestä. 

Melusuojausten toteuttaminen tapahtuu toisessa rakennusvaiheessa, jolloin 
valtatielle rakennetaan eritasoliittymät ja valtatien nopeustaso nousee no-
peuteen 80 km/h. 

2.7 TI EVALAISTUS JA YM PÄRISTÖVALAISTUS 

Tievalaistus 

Valtatiellä on nykyinen suurpainenatrium-valaisimilla toteutettu tievalaistus, 
jota täydennetään pääsuunnan kanavoinnin kohdalla. Valaistusluokka on 
A4. Valtatien kiertoliittymissä tievalaistus tehdään kiertoliittymän ulkokehälle 
asennettavilla varrettomilla metallipylväillä, joissa on 10 m asennuskorkeu-
dessa suurpaine-natrium - valaisin. 

Kalajoentiellä ja Merenojantiellä tievalaistus asennetaan teiden keskisaarek-
keille. Pylvään ja varren muotoilun lähtökohtana on laivan masto. Valaisimen 
asennuskorkeus on 8 m. Kalajoentien ja Merenojantien valaistusluokka on 
A2. 
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Kalajoentien kevyen liikenteen väylälle asennetaan erillinen valaistus, jossa 
elohopeavalaisimen asennuskorkeus on 6 metriä. Muilla maanteillä, paikal-
listeillä ja kaavateillä tievalaistus toteutetaan tavanomaisilla tievalaisimilla ja 
puu- tai metallipylväillä. 

Tiekohtaiset valaistusluokat ja valaistustavat on esitetty tievalaistuksen 
yleiskartassa. 

Ympäristövalaistus 

Kasvillisuusvalaistus valonheittimin rakennetaan Kalajoen kiertoliittymän 
läheisyydessä olevien suurten kuusien valaisemiseen sekä kunnantoimiston 
ja kansanopiston läheisyydessä olevien puiden valaisem iseen. 

Kalajoentien mastopylväisiin asennetaan kiinnikkeet banderolleja varten, 
alimmaiseen kiinnikkeeseen kiinnitetään valonjaoltaan kapea ja häikäisyä 
estävällä sylinterillä varustettu kohdevalaisin. Valon sävy on kylmän sininen 
kontrastina tievalaistuksen lämminsävyiselle valaistukselle. Banderollit voi-
daan tehdä osin läpäisevästä ja osin peittävästä kankaasta. 

2.8 SILLAT 

Valtatiellä 8 Etelänkyläntien liittymän pohjoispuolella suunnitelman paalulla 
630 sijaitseva kevyen liikenteen alikulkukäytävä säilyy nykyisellä paikallaan. 
Sillan kaidelinjat muutetaan valtatien uusien reunalinjojen mukiasesti. 

Kalajoen ylittävälle Isosillalle, Kasarmintien risteyssillalle ja Kalajoentien liit-
tymän pohjoispuolella valtatien paalulla 1430 sijaitsevalle kevyenliikenteen 
alikulkukäytävälle ei suunnitelmassa ole esitetty toimenpiteitä. 

Uusi valtatien poikittaiselle kevyelle liikenteelle tarkoitettu alikulkukäytävä 
rakennetaan valtatielle Kalajoen kiertoliittymän eteläpuolelle. Vinojalkaisen 
kehäsillan alikulkukorkeus on 2,8 metriä ja kulkuaukon leveys 6,0 metriä. 
Sillan hyötyleveys valtatiellä on 20,6 metriä. Sillalla on maanvarainen antu-
raperustus. 

2.9 LÄJITYSALUEET 

Suunnitelmassa ei ole esitetty varattavaksi erillisiä läjitysalueita. Läjittämisen 
suunnittelu tehdään rakennussuunnitelman yhteydessä yhdessä Kalajoen 
kunnan kanssa. 
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3 SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 

31 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET 

Valtatien liittymien parantaminen kiertoliittymiksi 

Kiertoliittymien rakentamisella valtatien liikenteellinen sujuvuus ja tasainen 
nopeustaso heikkenee, koska kiertoliittymät muodostavat kaksi hidastinta 
valtatielle. Kuitenkin kiertoliittymät parantavat merkittävästi liikenneturvalli-
suutta ajonopeuksien alentuessa, risteämisonnettomuuksien vähetessä ja 
vahinkoasteen alentuessa alemman nopeuden ja tärmäyssuunnan muutok-
sen takia. 

Pääsy sivusuunnista valtatielle tai valtatien poikki paranee merkittävästi ja 
etenkin taajaman sisäisen liikenteen olosuhteet valtatien kautta liikennöitä-
essä paranevat. 

Hidastinsaareke ja pääsuunnan kanavointi 

Nämä toimivat ajonopeuden hidastimina ennen kiertoliittymää alentaen au-
tojen nopeustasoa paremmin kiertoliittymän lähestym iseen sopivaksi. Lisäksi 
hidastinsaareke parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta toimien valtatien 
suojatiesaarekkeena. 

Kalajoentien tie- ja liittymäjärjestelyt 

Tiejärjestelyt jäsentävät eri liikennemuodoille varattuja alueita. Ajonopeudet 
alenevat ja siten paranee sekä liikenneturvallisuus että liittymien toimivuus. 
Kevyen liikenteen väylien rakentamisella ja suojatiejärjestelyillä parannetaan 
kevyen liikenteen liikennöintiolosuhteita sekä liikenneturvallisuutta. Valtatien 
suuntaisen sekä poikittaisen kevyen liikenteen olosuhteet säilyvät nykyisel-
lään. 

3.2 YM PÄRISTÖLLISET VAIKUTUKSET 

Maankäyttö 

Keskustan kohdalla valtatien ja Kalajoentien varren maankäytön kehittämis-
mandollisuudet paranevat merkittävästi. Keskustan liikealueen tieverkko 
jäsentyy ja mandollistaa liikerakentamiseen varattavien alueiden lisäämisen. 
Muutosmandollisuuden suuruus on kuitenkin merkittävästi riippuvainen va-
littavasta eritasoliittymävaihtoehdosta. Etelänkylän kiertoliittymän kohdalla 
maankäytön muutokset ovat ensimmäisessä vaiheessa vähäiset. 

Tieympäristö 

Valtatien kiertoliittymät soveltuvat erittäin hyvin taajamakuvaan ja liittävät 
valtatien paremmin osaksi taajamarakennetta. Keskusta-alueella tieverkon 
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jäsentely mandollistaa korkeatasoisen keskustaympäristön rakentamisen, 
joka liittyy saumattomasti liikerakennusten edessä oleviin pysäköintialueisiin 
ja varsinaisiin rakennuksiin. Keskusta-alueen korostaminen valaistuksella ja 
siihen liittyvillä rakenteilla parantaa keskustan esille tuomista ja asettaa sen 
taajamakeskustalle vaadittavalle tasolle. 

3.3 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

Rakentamiskustannukset 

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 12,42 Mmk, josta rakennus-
kustannukset 12,29 Mmk ja lunastus- ja korvauskustannukset 0,13 Mmk. 
Kesäkuun 1998 maanrakennuskustannusindeksi oli 107,7 ja tienrakennus-
kustannusindeksi 139. 

Kustannusjako 

Kalajoen kunta rakentaa ja kustantaa kaavatiet Ki Nikkarintie, K2 Mattu-
raisentie plv 32-1 25 samanaikaisesti tämän hankkeen muiden teiden raken-
tamisen kanssa. 

Hankeen kustannusjako on seuraava: 
• tielaitos 	11 400 000 mk 
• Kalajoen kunta 	890 000 mk 

Kustannukset on eritelty tarkemmin kustannusarviossa ja kustannusjakoeh-
dotuksessa. 

4 SUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT LUVAT JA 
SOPIMUKSET 

Kalajoen kunta rakentaa ja kustantaa kaavatiet Ki Nikkarintie ja K2 Hallitie 
plv 32-125 samanaikaisesti tämän hankkeen muiden teiden rakentamisen 
kanssa. 

Kalajoen kunta siirtää ja suojaa kustannuksellaan hankkeessa esitetyt 
omistamansa viemärijohdot. 

Valtatietä lukuun ottamatta kaava-alueella valaistuksen omistus sekä käyttö- 
ja kunnossapitokustannukset siirtyvät Kalajoen kunnalle rakentamisen jäl-
keen. 

Kalajoen kunta muuttaa rakennuskaavat tämän tiesuunnitelman ja yleis- 
suunnitelman edellyttämällä tavalla. 
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5 JATKOTOIMENPITEET 

5.1 HYVÄKSYMISESITYS 

Valtatie 8 
paaluväli poikki- pituus piir. suoja-alue 

leikkaus km nro 

V8 osa A 550-780 10,5T7 0,230 T1-1 Liikennealue 
J2 0-152 3,5/3 0,152 T1-1 
J3 0-295 3,5/3 0,295 T1-1 

V8osaB 1120-2020 10/7 0,900 T1-2 
T1-3 Liikennealue 

Laskuoja 1 0-350 0,350 T1-1 Laskuoja-alue 

Muut yleiset tiet 
paaluväli poikki- pituus piir. suoja-alue 

leikkaus km nro 

Ml osaA 0-155 2x5/3,5 0155 T1-2 Liikennealue 
J4 0-137 3,5/3 0,137 T1-2 
J5 0-61 3/2,5 0,061 T1-2 

Ml osa B 0-366 2 x 4,0 0,366 T1-2 Liikennealue 
J6 0-366 3,5/3 0,366 T1-2 
J7 16-366 3,5/3 0,350 T1-2 

M2 0-170 8/7 0,170 T1-2 Liikennealue 
J4 137-340 3,5/3 0,203 T1-2 

P1 0-220 8/7 0,220 T1-1 Liikennealue 
J8 0-183 3,5/3 0,183 T1-1 

P2 0-200 7/6 0,200 T1-1 Liikennealue 
J9 0-160 3,5/3 0,160 T1-2 

Maantien 778 syrjään jäävät osat lakkaavat yleisinä teinä ja ne esitetään 
purettaviksi ja liitettäväksi muutettavalla rakennuskaavalla rakennuspaikkoi-
hin. Maantie 7781 muutetaan parantamistoimenpiteiden jälkeen kaavatieksi. 

5.2 JATKOTOIMENPITEET 

Suunnittelua jatketaan rakennussuunnitelman laatimisella. Rakentaminen on 
arvioitu aloitettavan keväällä 1999. 
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6. SUUNNITELMAN LAATIJAT JAYHDYSHENKILÖT 

Tiesuunnitelma on laatinut Konsultti Oy Oulun tiepiirin toimeksiannosta. 

Tiesuunnitelman luonnosta on esitelty avoimessa yleisötilaisuudessa Kala-
joen kunnanvirastolla. Esittelytilaisuuksissa esille tulleet ehdotukset on kä-
sitelty hankeryhmässä ja sovittu niiden vaikutuksista jatkosuunnitteluun. 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 

DipL ins. Heikki Tähtelä 

Kunnanins. Paavo Soukka 

Oulun tiepiiri 
Ratakatu 13 
PL 261 
90101 OULU 
Puhelin vaihde 0204 44 158 

Kalajoen kunnanvirasto 
Kalajoentie 5 
85100 Kalajoki 
Puhelin (08) 46911 

Oulussa 7.4.1999 

Tielaitos Oulun tiepiiri 
	

Konsultti Oy 

Heikki Tähtelä 
	 Pirkka Projektipäällikkö 

Dipl.ins. 	 Ins. 



Tielaitos 	 ESITYS KUNNAN MAKSETTAVIKSI 
TIEHALLINTO 	 TULEVISTA KUSTANNUKSISTA 

Liite tiesuunnitelman kustannusarvioon 

Liite 5 
Suunnitelman nimi 

Maantie 637 Laukaantien parantaminen välillä Lohikoski- Jyväskylän mlk:n raja, 
Jyväskylä 

Kustannusjakoehdotus Tielaitoksen ja Jyvaskylan kaupungin kesken 
Kohde Kustannus Tielaitos Jyväskylän kaupunki 
___________________ mk % 	mk % 	mk 
Kadut 

K1 2000000 100 2000000 

K2 600000 100 600000 

K3 4600000 100 4600000 

K4 5400000 100 5400000 

K5 1 500000 100 1 500000 

Johdotja laitteet 4000000 100 4000 000 

Yhteensä 18100000 18100000 

Hankkeen kustannusten jakautuminen tämän ehdotuksen mukaan 

Valtion kustannusosuus 	 - 	mk 

Jyväskylän kustannusosuus 	 18 100 000 mk 

Päiväys 

Allekirjoitukset 

Nimenselvennys 	 Nimenselvennys 
Konsultointi, Nn yksikkö 
	

Nn tiepiiri 

Konsultointi 
K:\Omadata\TYO1M3O71TIE\Kustjako.doc  07.04.99 9:03 



II Tielaitos 
TIEHALLINTO 

TIESUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO 

Mr-indeksi 
SuunnteIman nimi 

Maantie 637 Laukaantie parantaminen välillä Lohikoski - Jyväskylän mlk:n raja 
Jyväskylä 

1 Koko hankkeen kustannukset 

Rakennuskustannukset 51 570 000 mk 
Lunastus- ja korvauskustannukset 1 800 000 mk 	Yht. 	53 370 000 mk 

2. Tiekohtaiset rakennuskustannukset 

Päätie 25 860 000 mk 
Maantiet - mk 
Paikallistiet 1 720 000 mk 
Kevyen liikenteen väylät 4 580 000 mk 
Kadut ja kaavatiet - mk 
Yksityiset tiet 710 000 mk 	Yht 	32 870 000 mk 

3. Ehdotus muista kunnan/kuntien maksettavaksi tulevista kustannuksista 

Jyväskylän kaupunki 
kustannukset erillisellä liitteellä 	18 100 000 mk 

	

mk 	Yht. 18100000 mk 

4 Ehdotus muille osapuolille maksettavaksi tulevista kustannuksista 

Kustannukset erilliseltä liitteellä 	 Yht. 	600 000 mk 

5. Eri osapuolten osuus kustannuksista 

Tielaitos 	 34 670 000 mk 
Kunta/kunnat 	 18 100 000 mk 
Muut 	 600 000 mk 	Yht. 53 370 000 mk 

Päiväys 

21 .12.1998 
Allekirjoitukset 

Pekka Karhinen 
	 Simo Öljymäki 

Konsultointi, Jyväskylän 
	 Keski-Suomen 	tiepiiri 

Konsultointi Jyväskylä 
K:\Omadata\TYOT\43071T1E\TSKUST.DOC  06.04.99 11:32 



TIEL 8000090 

TEIDEN TUNNUKSET YLEIS- JA SUUNNITELMAKARTALLA 

NYKYISTEN TEIDEN TUNNUKSET 

L1 	Eurooppatie 	 (nro 4) 

Vi 3 1 	Valtatie 	 (nro 13) 

1 K59  1 	Kantatie 	 (nro 59) 

1 Mi23 	Maantie 	 (nro 123) 

P12345 	Paikallistie 	 (nro 12345 tierekistenn mukaiset tienumerot) 

Yksityinen tie 

Katu tai rakennuskaavatie 

Kevyen liikenteen väylä (yleinen tie) 

S123 	Silta 	 (siltarekisterin nro 123 

SUUNNITELTUJEN TEIDEN TUNNUKSET 

Maantie 	(nroi ) 

Paikallistie 	(nrol ) 

Yksityinen tie tai yksityisen tien liittymä (nro 4) 

() 	Yksityinen tie, jota käytetään kevyenliikenteen tienä 

(3) 	- 
() 	

- elinkeinon harjoittaminen 

- lomakiinteistä 

- maa- ja metsätalous 

Liittymä sallitaan rakennettavaksi 

Katu tai rakennuskaavatie (nro 1) 

Katu tai rakennuskaavatie, jota käytetään kevyenliikenteen tienä 

Kevyen liikenteen väylä 	(nro 4 yleinen tie) 

Eritasoliittymä 

Eritasoliittymän ramppi 	(nro 2) 

S6 	Silta 	(nro6) 



JOHDOT 
	

OJAT, VIEMÄRIT, KAIVOT, VESIJOHDOT 
JA AJORADAN ALITTAVAT PUTKET 

z 2OkV Z Sähköjohto (ilmajohto), 
pylväsmuuntaja, pylväs ja Laskuoja 
uloimmat johdot, jännite 

Sivuoja 
- - - Sähkäkaapeli (maakaapeli) 

Sadevesijohto 
• Puhelinjohto (ilmajohto), 

pylväs Sadevesikaivo 

p - - Puhelinkaapeli (maakaapeli) - 	p Tarkastuskaivo 

—L-------- -j -- Lämpöjohto ---- ------ Salaoja 

—K-------- -j-- Kaasujohto -----® Salaojanlietekaivo 

-v— Vesijohto __-v— Vesijohto 

— - - - - - - - - Viemän, laskusuunta 
(D Kaivo 

Johto puretaan tai siirretään 
Rumpu 2 Rumpu nro 2 

__________________________ 
Uusi johto tai siirretyn 
johdon uusi sijainti 

Pytvään siirto 
Suojaputki (nro 6) 

Pylvään 
sijainti 

TIEL 8000091 

SUUNNITELMAKARTAN PIIRUSTUSMERKINNÄT 

RAJAT 

	

____________ — ____________ - 	Kunnanraja 

Kylänraja 

Tilanraja 

- - - - - - - - - Tiealueenraja 

Laskuoja-alueen raja 

Käyttöoikeus- tai rasite- 
alueen raja 

Suoja- ja näkemäalueen 
raja kaavoittamattomilla 
alueilla 

	

,, 	Liikennealueen raja 
kaavoitetulla alueella 

Asemakaava- tai rakennus-
kaava-alueen raja 
(sijaitsee 3m kaava-alueen 

V13 	 ulkopuolella) 

	

______________________________ 	Yleisen tien ja kadun raja 

SUUNNITELLUT TIET 

	

2700 	 Yksiajoratainen tie 
- 	-o---- - 	piennarleveys>1.5m 

- paaluluköma 
- 	 -sivuoja 

Kaksiajoratainen tie 

	

1600 	 ulkopiennar >1.5m 
- 	

- 	sisäpiennar<1.5m 
________________________ - paalulukema 

Kevyen liikenteen tie 

Myöhempi rakennus-
vaihe 

TIE- JA LIITTYMÄJÄRJESTELYT 

Tiealueen 

- - 	i_ _4 	Yleisen tien liittymä 
- tien suoja-alue 

	

________ 	- tien näkemäalue 

	

- 	 - tiealueen raja 

!) 	
\Näkemäalue 

5400 
- 	- ° 	- 	Maatalousliittymä 

2280 
- \?':— - ° 	- 	Katkaistava tie 

Purettava tieosa 

toimenpkleraja 
Purettava tieosa ja 

SILLAT, RAKENTEET JA 
MAASTONMUOTOILU 	 PURKUTOIMENPITEET 

Ullankosken s 	
Isilsjita 

J 200 	 Silta, sillan nnus 
- 	—0----- ja nimi 	

Purettava 
rakennus '1 fl 

300 

11,1 	 1 	Tukimuuri leikkauksessa 	 _______ 
- 	- o 	- 

_______ 1 
	

Tukimuun penkereessä 

Meluaita 

POHJOISNUOLI 
Meluvalli 

Maastonmuotoilu 

Yksityisen tien liittymä 
- tien suoja-alue 



TIEL 8000092 

PITUUSLEIKKAUKSEN PIIRUSTUSMERKINNÄT 

SUUNNITELLUN TIEN JA M1AAN- 	 SILLAT 
PINNAN KORKEUSASEMA 

Ma 

ja maan- 
pinnan korkeusasema 

LIITTYMÄT JA RISTEYKSET 

Koivulan 
paikallistie 

1 S2  1 
PORVOONJOEN SILTA 
leveys = 2x13.O 
vapaa korkeus >6.Om 
vapaa-aukko= 35m 

_______ HW 30.16 
W 28.53 4.3.99 

Vesistö 
- sillan tunnus ja nimi 
- mitat 
- vedenpintatiedot 

Paikallistien nro 2 
tasoliittymä 
tien oikealla puolella (0) 

Yksityisen tien nro 3 
liittymä tien 
vasemmalla puolella (v) 

Maatalousliittymä 
- tunnus M 
tien oikealla puolella (o) 

Kemin-Rovaniemen 
rautatie 
Tervolan nsteys 

Rautatien tasosteys 
- rautatien nimi 
- tasoristeyksen nimi 

AJORADAN ALITAVAT PUTKET 

Suojaputki 3 
Rum u4 

Rum u 5 	Rumpu (nro 4) <600 
rumpu (nro 5) >600 
korkeus mittakaavaan 
suojaputki (nro 3) 

1 S2  1 
P1 TUOMARILANTIE 
risteyssilta 
Ieveys= 8.5m 
alikulkukorkeus= 4.6m 
vapaa-aukko 22m 

1 S2  1 
M2 SIURONTIE 
risteyssilta 
Ieveys= 1O.5m 
alikulkukorkeus= 4.6m 
vapaa-aukko= 12m 

1 S2  1 
J3 KEVYTLIIKENNETIE 
alikulkukäytävä 
Ieveys 1O.5m 
alikulkukorkeus= 3.Om 
vapaa-aukko= 5m 

Alittava tie 
- sillan tunnus ja nimi 
- auttavan tien tunnus (P1) 
- mitat 

Ylittävä tie 
- sillan tunnus 
- yliftä 	tien tunnus (M2) 
ja nimi 

- mitat 

Alikulkukäytävä 
- sillan tunnus ja nimi 
- auttavan kevyen liiken- 

teen tien tunnus (J3) 
- mitat 
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LIITE 12 

MAANTIEN 3400 PARANTAMINEN 
VÄLILLÄ KANGASALA - RUUTANA, KANGASALA 

YKSITYISTEN TEIDEN LIITTYMÄT JÄRJESTELYINEEN 

Yksityiset tiet ja liittymät 

Paalu 
____________ 

Suunta 
_____________ 

Tunnus 
____________ 

Pituus (m) 
_____________ 

Leveys (m)/ 
päällyste 

Huom. 
_____________ 

25 vas Y1A 20 5ISr 
2380 oik Y2L 100 4ISr nykyinen 
3650 vas Y3A 20 5/Sr 
4150 oik Y4L 300 4,5/Sr 
4180 vas Y5L 50 6/Sr yksisuunt. 
5025 vas Y6E 20 16/Sr 
5025 oik Y7L 20 4ISr yhdelle kiint. 

LIITTYMIEN KÄYTTÖRAJOITUKSET: 
A = asuinkiinteistö 
L = lomakiinteistö 
E = elinkeinonharjoitus tai erikoiskäyttö 
M = maa- ja metsätalous 

Katkaistavat liittymät 	 Korvaava tieyhteys 

P1 3630 vas Y3A 
Pl4l3Ooik Y4L 
P14175oik Y4L 
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E41E75 TORNIO-KEMI URAKKAOSA 

Tielaitos 	Turvallisuusasiakirja 

KV-urakkasopimus 

Rakennuttaja 
Lapin tiepiirin tiehallinto 

____________________________ 	Raken n ussu u n n ittel u 

KV- urakoitsija 	 Pääsuunnittelija 

Lapin tiepiiri; projekti 
PAATOTEUTTAJA 
Vastuuhenkilö 	 2. Murskaus 

ilI 
1 Hyotypuu 

4 	 Osaurakka 
4 	 Vastuunalainen 

henkilö 

j 
Pääurakoitsija II 
PIv 7000 - 10240 
Tiet +silta 

Muut Vastuunalainen 
henkilö 	 Laitesiirrot 

Alistus 

Kemi 1998 

''ki r 	1 
Sivu-urakoitsija 

Tielaitos (jaettu urakka) 

Lapin tiepiiri Vastuunalainen 
henkilö 

LIITE 23 



E4/E75 Tornio - Kemi projekti urakkaosa II 7.1.1998 

SISÄLTÖ 

1 	YLEISTÄ 
	

2 

1 .1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys 2 
1 .2 Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa 2 

2 	LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT VAARAT JA ONGELMAT 2 

2.1 Yleisen liikenteen vaikutukselle alttiit työalueet ja työkohteet 3 
2.2 Työmaaliikenne, läjitys-ja maanottopaikat 3 
2.3 Työmaan määräykset ja ohjeet liikenneturvallisuudesta 3 

3 	VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 4 

3.1 Kaivutyöt 4 
3.2 Purkutyöt 4 
3.3 Putoamisvaaralliset työt 4 
3.4 Sähkötapaturmavaaralliset työt 4 
3.5 Nostotyöt 4 
3.6 Elementtien ja muiden raskaiden esineiden asennus 4 
3.7 Työ-, suoja- ja tukitelinetyöt 5 
3.8 Hukkumisvaaralliset työt 5 

4 	VAROTTAVATRAKENTEET 5 

5 	KALUSTON KÄYTTÖ 5 

	

5.1 	Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset 	 5 

	

5.2 	Kaluston tarkastukset 	 5 
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