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1. JOHDANTO 

Tiehallitus on uudistamassa vaiheistettuun päätöksentekojärjestelmään 
liittyen tiehankkeen eri suunnitteluvaiheiden asiakirjaohjeita. Uudistettaviin 
asiakirjaohjeisiin kuuluu yhtenä osana tiesuunnitelmaa koskevat sisältä- ja 
esitystapaohjeet. 

Hankkeen 	suun n itteluprosessissa 	ja 	päätöksentekojäriestel mässä 
tiesuunnitelman asema on muuttunut vähiten. Se on edelleen ainoa tielakiin 
perustuva suunnitelma ja juridisesti samassa asemassa kuin ennenkin. 

Tielain uudistus on vireillä. Uudistus saattaa vaikuttaa mm. yksityisteiden 
liittymä- ja järjestelysuunnitelman käsittelyyn ja päätöksentekoon. 

Myös 	ympäristövaikutusten 	arviointimenettelyä 	(YVA) 	koskeva 
lainsäädännön valmistelu on vireillä. Menettelyn pääpaino on tiehankkeen 
yleissuunnitelmassa. Lakiesityksen mukaan tiesuunnitelmasta on käytävä 
ilmi miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomioon. 

Tiehallitus 	on 	asettanut tavoitteeksi 	avoimen, 	osallistuvan 	ja 
vuorovaikutteisen suunnittelukäytännän kehittämisen. Suunnitelma on 
esitettävä tavalla, joka helpottaa suunnitelmaan tutustuvien asianosaisten 
ja päätöksentekijöiden perehtymistä hankkeeseen sekä antaa selkeän 
kuvan hankkeen vaikutuksista liikenteeseen, ympäristöön ja talouteen. 

Ohjeen keskeinen osa on tiesuunnitelman uudistettu sisältö ja esitystapa. 
Siinä käsitellään tiesuunnitelman jäsentelyä sekä piirustusten ja 
selostuksien laatimista. Ohjeen liitteenä on näistä esimerkkejä. Ohjeessa 
kuvataan myös suunnittelun yleisiä tavoitteita, suunnitelmalle asetettavia 
vaatimuksia ja tiedotuskäytäntöä. Tässä yhteydessä ei käsitellä 
suunnittelun kulkua yksityiskohtaisesti. 

Tiesuunnitelma 	ja 	rakennussuunnitelma 	kuuluvat 	samaan 
suunnitteluvaiheeseen; hankkeen lopulliseen suunnitteluun. Suunnitelmien 
käyttätarkoitukset - hallinnollinen käsittely ja rakentamista palveleva - 
asettavat suunnitelmalle omat sisältö- ja esitystapavaatimuuksensa. 
Aikaisemmin on tiesuunnitelman sisällön runkona käytetty samaa osajakoa 
kuin rakennussuunnitelmassa. Näissä ohjeissa tiesuunnitelmalle esitetään 
uutta ja erityisesti tiesuunnitelman käyttäjille selkeämpää jäsentelyä ja 
sisältörakennetta. 
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2. TIESUUNNITELMA 

2.1. Tiesuunnhtelman merkitys ja tarve 

lielaki määrittelee tiesuunnitelman 

Tielain mukaan on ennen yleisen tien tekemistä laadittava ja vahvistettava 
tiesuunnitelma. Vahvistetun ja lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella 
(sen jälkeen, kun tiepäätäs on annettu) saa tienpitäjä tieoikeuden eli 
oikeuden ottaa haltuun tietä varten tarvittavan alueen ja käyttää sitä 
tietarkoituksiin. Tiesuunnitelman tielainmukaisen käsittelyn avulla suun-
nitelmalle hankitaan lain edellyttämä julkisuus sekä päätöksen tekoa varten 
tarpeelliset lausunnot julkisilta yhteisäiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. 

Tiesuunnitelman laatimiseen ja käsittelyyn liittyy hyvin merkittävänä osana 
yksityisoikeudellisten etujen ja oikeuksien valvonta. Vaikka edunvalvonta 
sinänsä kuuluukin asianosaisille itselleen, on suunnittelun ja viimekädessä 
tiesuunnitelman annettava tähän mandollisimman hyvät valmiudet. 
Tieasetus ja hallintomenettelylaki edellyttävät suunnittelu Ita sellaista 
julkisuusperiaatetta, että se takaa asianosaisille etujen valvontaa varten 
riittävän tietojen saannin suunnittelusta ja suunnitelmasta sekä myös 
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henkilökohtaisen vaikuttamisen mandollisuuden. Edunvalvonta toteutuu 
parhaiten suunnittelunaikaisella kanssakäymisellä. Tiesuunnitelma on 
kuitenkin se asiakirja, jonka perusteella hanketta koskevat 
yksityisoikeudelliset vaikutukset suurimmaksi osaksi määräytyvät, kun 
tiesuunnitelma käsitellään, vahvistetaan ja saatetaan lainvoimaisiksi. 

Vahvistettu ja lainvoimainen tiesuunnitelma antaa myös luotettavan pohjan 
rakennussuunnitelman jatkosuunnittelulle ja hankkeen työnsuunnittelun 
aloittamiselle. Tiesuunnitelma on myös perusasiakirja myöhemmin 
pidettävässä tietoimituksessa, kun tieoikeutta koskevat alueet lopullisesti 
määritellään. 

Tiesuunnitelmaa 	ei 	tielain 	mukaan 	tarvitse 	laatia 	vähäisistä 
tienparannuskohteista, joissa hanketta varten ei tarvita lisäaluetta tai 
lisäalue saadaan omistajan suostumuksella. 

Jos yleiselle tielle on tehtävä yksityisten teiden järjestelyjä, niin laaditaan ja 
käsitellään tiesuunnitelman kanssa samanaikaisesti erillinen yksityisten 
teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelma. 

Tiesuunnitelma on osa tiekohtaista suunnittelua 

Tiehanke käy yleensä läpi 2-4 päätöksentekovaihetta ennen kuin 
rakentaminen voi alkaa. Tiekohtaisen suunnittelun vaiheet ja niihin liittyvät 
päätökset ovat: 

tarveselvitys ja hankepäätös 
yleissuunnitelma ja toimenpidepäätös 
tiesuunnitelma ja vahvistuspäätös 
rakennussuunnitelma ja sen hyväksyminen. 
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Yleissuunnitelma asettaa tiesuunnitelmalle lähtökohdat 

Tiesuunnitelman 	laatiminen 	perustuu 	yleensä 	hyväksyttyyn 
yleissuunnitelmaan ja toimenpidepäätökseen. Pienissä rakenteen- ja 
suuntauksen parantamishankkeissa ei yleissuunnitelmaa aina tarvita, vaan 
tiesuunnitelma saa lähtökohdat joko alueellisesta tieverkkosuunnitelmasta 
tai hankkeen tarveselvityksestä (kuva 3). 

Yleissuunnitelmassa esitetään tien yleispiirteinen sijainti yleiskaavan 
tarkkuudella, liikenteen toiminnalliset ratkaisut, tie- ja liikennetekniset 
periaateratkaisut ja alustava tielinja, tasaus sekä liikenteellinen 
poikkileikkaus. Lisäksi tässä suunnitteluvaiheessa on selvitetty tien 
taloudelliset, liikenteelliset ja ympäristölliset vaikutukset sekä hankkeen 
alustava kustannusarvio. Ennen tiesuunnitelman laatimista yleisuunnitel-
man tiedot tarkistetaan ajan tasalle, mutta toimenpidepäätöstä on pidettävä 
jatkosuunnittelua sitovana. 

Tiesuunnitelma käynnistää hankkeen toteutuksen 

Vahvistettu tiesuunnitelma asettaa puolestaan rajat rakennussuunnitelman 
jatkosuunnittelulle. Tielain mukaan tiesuunnitelma on laadittava siten, että 
sitä voidaan noudattaa tietä tehtäessä ilman olennaisia poikkeamia. 
Tiesuunnitelman tulee olla vahvistettu ennenkuin hanketta esitetään 
otettavaksi tulo- ja menoarvioesitykseen. 

C SUUNNITELMAT 
 ) E7'ÄÄTÖKSET ) 	 - (OHJELMOINTI) 

____________________ 

[

VERKKOS&JUNNITELMA 

HANKEKOHTAINEN 

[ 

lOv.TIEOHJELMA 	

] j_HANKEPAÄTÖS 

[ YLEISSUUNNITELMA 

__________________ 
'IMENPIDEPMTÖS _] 

TIESUUNNITELMA 
VAHVISTUSPÄATÖS 

___________________ 1 	TULO- JA MENO- 
1 	ARVIOESITYS 

RAKE1SIJJt11RMA SUUNNITELMAN 	1 
HWÄKSYMINEN 	J TYÖORJELMA 

Kuva 1. Tiehankkeen vaiheet. Jokaisen suunnitteluvaiheen jälkeen tehdään 
päätös ennen kuin seuraava vaihe voidaan käynnistää. Tiensuunnittelu -
hankkeita ohjataan tienpidon ohjelmoinnin avulla. 
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2.2. Keskeiset lait tiesuu n nitelman kannalta 

Tärkeimmät lait, jotka vaikuttavat tiesuunnitelman laatimiseen ovat 
seuraavat: 

* 	Laki yleisistä teistä (243/54) ja tieasetus (482/57) 
* 	Rakennuslaki (370/58) ja rakennusasetus 266/59 ja 930/89) 
* 	Hallintomenettelylaki (598/82) 
* 	Meluntorjuntalaki (382/87) 
* 	Ilmansuojelulaki (67/82) 
* 	Terveydenhuoltolaki (469/65) 
* 	Vesilaki (264/61) 
* 	Vesiasetus 282/62) 
* 	Muinaismuistolaki (295/63) 
* 	Luonnonsuojelulaki (71/23) 
* 	Maa-aineslaki ja -asetus (555/81 ja 192/82). 

Muita tiensuunnitelmaan liittyviä tärkeitä säädöksiä on 	lueteltu 
kirjallisuusviitteitä käsittelevässä osassa. Tiesuunnittelijan on lisäksi 
otettava huomioon eri lakien täytäntöönpanoa valvovien viranomaisten 
antamat määräykset. 

Suunnitelman laatijan 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 linjausta 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 lainsäädös edellyttää myös, että 
asianosaisia on teitä suunniteltaessa kohdeltava yhdenvertaisesti ja ta-
sapuolisesti. 

Tielain mukaan tiesuunnitelmaa ei voida vahvistaa, jos se vaikeuttaa 
vahvistetun yleiskaavan, asemakaavan tai rakennuskaavan toteutumista. 
Rakennusasetuksen 50 § mukaan tarvitaan toimenpidelupa sellaisen sillan 
tai meluesteen tai muun rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen, joka 
merkittävästi vaikuttaa ympäristökuvaan. Toimenpidelupaa ei kuitenkaan 
tarvita, jos kunta on antanut kyseisille rakenteille hyväksymisensä muun 
suunnitelman käsittelyn yhteydessä. Kunnan kannanottoa varten 
tiesuunnitelmaan liitetään tarvittavat piirustukset silloista ja muista 
maisemakuvaan merkittävästi vaikuttavista rakenteista. Kunta esittää 
kannanottonsa tiesuunnitelmasta ja ilmoittaa sen antamassaan 
lausunnossa. 

Hallintomenettelylain keskeisenä tavoitteena on se, että viranomaisten 
ratkaisut ja päätökset ovat lainsäädännön mukaisia ja virheettömiä. Vain 
tällöin toteutuu kansalaisten oikeusturva. Ratkaisujen tulee olla oikeita sekä 
yleisen että yksityisen edun kannalta. Asioiden ratkaiseminen "oikein" 
edellyttää, että päätöksenteossa tiedetään kaikki asiaan vaikuttavat 
tosiseikat ja että asia ratkaistaan näiden tosiseikkojen mukaisesti. 
Kansalaisten ja muiden intressipiirien tulee saada tieto itseään koskevista 
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tiesuunnitelmista riittävän ajoissa ennen ratkaisujen tekoa, jotta he voivat 
vaikuttaa ratkaisuun. 

Asianosaiselle on suunnittelun eri vaiheissa aina lopullisen tiensuunnitel-
man vahvistamiseen saakka pyrittävä antamaan mandollisuus kannanotto-
jen esittämiseen. Asianosaisille on myös perusteltava, kuinka suunnitel-
massa esitettyyn lopputulokseen on päädytty. 

Meluntorjuntalain, ilmansuojelulain ja terveydenhuoltolain säännösten 
merkitys on kasvanut tiensuunnittelussa, kun ympäristöhaittojen torjunnalle 
on asetettu entistä tiukempia vaatimuksia. Tiesuunnitelmaa edeltävissä 
suunnitteluvaiheissa tehtävä ympäristövaikutusten arviointi ottaa kantaa 
näiden lakien edellyttämiin toimenpiteisiin tavalla, joka velvoittaa 
jatkosuunnittelua. 

Vesilain mukaan vesioikeudelta on haettava lupia mm. vesistöön liittyvien 
siltojen ja penkereiden rakentamiseen tai tien tekemiseen 
pohjavesialueelle. 

Maa-aineslaki tähtää maiseman suojeluun ja ohjaa maa-aineksen ottoa 
alueille, joilla ympäristöhaitat jäävät vähäisiksi. Laki määrittelee maa-
ainesluvan myöntämisperusteet. Tiesuunnitelmassa esitettävien 
ottopaikkojen hankinnan kannalta on suositeltavaa varmistaa jo ennalta 
maa-aineslupien saantimandollisuudet. 

Muinaismuistolain mukaan tiesuunnitelmia laadittaessa on hyvissä ajoin 
otettava seiko siitä, sijaitseeko tielinjalla kiinteitä muinaisjäännöksiä. Jos 
alueella sijaitsee muinaisjäännöksiä, asiasta on neuvoteitava museovi-
raston kanssa. 

Yleisen tien suunnitteleminen ja toteuttaminen valtion maalle perustetulle 
suojelualueelle on luonnonsuojelulain nojalla mandollista vain suojelu-
alueen perustamista koskevissa säännöksissä tai päätöksissä mainituin 
edeilytyksin. Jos yksityisen maalla oleva suojelualue estää sellaisen 
hankkeen toteuttamisen, jolla on yleisen edun kannalta erittäin huomattava 
merkitys, voi luonnonsuojelulain 20 §:n nojalla lääninhallitus purkaa 
suojelun tai lieventää rauhoitusmääräyksiä. Lääninhallitus käsittelee asian 
joko omistajan hakemuksesta tai ympäristöministeriön esityksestä. 
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3. TIESUUNNITELMALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 

3.1. Tiesuunnitelman käyttäjien tarpeet 

Tiesuunnitelman tulee tyydyttää kaikkien tiesuunnitelmasta kiinnostuineiden 
osapuolten tiedon tarpeet. 

Osapuolia ovat mm. 
* 	tulevan tien käyttäjät 
* 	maanomistajat, asukkaat ja muut asianosaiset, joita tiehanke 

välittömästi koskettaa 
* 	ympäristöstään kiinnostuneet kansalaiset 
* 	viranomaiset ja päätöksentekijät, jotka osallistuvat suunnitelman 

käsittelyyn ja päätöksentekoon. 
Useimmat tiesuunnitelman käyttäjistä ovat maallikkoja tieasioissa. Siksi 
suunnitelman tulee olla helppotajuinen, tekstin selkeää yleiskieltä ja piirus-
tusten helposti ymmärrettäviä. Näin jokainen saa oikean kuvan hankkeesta 
ja pystyy tuomaan omat näkemyksensä suunnittelijan ja päätöksen 
tekijöiden tietoon ja saamaan siten itselleen kuuluvan oikeusturvan. 
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Suunnitelman ratkaisut on perusteltava hyvin, piirustusten ja asiakirjojen tu-
lee olla sisällöltään täsmällisiä ja virheettömiä. Tiesuunnitelmaan ei saa 
sisällyttää käsittelyn kannalta epäolennaisia tietoja, kuten yksityiskohtaisia 
selostuksia tien teknisistä ratkaisuista. 

3.2. Vaatimukset sisällölle ja suunnittelun tarkkuudelle 

Tielaki määrittelee vähimmäisvaatimukset sille, mitä tietoja tiesuunnitelmas-
sa on esitettävä, jotta suunnitelma on vahvistuskelpoinen. 
Tiesuunnitelmasta tulee käydä selville: 

* 	tien suunta ja poikkileikkausmuoto 
* 	aluevaraukset tien mandollista leventämistä varten 
* 	varattavat liitännäisalueet 
* 	tien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet 
* 	arvioidut rakentamis- ja lunastam iskustannu kset 
* 	yleisten teiden hallinnolliset muutokset. 

Kansalaisten oikeusturva sekä viranomaisten ja päätöksentekijöiden tarpeet 
edellyttävät kuitenkin, että käytännön tiensuunnittelu viedään tiesuunnitel-
maa tehtäessä pidemmälle kuin lain vähimmäisvaatimukset edellyttävät. 
Tiesuunnitelman tulisi sisällöltään olla niin laaja, että kohdassa 3.1 mainitut 
osapuolet saavat siitä tarvitsemansa tiedot. Tämä edellyttää, että 
tiesuunnitelmassa esitetään tarvittaessa seuraavat asiat: 

Tietä varten tarvittavat alueet 
* 	tiealueen ohjeelliset rajat 
* 	aluevaraukset myöhempää rakennusvaihetta varten 
* 	liitännäisalueet: käyttötarkoitus, rajat, pinta-alat 
* 	maa-aineksen ottopaikat: alueiden hankintatapa, otettavat 

materiaalimäärät, luvat ja lupaehdot 
* 	läjitysalueet ja muut tietyön ajaksi varattavat alueet: 

käyttötarkoitus, rajat, pinta-alat 
* 	rakennustöiden liikennejärjestelyjä varten varattavat yksi- 

tyisalueet 
* 	vastapen kereet: aluevarau kset, maankäytön rajoitukset 
* 	suoja-alue: rajat, leveydet 
* 	näkemäalueen rajat 
* 	maanomistustiedot. 

Suunnitelman vaikutukset maankäyttöön ja omistusoikeuteen 
* 	asema- ja 	rakennuskaavat: 	muutokset, 	liikenne- 	tai 

liikenneväyläalueet, tien sijainti kaava-alueella, paal uvälit 
* 	luonnonsuojelualueet, rauhoitetut alueet ja kohteet 

purettavat ja siirrettävät rakennukset ja rakenteet 
* 	ehdotus tilusjärjestelyistä (suositellaan tehtäväksi, mutta ei ole 

lain velvoittama. 

Teiden järjestelyt 

yleisten teiden järjestelyt: teiden hallinnolliset luokat, luokkien 
muutokset, lakkautettavat ja lakkaavat tiet 
yksityisten teiden järjestelyt: liittymät yleiseen tiehen ja liittymien 
käyttörajoitukset 
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* 	katujen ja kaavateiden järjestelyt. 

Liikenne ja liikennetekniset tiedot 
* 	liikennetiedot: liikennemäärät ja ennusteet, koostumus, 

onnettomuudet, mitoitusnopeudet, nopeusrajoitukset 
* 	linja-autoliikenne: 	suunnitelman 	aiheuttamat 	muutokset, 

mandolliset uudet reittijärjestelyt 
* 	erikoiskuljetusten reitit 
* 	teiden linjaukset ja tasaukset: pituusmittaus, korkeustiedot, 

geometria 
* 	liikennetekniset poikkileikkaukset 
• 	tasoliittymät: paikat, tyypit, kanavoinnit ja kaistajärjestelyt, 

geometria 
* 	eritasoliittymät: ramppijärjestelyt, ramppien vaaka- ja pysty- 

geometria 
* 	kevyen liikenteen tiet: linjaus, tasaus, tyyppipoikkileikkaukset, 

risteämiset ajoneuvoliikenteen teiden kanssa 
* 	maatalousliittymät: ohjeellinen sijainti. 

Tien pitoa ja tienkäyttäjiä palvelevat alueet 
* 	levähdys- ja pysäkäintialueet: rajat, toimintojen sijoitus, 

varustetaso 
* 	varasto- ja kuormausalueet: rajat, alueen käyttötarkoitus 
* 	linja-autopysäkkien paikat. 

Tien rakenne, varusteet ja laitteet 
* 	teiden päällystetyypit 
* 	leikkaukset ja penkereet 
* 	kuivatusjärjestelyt: laskuojat, tärkeät rummut, pumppaamot 
* 	suoja- ja riista-aitojen alustava sijainti 
* 	valaistus: valaistavat tieosat, valaistustyypit 
* 	liikenteen ohjaus: valo-ohjatut liittymät, toimintaperiaatteet, viitoi- 

tuksen yleisratkaisu, merkittävät muutokset viitoitukseen 
* 	peltosajaojituksen muutokset: alueet, joilla muutoksia on tehtävä 
* 	siirrettävät ja suojattavat johdot, putket ja laitteet: sijoitus, suo- 

jausperiaatteet 
Si 1 lat 

* 	sillat: paikat, päämitat. 

Tieym päristö 
* 	ympäristövaikutusten toteaminen 
* 	meluesteet: sijainti, päämitat, rakenne, materiaalit, julkisivut, 

maastonmuotoilu 
* 	pohjaveden suojaus: sijainti, suojaustapa 
* 	maastonmuotoilu: luiskat, liittymäalueet, vastapenkereet, maan- 

ottopaikat, suuret kallioleikkaukset 
* 	vihertyöt: istutus- ja nurmialueet, nykyisen puuston hoito- 

toimenpiteet 
* 	merkittävästi maisemakuvaan vaikuttavat rakenteet: ympä- 

ristöön sovittaminen. 
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Kustannukset 
* 	kustannusarvio: rakennus-, lunastus-, korvaus- 

kustannukset 
* 	paikallistiet eriteltynä kunnittain ja kuntien 

kustannuksiin 
* 	kustannusjakoehdotus 
* 	hankkeen taloudelliset vaikutukset. 

ja kokonais-

osallistuminen 

Rakennussuunnitelman tekemisen kannalta on toivottavaa, ettei vahvistettu 
tiesuunnitelma tarpeettomasti sido jatkosuunnittelussa tieteknillisten ratkai-
sujen tekemistä, eikä estä rakennuskustannusten kannalta edullisimpien 
ratkaisujen käyttämistä. 

Teiden hallinnolliset järjestelyt 
Poikkileikkaustyypit Tiesuunnitelman 	/ 
Kaavamuutokset OSUUS Suunnit- 
Tiealue telusta 
Muut rakentamisen tarvitsemat alueet / 
Tielinja / 
Tasaus / 
Yksityistiet ja liittymät / 
Eritasoliittymät / 
Kustannukset / 
Kevyen liikenteen järjestelyt / 
Päällysteet 
Materiaalin hankinta-alueet 
Tasoliittymät 
Kadut ja kaavatiet 
Tienvarsipalvelut 
Meluntorjunta 
Pohjanvahvistus 
Päällysrakenne 
Siirrot ja suojaus 
Vihertyöt 
Sillat 
Valaistus 
Liikent 	ii ohjaus Rakennussuunnitelman 
Kuiv 	us osuus suunnittelusta 
M 	sojen käyttö 

ttaussuunnit 	ma 

yösuunni 

100 % 

Kuva 2. Ennen tiesuunnitelman valmistumista on rakennussuunnitelman eri 
osien suunnittelu vietävä sellaiseen tarkkuuteen, että rakennussuunnitelma 
pysyy tiesuunnitelman asettamissa puitteissa. 
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4. TIESUUNNITELMAN LIITTYMINEN 
RAKENNUSSUUNNITELMAAN 

Tiesuunnitelmaa ja rakennussuunnitelmaa 	laaditaan 	useimmiten 
samanaikaisesti siten, että suunnittelun saavutettua tiesuunnitelman 
tarkkuusasteen, laaditaan ja kootaan tiesuunnitelmapiirustukset ja muut 
asiakirjat tielain mukaista käsittelyä varten (Kuva 3 A.). 

Suurissa ja monimutkaisissa suunnitteluhankkeissa voi olla paljon 
ristiriitaisia intressejä ja useita osapuolia. Tällöin suunnittelun etenemisen 
kannalta voi olla perusteltua, että suunnittelua jatketaan vasta 
tiesuunnitelmaratkaisujen läpimenon varmistuttua. Rakennussuunnitelman 
tekemistä jatketaan vasta tämän jälkeen (Kuva 3 B.). 

Pienissä hankkeissa, joissa asianosaisia on vähän, voidaan tiesuunnitelma 
koota tiesuunnitelmaselostuksesta ja valmiin rakennussuunnitelman 
piirustuksista. Tämä edellyttää kuitenkin, että suunnitelma on tullut tutuksi 
asianosaisille jo suunnittelun aikana ja heidän mielipiteensä on 
suunnittelussa otettu huomioon (Kuva 3 C.). 
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YLEIS- 	 TIE - /RAKENUS- 

A 	TARVE- _____ S(JUNNI- 	 JA / SUUNNITEL- SELVITYS 	TELMA 	 / MA 

	

1 YLEIS- 	1 	TIE- 	1 	1 RAKENNUS- 
TARVE- _____ SUUNNI- ____ SUUNNI- 1 »1 SUUNNITEL- 
SELVITYS J 	1 TELMA 	 TELMA 	 1 MA 

TARVE- 	 RAKENNUS- C. 	
TYt SUUNNrFELM 

Kuva 3. Tiehankkeiden suunnitteluvaiheet määräytyvät hankkeen 
vaativuuden mukaan. A-tyypin suunnitteluhankkeet edustavat kohteita, 
joissa tiesuunnitelma ja rakennusuunnitelma tehdään samanaikaisesti siten, 
että tiesuunnitelma kootaan suunnittelun saavutettua rIIttävän tarkkuuden. 
B-tyypin hankkeissa ovat suunnitteluvaiheet selvästi erillisiä tehtäviä. C- 
tyypin hankkeet edustavat pieniä kohteita, joissa rakennussuunnitelma 
lähes sellaisenaan on myös tiesuunnitelma. 

Rakennussuunnitelman laatimista voidaan jatkaa tiesuunnitel man käsittelyn 
aikana sellaisilla suunnittelun osa-alueilla, joihin ei kohdistu muutosriskejä 
hallinnollisessa käsittelyssä. Kun tiesuunnitelma on vahvistettu, jatkuu 
suunnittelu vahvistuspäätöksen asettamien reunaehtojen rajoissa 
tarkentuen lopulliseksi rakennussuunnitelmaksi. Tarkentuvan suunnittelun 
perustana on tietokanta, jossa ylläpidetään kaikkia suunnitteluun liittyviä 
tiedostoja. Nämä tietokannat voidaan perustaa jo yleissuunnitelman laatimi-
sen aikana. 
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5. YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT 

Tiehankkeen ympäristövaikutusten laaja-alainen arviointi ja ympäristöä 
koskevat suuret periaateratkaisut tehdään tiesuunnitelmaa edeltävissä 
suunnitteluvaiheissa. Arviointimenettelyyn ryhdytään, jos hankkeen 
vaikutukset voivat muodostua huomattaviksi. Menettely on yleensä osa 
hankkeen yleissuunnittelua. Arviointimenettetystä esitetyn lain ja asetuksen 
mukaan on ympäristövaikutusten arviointi tehtävä aina, kun kysymyksessä 
on moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden suunnittelu. Muilla hankkeilla 
menettelystä päätetään hankkeen sijainnin, luonteen ja vaikutusalueen 
laajuuden perusteella. Vaikutusten arvioinnista laadittava selostus 
lausuntoineen otetaan huomioon yleissuunnitelman toimenpidepäätöstä 
tehtäessä. Arviointimenettelyä ja siihen kuuluvaa käsittelyä on selostettu 
tarkemmin julkaisussa /49/ "Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
tiehankkeiden suunnittelussa". 

Tiesuunnitelmaan 	liittyvä 	ympäristösuunnittelu 	käsittää 	lähinnä 
lähiympäristön suojaus- ja hoitotoimenpiteiden suunnittelun. Liikenteen 
haittavaikutusten 	(melu, 	pöly, 	päästöt) 	torjumiseksi 	tarvittavia 
rakenneratkaisuja voidaan vertailla ennen valintaa teknisen 
toteutettavuuden, ympäristöllisen sopivuuden ja kustannusten kannalta. 
Vastaavasti hoitotoimenpiteiden vertailulla (maisemointi, taajamakuva, 
vihersuunnittelu) haetaan maisemakuvan ja hoidon kannalta soveliain 
ratkaisu. 

Tiesuunnitelmassa 	selostetaan, 	miten 	ympäristövaikutusten 
arviointimenettely on otettu huomioon ja esitetään päätelmät siitä, mitä 
ympäristövaikutuksia hankkeella tulee olemaan tien lähiympäristössä, kun 
suunnitellut ratkaisut toteutetaan. Arviointiselostus ja mandollinen 
lääninhallituksen lausunto liitetään myös tiesuunnitelmaan. 
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6. AVOIN JA VUOROVAIKUTTEINEN 
SUUNNITTELUKÄYTÄNTÖ 

Yhteydenpito ja tiedottaminen 

Tien suunnittelu on osa yhdyskuntasuunnittelua. Suunnittelija on eri 
osapuolten näkemyksiä ja vaatimuksia sovitteleva henkilö, joka pyrkii 
löytämään kokonaisuuden kannalta mandollisimman tasapainoisen ja 
laadukkaan ratkaisun. Tämä onnistuu vain, jos suunnittelu on avointa ja 
vuorovaikutteista. Suunnittelun aikaisella yhteydenpidolla parannetaan 
myös lopullinen suunnitelman hyväksyttävyyttä. 

Tiesuunnitelmaa tehtäessä joudutaan suunnittelemaan yleissuunnitelman 
yleispiirteisten ratkaisujen pohjalta eri osapuolten kannalta tärkeitä ja 
konkreettisia yksityiskohtia. Tämä edellyttää että koko suunnittelun ajan 
pidetään tiiviisti yhteyksiä muihin suunnittelijoihin ja asianosaisiin. 

AVOIN VUOROVAIKUTFEINEN SUUNNITTELU 

- Kanssakäynti eri intressiryhmien kanssa 
- Esittelyt, näyttelyt, avoimet ovet, suunnitteluasemat, 
työryhmät, lehdistö, julkinen keskustelu 

TOIMINNAN- 	 1' IENSUUNNITFELU 
SUUNMTFELU 	 _______________ 

Tiensuunnittelu 
- Suunnittelun 
Iähtötiedot 	 Ympäristön hoito 

- Työohjelma ja 	 Tietekniikka 	1 
aikataulu 	 Geotekniikka 

- Organisointi 
LSiIlat 	1 

__________________ 	Työnsuunnittclu 
Maastotutkimukset 

J_________ 

MAANKÄYTÖN 	MAANKÄYTÖN SUUN- 
SUUNNITFELUN 	NITFELU, KAAVOITUS, 
OHJELMOINTI 	K AAVAMUUTOKSFI' 

I1ESUUNNI- 	TIILAIN 	 RAKENNt;s- 
TELMA 	 MUKAINEN 	SUUNNITELMA 

1 IKASI1TELY 

ASEMAKAAVA, 	RAKENNUSLAIN 	URAKKA- 
RAKENNUS- 	I—P1MUKAINEN 	1 ASIAKIRJAT 
KAAVA 	J KASI1TELY 	J _____________ 

Kuva 4. Suunnittelun tulee olla avointa, osallistuvaa ja vuoro vaikutteista. 
Kuvassa on esitetty tiesuunnitelman laatimisen yleinen kulku ja sen 
yhteydet maankäytön suunnitteluun ja eri intressiryhmiin. 
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Tiesuunnitelman 	laatimiseen 	liittyvän 	tiedottamisen 	tulee 	olla 
suunnitelmallista koko suunnittelun ajan. Työsuunnitelmaa laadittaessa on 
selvitettävä tiedottamisen tarve ja kohteet sekä laadittava suunnitelma 
tiedottamisen toteuttamiseksi. 

Erityisen merkittävissä hankkeissa voidaan nimetä henkilö, joka vastaa 
tiedottamisesta. Suurta hanketta varten voidaan myös perustaa säännölli-
sesti ilmestyvä tiedotuslehti. 

Tiedottamista ja yhteistyökysymyksiä on käsitelty julkaisussa /25/ "Tiedot- 
tammen ja yhteistyö tiensuunnittelussa". Sivulla 22-23 olevassa taulukossa 
on esitetty tiesuunnitelman laatimisen tärkeimmät vaiheet ja 
yhteydenpitotarpeet eri osapuoliin suunnittelun aikana. 

Sen jälkeen, kun on tehty päätös tiesuunnitelman tekemisestä, annetaan 
kuulutus maastotöiden aloittamisesta. Suunnittelun käynnistyessä on syytä 
antaa uutisluontoista aineistoa paikallislehdille ja radiolle. Suunnitelman 
edistyttyä pidemmälle tulisi hanketta esitellä tiedotusvälineille. Sopiva on 
ajankohta, jolloin hanketta esitellään maanomistajille, muille asianosaisille 
ja kunnille. Tiesuunnitelman valmistuminen ja tielain mukainen käsittely on 
myös uutisen arvoinen asia. 
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TIENSUUNNITTELUAN TÄRKEIMMÄT YHTEYDET TIESUIJNNITELMAN LAATIMISEN AIKANA 

SUUNNITFELU- YHTEYDENPIDON AIHE JA TAPA 
VAIHE 

JA Yhteydenpito viranomaisiin Suunnittelijan yhteydenpito Tiedottaminen suunnittelun 

OSATEHTÄVÄ ja muihin suunnittelijoihin asianosaisiin aikana 

KÄYNNISTYS, LÄHTÖ TIEDOT, TARKISTUKSET 

Neuvottelut suunnitteluun Kuulutus suunnittelun 
Suunnittelun käynnistys ja osallistumisesta, aloittamisesta, TA 13, 
organisointi hankeryhmän perustaminen, uedote kuntaan ja en osapuolten edustajien tiedotusvälineille valinta 

Kaavoitustilanteen Neuvottelut kaavoista. 

selvittäminen Kunta, seutukaavaliitto, 
lääninhallitus. 

Muut alueella olevat Yhteydenotot suunnitelmista 
suunnitehnat vastaaviin 

Kartta-aineiston Kartoitustehtävistä valmistelevat työt, 
Kartoituslennot. sopimmen 

Tietojen hankinta 
Maanomistustietojen maanmittauskonttorista, Tietojen hankinta kiinteistöjen Tarvittaessa kirje 
selvittäminen tuomiokunnan arkistosta ja omistajilta maanomistajille 

kunnilta 

TUTKIM UKSET, VAIHTOEHDOT, VALJWFA 

Kuntien ja laitosten Kiinteistöjen alueilla olevien Tiedote maanomistajille 
Maastotyöt, inventointi tietorekisterien käyttö kaivojen, johtojen yms. laitteiden tutkimistöiden aloittamisesta ja 

sijainnin selvittäminen kestosta 

Alustavat selvitykset Tietojen hankinta kuntien maa- Neuvottelut maanomistajien 
materiaalihankinta- ja ainesten alueellisista kanssa mandollisista Otto- ja 
läjitysalueista suunnitelmista ja lupaehdoista läjitysalueista 

SUUNNITTELU 

Hankeryhmätyöskentelyyn 
Tielinjanja osallistuvien ja muiden Neuvottelut kiinteistöjen Lehtiartikkeli tielinjan 
liittymäjärjestelyjen merkittävien tahojen omistajien kanssa vaihtoehdoista. Esittelyt 
vaihtoehdot, tielinjan valinta kannanotot. Yhteistyö kiinteistökohtaisista järjestelyistä yleisölle ja asianosaisille. 
______________________ kaavoittajan kanssa. 

Kadut ja kaavatiet 
Suunnitteluyhteistyö kunnan 
kanssa 
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Neuvottelut kunnan kevyen Kanalaismielipiteet, koulujen 
Kevyen liikenteen järjestelyt 	liikenteen verkon mielipiteet 

suunnitelmista 

Neuvottelut kiinteistöjen tie- ja 
Yksityistiet ja liittymät Yhteys kuntaan ja tienpitäjiin liikennejärjestelyistä 

Tiedote tiedotusvälineille ______________________ _______________________ 
Vesioikeuskäsittelyyn liittyvät suunnitelman etenemisestä 
valmistelut ja lausuntojen 

Siltojen suunnittelu hankkiminen. Kunnat, vesi- ja 
ymp.piirit. 

Yhteys kuntaan ja 
Valaistuksen suunnittelu sähkölaitokseen 

Artikkelit hankkeelle tärkeistä Yhteys vesi- ja YP 
ristöpiiriin rumpupaikoista Neuvottelut peltokuivatuksen yksittäisratkaisuista (melun 

Kuivatuksen suunnittelu ja pohjavesialueiden muutosjärjestelyistä torjunta, muutokset nykyisiin 
suojelusta liikennejärjestelyihin) 

Vesijohtoihin, viemäröintiin, 
kuivausjärjestelyihin, maa- 
kaasuputkiin, kaapeleihin ja 
avojohtoihin tehtävät muu- Sopimukset kiinteistöjen kanssa yleijlle tarkoitettu 

Tiealueen rakenteet ja laitteet tokset. Kunta, sähkölaitos, kaivojen siilTøiSta Y tiedotustilaisuus valmistuvasta puhelinlaitos, voimayhtiö. 
Sopiminen siirtojen ja suunnitelmasta 

muutosten periaatteista ja 
suunnittelusta. 

Rautatiet Yhteistyö VR:n kanssa 

Ympäristön hoito ja haittojen 
Yhteys ympäristöasioista Neuvottelut kiinteistöjen kanssa 

torjunta 
vastaaviin kunnan ja valtion 

. 	 . 	
.. ympäristöhaittojen torjunnasta 

viranomaisiin 

SITOUMUKSET, SUUNNITELMAN KOKOAMINEN 

Osapuolten kanssa tehtävät Yhteys kuntaan ja muihin Yhteys asianosaisiin 
sitoumukset osapuoli in 

Kustannusjaosta sopiminen 
Hankkeen kustannusjako kunnan ja muiden osapuolten 

kanssa ____________________________ 
Lehtiartikkeli valmiista 

Tiesuunnitelman kokoaminen suunnitelmista. Mandollinen 
esite hankkeesta. 
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Tiesuunnitelma koskettaa välittömästi asianosaisia 

Asianosaisia ovat maanomistajat, alueen asukkaat sekä yrittäjät ja ammatin 
harjoittajat, joiden etuihin tai oikeuksiiri tiensuunnitelma välittömästi vaikut-
taa. Heidän kannaltaan keskeisiä asioita ovat: 

* 	tieto suunnittelun aloittamisesta * 	tilaisuus esittää mielipiteensä hankkeesta * 	hankkeen vaikutukset heidän oikeuksiinsa * 	perustelut toimenpiteille, jotka vaikuttavat heidän oikeuksiinsa 
* 	tieto valmiin suunnitelman sisällöstä * 	mandollisuus tehdä muistutus 
* 	perustellut vastineet muistutuksiin 

Välittömästi suunnittelun käynnistyttyä selvitetään suunnittelualueen 
maanomistustiedot ja laaditaan maanomistajal uettelot. Maan-
omistajaluettelon valmistuttua on asianosaisille paikallaan lähettää kirje, 
jossa kerrotaan suunnittelun käynnistymisestä ja yhteydenottomah-
dollisuuksista. Suunnittelun aikainen yhteydenpito tuottaa parhaan 
tuloksen, jos se hoidetaan henkilökohtaisesti asianosaisten luona. Tällöin 
yksityiskohdista voidaan neuvotella "paikan päällä", jolloin myös ratkaisut 
ovat parhaiten hahmotettavissa. 

Suunnitelman ensimmäinen esittelytilaisuus on ajankohtainen silloin, kun 
tiejärjestelyt, liittymät ja tonttien tieyhteydet on alustavasti suunniteltu. 
Esittelytilaisuudessa yleisöllä on mandollisuus tutustua suunnitelmaan ja 
tehdä yksityiskohtaisia kysymyksiä. Kaikki toiveet ja ongelmat kirjataan 
muistiin ja pyritään ottamaan huomioon jatkosuunnittelussa. Seuraavien 
esittelytilaisuuksien tarve riippuu hankkeesta. Jos hanke liittyy esimerkiksi 
samanaikaisesti vireillä olevaan kaavasuunnitteluun, on kaavaluonnosten 
esittelyihin syytä liittää myös tiehankkeen suunnitelmat. 

Asianosaisilla on vielä mandollisuus esittää muistutuksensa ja huomau-
tuksensa tielain mukaisen käsittelyn aikana. On kuitenkin toivottavaa, että 
asiat on neuvoteltu ja ratkaistu suunnittelun aikana niin, että muistutuksia 
tehdään mandollisimman vähän. 
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Maan käytön suunnittelija on tärkeä yhteistyöku mppan i 

Tiensuunnittelija on sektoriviranomainen, joka laatu omat suunnitelmansa 
tiiviissä yhteistyössä yhdyskuntasuunnittelun ja maankäytön suunnittelun 
kanssa. Tien yleissuunnitelma liittyy yleensä yleiskaavaan ja tiesuunnitelma 
detaljikaavoihin. Tiesuunnitelmassa määritellään tiealue detaljikaavan 
tarkkuudella. 

Tiensuunnittelu ja kaavoitus sovitetaan yhteen siten, että maankäytön ja 
liikenteen tavoitteet saavutetaan mandollisimman hyvin. Maankäytön 
suunnittelun ja tiensuunnittelun yhteyksiä on käsitelty tarkemmin julkaisussa 
/30/ "Yleiset tiet kaava-alueilla". 

Suunnittelussa noudatetaan vaiheittain etenevää suunnittelu- ja päätöksen-
tekoprosessia, jolloin suunnittelun edetessä voidaan keskittyä aina yksityis-
kohtaisempien ongelmien ratkaisuun. Tiensuunnittelija toimii oman 
sektorinsa asiantuntijana ja huolehtii liikenteellisten näkökohtien 
näkökohtien huomioon ottamisesta kaavoituksessa. Tiensuunnittelu ja 
kaavoitus järjestetään siten, että molemmat osapuolet ovat jatkuvasti ajan 
tasalla toistensa suunnitteluohjelmista ja suunnitelmien käsittelyvaiheista. 
Yhteistyö käynnistetään jo suunnittelutyön ohjelmointivaiheessa. 

Kaava ja tiesuunnitelma viedään hallinnolliseen käsittelyyn vasta kun 
liikennejärjestelyt ja kaavaratkaisut ovat yhteensopivia. On hyvä, jos tien- 
suunnittelu kulkee hiukan kaavoituksen edellä. Näin se palvelee 
kaavoituksen lopullisia ratkaisuja. Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan 
neuvotteluin suunnittelun kuluessa. 
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Viranomaisten ja sidosryhmien asema, rooli ja odotukset 

Julkisen hallinnon organisaatioita, joiden toim ialaa tiensuunnittel u 
koskee 

Valtakunnalliset organisaatiot 
* liikenneministeriö 
* ympäristöministeriö 
* tiehallitus 
* vesi- ja ympäristöhallitus 
* maanmittaushallitus 
* merenkulkuhallitus 
* metsähallitus 
* museovirasto 
* ilmailulaitos 
* puolustusvoimat 
* rajavartiolaitos 
* valtionrautatiet. 

Alueelliset organisaatiot 
* 	lääninhallitukset 
* 	seutukaavaliitot 
* 	vesi- ja ympäristöpiirit 
* 	merenkulkupiirit 
* 	telepiirit 
* 	metsähallinnon hoitoalueet 
* 	kalastuspiirit. 

Kunnat 
* 	valtuusto, hallitus, lautakunnat 
* 	virkamiehet 
* 	kunnalliset laitokset ja virastot. 

Tiehankkeesta kiinnostuneita yksityisiä organisaatioita ja järjestöjä 

* 	luonnonsuojelupiirit 
* 	luonnonsuojeluyhdistykset 
* 	uittoyhdistykset 
* 	voimayhtiöt 
* 	tiekunnat 
* 	kylätoimikunnat 
* 	kaupunginosayhdistykset 
* 	riistanhoitoyhdistykset 
* 	kalastuskunnat 
* 	linja-autoliikenteen paikallisyhdistykset 
* 	asukasyhdistykset. 

Viranomaisten rooli tiehankkeen yhteydessä 

Ympäristäministeriö sekä sen kaavoitus- ja rakennusosasto sekä ympäris-
tönsuojeluosasto 

* 	toimii 	seutukaavojen 	sekä 	rakennuslaissa 	mainittujen 
kaupunkien kaava-asioiden vahvistusviranomaisena 

* 	laatu 	valtakunnallisia 	suojelusuunnitelmia, 	jotka 	sitovat 
viranomaisia. 
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Vesi- ja ympäristähallitus sekä sen vesien- ja ympäristönsuojeluosasto ja 
vesistäosasto 

* 	ottaa kantaa tiehankkeidenkin osalta vesioikeuden luvan 
tarpeellisuuteen 

* 	antaa lausunnot vesioikeudelle vesioikeuslupakäsittelyssä 
* 	antaa muita lausuntoja 
* 	antaa asiantuntijatietoja vesiin ja vesistöihin liittyvistä asioista 
* 	tekee vesien käytön hoidon ja suojelun kokonaissuunnittelua, 

yleissuunnittelua, ja hankesuunnittelua. 

Vesi- ja ympäristöpiirit 
* 	toimii lausunnonantajana useissa lääninhallituksen toimivaltaan 

kuuluvissa asioissa (esim. maa-ainesasiat) 
* 	ottaa kantaa ehtoihin, jotka on otettava huomioon vesistöön 

rakennettaessa, antaa ennakkolausunnot silloista ja rummuista, 
antaa tarvittavat lausunnot tie- ym. suunnitelmista 

* 	toimii asiantuntijana toimialaansa liittyvissä asioissa (pohja-, 
vesi-, tulva-, ojitusasiat) 

* 	toimii valvontaviranomaisena tiehankkeiden 	pohjavesien 
suojeluun liittyvissä asioissa sekä siltojen ja penkereiden 
vesistöön rakentamisessa. 

Lääninhallitus sekä sen kaavoitus- ja asuntotoimisto sekä ympäristön-
suojelutoimisto 

* 	toimii rakennuslain mukaisesti kuntien asema- ja rakennus- 
kaavojen vahvistusviranomaisena 

* 	toimii poikkeuslupaviranomaisena 
* 	toimii lausunnon antajana tiehankkeissa 
* 	vastaa ympäristäntuntemuksesta siltä osin, kuin asiat eivät 

kuulu ympäristäministeriälle. 

Lisäksi lääninhallituksella on toimivaltaa luonnonsuojelulain mukaisissa 
rahoitusasioissa, rakennussuojelulain mukaisissa suojeluasioissa, muinais-
muistolain mukaisten suoja-alueiden vahvistamisessa, vesiasioissa, valta-
kunnallisten suojeluohjelmien toteuttamisessa, maa-aineslain mukaisessa 
lupamenettelyssä jne. 

Museovirasto sekä sen esihistoriallinen ja rakennushistoriallinen toimisto 
* 	toimii muinaismuistolain mukaisena asiantuntijana muinais- 

muistoasioissa, muinaismuistojen tutkinnassa ja niiden arvojen 
määrittämisessä 

* 	vastaa toimenpiteiden edellyttämien (esim. tiensuunnittelu tai 
rakentaminen) 	tutkimusten 	suorittamisesta 	tienpitäjän 
kustannuksella 

* 	toimii asiantuntijana rakennetun ympäristön suojelussa mm. 
rakennussuojelulain nojalla. 

Muut viranomaiset, kuten ministeriöt, seutukaavaliitot ja Valtionrautatiet, 
toimivat asiantuntijoina toimialoihinsa liittyvissä asioissa ja antavat tarvit-
taessa lausuntonsa tiehankkeista. 
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Kunnan tehtäviä tiehankkeessa 
* 	vastata kunnan yhdyskuntasuunnittelusta ja kaavoituksesta, 

toimia yhteistyöosapuolena tiensuunniteluhankkeissa ja sovittaa 
tiehankkeet yhteen kaavoituksen kanssa 

* 	antaa lausuntoja tiesuunnitelmista ja asianosaisten tekemistä 
muistutuksista 

* 	antaa maa-aineslain mukaisia lupia 
* 	ottaa kantaa silloista ja meluesteistä rakennusasetuksen 50 §:n 

tarkoittamissa kohteissa. 

Viranomaisten odotuksia tiensuunnittelulta 
* 	saavat tiedon suunnittelun aloittamisesta 
* 	mandollisuus seurata suunnittelun etenemistä 
* 	voivat osallistua suunnitteluun, kun hankkeella on tai voi olla 

vaikutuksia niiden toimialaan 
* 	suojelukohteet ja arvokkaiksi luokitellut kohteet otetaan 

huomioon 
* 	selvitetään liikenteen aiheuttamat ympäristövaikutukset ja 

tutkitaan haittojen torjuntakeinot. 

7. TIESUUNNITELMAN KÄSITTELY 

Tiesuunnitelman hallinnollista käsittelyä on selostettu yksityiskohtaisesti 
julkaisussa /22/ "Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely". Käsittelyn kulku 
ja vaiheet on esitetty myös kuvassa 5 sivulta 30. 

Tiesuunnitelman hallinnollisesta käsittelystä on säädetty tielain 24 ja 25 
sekä tieasetuksen 14 ja 16 pykälissä. 

Yleisen tien tekemisestä päättää liikenneministeriö, sikäli kuin päätösvaltaa 
ei ole asetuksella uskottu tiehallitukselle tai muulle viranomaiselle. 

Ennen tien tekemistä on laadittava ja vahvistettava tiesuunnitelma. 

Kun on kysymys vähäisestä tien parantamisesta, tiesuunnitelman 
laatiminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta 
tai jos kiinteistön omistaja on antanut kirjallisen suostumuksen (TL 25 §). 

Vaikka tiesuunnitelman laatiminen tielain perusteella ei olisikaan tarpeen, 
on hankkeesta kuitenkin aina tehtävä suunnitelma mm. maanomistajien 
kanssa käytäviä neuvotteluja ja työn toteuttamista varten. Tällaiset 
suunnitelmat voi tiepiiri itse hyväksyä. 

Tiesuunnitelmasta on hankittava asianomaisten lääninhallitusten ja kuntien 
lausunnot sekä varattava niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, 
tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta. 

Kunnan on ennen lausunnon antamista pidettävä suunnitelma yleisesti 
nähtävänä neljäntoista päivän aikana. Muistutukset suunnitelmaa vastaan 
on toimitettava seitsemän päivän kuluessa suunnitelman nähtävänäolon 
päättymisestä lukien. 
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Kunnan on toimitettava lausuntonsa tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan 
tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät lääninhallitukselle, 
joka toimittaa ne omine lausuntoineen edelleen tiehallitukselle. 

Uuden 	tien 	rakentamista koskevan 	tiesuunnitelman 	vahvistaa 
liikenneministeriö. 

Tiesuunnitelman, joka koskee tien parantamista, vahvistaa yleensä 
tiehallitus. Tiehallitus voi alistaa parannussuunnitelman ministeriön 
vahvistettavaksi. 

Jos tiesuunnitelma koskee lyhyehkön tien rakentamista tai muutoin sellaista 
tien tekemistä, joka ei sanottavasti muuta paikallisia liikenneoloja eikä 
sisällä hallinnollisia muutoksia, tiehallitus voi määrätä noudatettavaksi 
yksinkertaisempaa menettelyä (TA 16 §). Kuitenkin on, jollei 
tiesuunnitelmaa panna kunnassa yleisesti nähtäväksi, kiinteistön omistajalle 
tai haltijalle muulla tavoin varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen. Jos 
suunnitelma koskee paikallistietä, on myös kuntaa kuultava. 

Jos vahvistettua tiesu u nn itel maa on muutettava, laaditaan tarkistettavasta 
kohdasta muutossuunnitelma. Sellaiset mu utossuunnitelmat, jotka 
olennaisesti muuttavat vahvistetun tiesuunnitelman mukaista tiealuetta tai 
muuten koskevat yksityistä etua ja oikeutta, käsitellään samoin kuin edellä 
tiesuunnitelman käsittelystä on esitetty. Jos muutos ei sanottavasti muuta 
vahvistettua tiesuunnitelmaa, tapahtuu käsittely silloin tieasetuksen 16 §:n 
perusteella, tai tielain 25 §:n menettelytapaa käyttäen. 

Tiesuunnitelman käsittelyn jouduttamiseksi on toivottavaa, että tienpitäjä on 
hankkinut suunnitelmasta lausunnot niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa 
tien tekeminen koskee. 

Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä voidaan joutua kokoamaan ja 
lähettämään myös muita kuin tielain edellyttämiä asiakirjoja hallinnolliseen 
käsittelyyn, kuten vesistösiltoja ja vesistöpenkereitä koskevia asiakirjoja 
vesioikeuden käsittelyyn, maa-aineksen ottoalueita koskevia suunnitelmia 
maa-aineslain mukaiseen käsittelyyn tai siltasuunn itelmia ja meluesteitä 
koskevia suunnitelmia rakennusasetuksen mukaiseen lupakäsittelyyn. 
Näistä kustakin on omat ohjeet. 

Yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelma 

Yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelman käsittely hoidetaan 
yleensä samanaikaisesti kuin tiesuunnitelman käsittely. Päätöksen 
järjestelysuunnitelmasta antaa asianomainen lääninhallitus (TL 50, 2 §). 
Liittymiä koskevan suunnitelman vahvistaa tiehallitus (TL 50 §). Sivulla 31 
on esitetty tämän käsittelyn vaiheet. 
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KHO LMITIEH PIIRI LH KUNTA YLEISÖ 
1 2 

VAHVISTUS iähettaä Kunta kuuluttaa 

KÄSI1TELY suunnitelman 	1 ja pitaä suunni- 
hallinnoliiseen 	1 ' 	 leIman nähtävä- 
käsittelyyn l4pv 

9 6 5 4 3 
TIEH tai LM Piiri 	käsittelee LH antaa lau- 	1 1 Valtuusto antaa 
antaa vahvis- lausunnot ja 	, sunnon suun- lausunnon suun- Mandollisuus 

tuspäätöksen muistutukset, nitelmasta ja 
, 

nitelmasta ja tehdä 

neuvottelee muistutuksista 1' muistutuksista 1 muistutuksia 

TIEH lähettää mandollisista 
päätöksen ja muutoksista 7 8 
suunnitelman suunnitelmaan, 
piirllle 	sekä tekee tarvittavat :-4 10hd J .. Neuvottelut lau Neuvottelut 

päätöksen muutokset sekä muistutusten 

tiedoksi LH:lle laatu 	vahvistuse johdosta. Muu- 

ja kunnalle sityksen TIEH:lle tosten näyttö 

LAIN VOIMAISU US-
KÄSITTELY 

14 	 13  
EI OLE VALITETTIJ ITIEH lähettää 
Vahvlstuspäätö8 Ivahvlstuspää 
on lainvoimaInen -Itöksen ja näh- 
37pv kuluttua Itävänäpitotodis 
nähtävänäpldon It5e 	KHO:lle 
alkamlsesta 

15 
KIlO lähettää lain- 1 TIEH lähettää 
voimalsen (leima- sj lainvolmaisen 
tun) vahvistuspää- 1 vahvistuspää- 
töksen TIEH:lle 1 töksen puirille 

17 
1( 18 

ON VAUTETTU 
'i 	pyy 

KHO pyytää Iau- lausunnon Pii - 
sunnon vahvista- 1 J riitä, vaihtoeh- 

neelta viranomal- 	F1 toisestl pyyntö 
1 selta (LM tai TIEH) 'tulee LM:stä 

_____________ 

21 20 
KHO:N PÄÄTÖS TIEH antaa 
VAUTUKSESTA lausunnon 

KHO:lle, 
KHO toteaa vah- vhtoehtoIsesti 
vlstuspäätöksen lausunto 
lalnvoimalseksl tai menee LM:n 
kumoaa 	sen kautta 
valituksen ______________ 
koskevalta 	osalta 22 
KHO lähettää pää- TIEH lähettää 
töksens 	valitta- vahvistuspää- 
jalle ja vahvista- 1 	ja 
neelle viranomal- 1 KHO:n 
selle (LM tai TIEH) päätöksen 
ja 	asiakirjat pllrille 
TIEH:lle 

10 

Piiri lähettää 
vahvistuspäätök-
sen ja suunni-
telman kunnalle 

12 
Piiri lähettää 
nähtävänäpito-
todistuksen 
TIEH:lle 

Asianosaisilla 
on mandolli-
suus valittaa 
KHO:lle 

19 J, 
Piiri antaa 
lausunnon 
TIEH:lle 

TIESUUNNITELMAN HALLINNOLLINEN 
KÄSITTELY 

11 
Kunta kuuluttaa 
ja pitää vahvis-
tuspäätöksen ja 
suunnitelman 
nähtävänä l4pv 

Kunta antaa 
todistuksen näh-
tävänäpidosta 

Kuva 5. Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely sisältää vahvistuskäsittelyn 
sekä lainvoimaisuuskäsittelyn. 
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1 2 

VAHVISTUS- 
KÄSITTELY 

Piiri lähs(tää 
suunnitelman 

LH kuuluttaa ja 

haltinnoilis..n 
käsittelyyn 

man kunnalle M 
7 6 

Piiri käsittelee Iau- LH antaa lausun- 
aunnot ja muistu- 1 non suunnit.l- 
tuksst,n.uVottele. 1 	ja muistu- 
mandollisista muu- tukaiets 
tokalstsauunnitel- 

___________ 

tavat muutokset 
seka laatu liittyma- I  päätöksen vah vii- 
tuseeltyksen 

1.UN IA 	YLLIU 

Kunta pitää 
suunnitelman 
nähtävänä l4pv 

Valtuusto antaa 
Mandollisuus 

lausunnon 
tehdä 

suunnitelmasta 
letutuksla 

muistutuksiata 

__________________ 9 

Neuvottelut lausun- 

tutuatin johdosta. 
Muutosten näyttö __________________ 
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10 	4 
TIEH antaa 
liittymäpäatöksen 

TIEH laatU ti.järjes-
t.lypaätöksen vah-
vietusesltyksen 
sekä lähettää asia-
kirjat LH:lle ja 
Ilittymäpäitöksen 
tiedoksi piirille 

LAIN VOIMAISU USKÄSITTELY 

EI OLE VALITETTU 1 TIEH lahettia paä- 
tökset ja nähtävä- 

Paatöitset ovat lain- näpitotodistukeen 

volmalsia 3lpv ku- KHO:lle 

luttuanähtävänä- 17 
pidon alkamleesta 1 TIEH lähettää lain- 

volmals.t päätök- 
KHO lähettää lain- J seija asiakirjat pii- 
voimaleet(IOlmdtut) rill•SekS päätökset 
päätökset TIEH:II. kunnalle 

19 

LH antaa yksi- 
tyistiejärjestely- 
päätöksen 

LH kuuiuttaa ja 	1 
II 

1 
Kunta pitää pai- lähettää päätökset 
tökset ja suunni- ja suunnitelman 
telman nähtävänä 

kunnalle 
l4pv 

14 
Kunta antaa todis- 

LH lähettää nähtävä tuksen nähtävänä- 
näpitotodistuksen pidosta ja palauttaa 
ja asiakirjat TIEH:lle 1 1 asiakirjat 

Asianosaisillaon 
mandollisuus 
valittaa KHO:lle 

ON VALITETTU 

KHO pyytää lau-
sunnon vahvlsta-
neelta virano ma-
selta: 
LH:lta jos tiejär. 
jestelypäätöks.stä 	20 
on valft.ttu 
-TIEH:lta jos liltty- 	TIEH pyytää 
mapaatokeestä 	lausunnon piiriltä 
on valltatlu 

25 23 

KHO:N PAATÖs TIEH antaa lausun- 

VALITUKSESTA non valituksesta 
KHO:lle 

KHO toteaa päätök- 26 set lalnvolmaieiksi 
tai kumoaa ne va- TIEH lähettää pää- 
lftuks.n kosk.valts täkaetja asiakirjat 
osalta sekä KHO:n pää- 

töksen pilrill.. 
KHO lähettää pää- Jos valitus on hy- 
töks.nsävalittajsl- lätty lähettää TIEH 
1., TIEH:lI.Ja LH:lle lilttymä- ja tl.jär- 
sekä asiakirjat jestelypäätökset 
TIEH:lle tiedoksi kunnalle 

LH pyytää 
lausunnon piiriltä 

Piiri antaa lau- 	24 

:[

Hantaalaus:: 

 KHO:lle 

YKSITYISTEN TEIDEN LIITTYMÄ- JA JÄRJESTELY- 
SUUNNITELMAN HALLINNOLLINEN KÄSITFELY 

Kuva 6. Yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelma käsitellään 
erillään tiesuunnitelman käsittelystä, mutta kuitenkin samanaikaisesti. 
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8. TIESUUNNITELMAN JÄSENTELY JA ESITYSTAPA 

Tiesuunnitelman jäsentelyllä pyritään helpottamaan asianosaisten ja 
muiden suunnitelmasta kiinnostuneiden henkilöiden tutustumista 
hankkeeseen. Tiesuunnitelman osajako ja osien tietosisältö on määritelty 
ensisijaisesti hallinnollisen käsittelyn tarpeita silmällä pitäen. 

Tiesuunnitelma jäsennellään seuraaviin osiin: 

A. Tiesuunnitelman esittely 
B. Tiesuunnitelmaselostus ja kustannukset 
C. Tien pääpiirustukset 
D. Osasuunnitelmat 
E. Oheisaineisto 

Osat A, B ja C tulevat kaikkiin tiesuunnitelmiin, muiden osien tarpeen 
määrää lähinnä hankkeen koko. Tiesuunnitelman eri osien laajuus on 
riippuvainen siitä, mitä piirustuksia ja asiapapereita kyseisen suunnitelman 
tietojen esittämiseen tarvitaan. 

Eri osien sisällön runkona voidaan käyttää seuraavaa asiakirjojen ryh-
mittelyä: 

A. Tiesuunnitelman esittely 	C. Tien pääpiirustukset 

* Suunnitelman kansilehti 	* Suunnitelmakartat 
* Esite tiesuunnitelman tarkoituksesta * Teiden poikkileikkaukset 
* Tiesuunnitelman sisältö ja esittely * Pituusleikkaukset 
* Yleiskartta 	

D. Osasuunnutelmat 

B. Tiesuunnitelmaselostus ja 
kustannukset 

* Tiesuunnitelman sisällysluettelo 
* Hallinnollisen käsittelyn aikana 

kertyvät asiakirjat 
* Tiesuunnitelmaselostus 
* Vahvistusesitys 
* Yleiskartta teiden hallinnollisista 

järjestelyistä 
* Kustannusarvio 
* Maanomistajaluettelo 
* Pöytäkirjat, lausunnot ja 

sitoumukset 

* Ympäristö 
- tieympäristö 
- sillat ja rakenteet 
- meluntorjunta 

* Maa-aineksen hankinta-alueet ja 
tien tekemiseen tarvittavat alueet 

* Tievalaistus 
* Siirto- ja suojaustoimenpiteet 

* Yksityisten teiden liittymä- ja järjes-
telysu u nn itel ma 

* Kadut ja kaavatiet 

E. Oheisaineisto 

* Selvitykset, perustelut, kaavat ym. 
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Tiesuunnitelmaan kuuluu viisi osaa. Pienen hankkeen asiakirjat voidaan 
yleensä koota yhteen kansioon osien jäsentelyä noudattaen. Suurissa 
hankkeissa A- ja B-osat voivat olla samassa kansiossa. C ja D kansioidaan 
piirustuksien määrästä riippuen yhteen tai useampaan kansioon. 
Oheisaineisto kootaan suurissa han kkeissa erilleen varsinaisesta 
suunnitelmasta. 

Poyiaqat. I&jjrirtot 

$ ST oumu k 

1 ''ieisartra aar'rria- 
IuelleIc 

Ttesuunritelman 'ustinukt 
3al,j 	eUel 

Este tIes.JUflflIte Vahstuse.3tys 
rna 	lu$eSa 

YJe: 	teiden ha- 
iriroH Stbtd 	arjeste4yist 

- 
dutja kaiiei 

I_JIjN NI - _______________________________ 
II IMA . 	- 

JA KUS1AN 
NIJKSUF 

III 	F1I 
PÄATIIIO JS 

ItIK' - II ...2i 

1 
P Ma-irekr 

rarknta 

Mejuntorjunia 

SiItjaraenteet 

Tieyrnprist 

) 

OSi 
SIJIINNITEL MAT _________________ 

- - elvity ei perustelut 

:L 
(JII 	5- 	- 
AINEISTo 

Kuva 7. Tiesuunnitelman osat 
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OSA A. TIESUUNNITELMAN ESITTELY 
Suunnitelma alkaa hankkeen yleisesittelyllä. Sen tarkoitus on antaa 
suunnitelmaan tutustujalle tietoja tiesuunnitelman merkityksestä, 
käsittelystä ja oikeudellisista vaikutuksista sekä yleiskuvaus käsillä olevasta 
hankkeesta. Tiesuun nitelman esittelyosa voidaan tarvittaessa painaa erilli-
seksi vihkoseksi, jota voidaan jakaa esim. kunnallisille päättäjille, lehdistölle 
ja asianosaisille. 

Tiesuunnitelman esittelyosaan sisältyy 
* 	suunnitelman kansilehti 
* 	esite tiesuunnitelman tarkoituksesta 
* 	tiesuunnitelman sisältö ja esittely 
* 	yleiskartta. 

Suunnitelman kansilehti 

Suunnitelman kansilehti laaditaan 	graafisten ohjeiden periaatteita 
noudattaen. Kansilehdessä (liite 4) esitetään hankkeen nimi ja kunnat, joita 
suunnitelma koskee. Kansilehden karttana käytetään mieluummin värillistä 
tiekarttaa tai peruskarttaa, jossa suunniteltu hanke esitetään vihreällä 
värillä. Kansilehden vasemmassa reunassa esitetään tielaitoksen tunnus ja 
alareunassa tiepiiri ja vuosiluku. 

Esite tiesuunnitelman tarkoituksesta 

Tiesuunnitelman A-osaan liitetään tiehallituksen laatima yleisesite, jossa 
kerrotaan yleisesti tiesuunnitelmasta, sen hallinnollisesta käsittelystä ja 
asianosaisten mandollisuuksista valvoa etujaan ja oikeuksiaan tielain 
mukaisen käsittelyn aikana. Esitteessä käsitellään myös yksityisten teiden 
liittymä- ja järjestelysu unnitelmaa ja annetaan tietoa korvausasioista. 
Samaa esitettä voidaan käyttää esittelytarkoituksiin suunnittelun aikana. 

Tiesuunnitelman sisältö ja esittely 

Kerrotaan lyhyesti kyseisen tiesuunnitelman rakenne ja sisältö. Tämän 
perusteella lukija saa yleiskäsityksen suunnitelmaan sisältyvistä 
asiakirjoista, voi päätellä miten asiat mandollisesti häntä kosketavat ja mistä 
asiakirjoista tiedot löytyvät. 
Hankkeen esittely tehdään yleiskielellä asianosaisia, kunnallisia päättäjiä ja 
lehdistöä varten. Tiesuunnitelman esittelyltä pyritään antamaan vastaus 
seuraaviin kysymyksiin: 

* 	mikä on hankkeen aikaisempi historia? 
* 	miksi suunniteltu tie on tarpeen? 
* 	miten uusi tie liittyy suurempaan kokonaisuuteen? 
* 	minkälainen tiesuunnitelma on tehty? 
* 	mitkä ovat suunnitelman vaikutukset? 
* 	mitä tie maksaa ja koska se tehdään? 
* 	kuka on tehnyt suunnitelman ja keneltä saa lisätietoja? 
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Yleiskartta 

Suunnitelman tähän osaan liitetään hanketta esittelevä yleiskartta (liite 6). 
Lisäksi suunnitelmaan kuuluu erillinen yleiskartta suunniteltujen teiden 
hallinnollisista järjestelyistä (liite 7), joka esitetään osassa B. Pienissä 
hankkeissa kartat voidaan yhdistää. 

Osaan A tuleva yleiskartta antaa pelkistetyn yleiskuvan suunnitellusta 
tiehankkeesta, sen asemasta tieverkossa ja suunniteltujen ratkaisujen 
aiheuttamista muutoksista nykyti lanteeseen. Kartassa esitetään kaikki 
hankkeen yhteydessä rakennettavat ja järjesteltävät tiet 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 
piirustusmerkintäohjeen mukaisin värein. Karttaan merkitään myös teiden, 
eritasoliittymien ja tärkeimpien laitosten ja paikkojen nimet sekä kuntien 
rajat. Kaava-alueiden rajat esitetään myös tällä kartalla ellei niistä tehdä 
erillistä liitettä tiesuunnitelmaselostukseen. 

Yleiskartan tiejärjestelyt voidaan esittää yksivärisellä tai monivärisellä 
karttapohjal la. Värillinen pohjakartta voidaan valmistaa peruskartasta tai 
esim. kunnan opaskartasta. Kopioteknisin keinoin häivytetään peruskartan 
teiden väritys alkuperäisestä kartasta. Näin saadaan teiden hallinnollisen 
järjestelyn esittämiseen käytettävät värit erottumaan paremmin kartta- 
pohjasta. Suunnitellut tiet ja tieverkko piirretään omana värielementtinään 
kirkaalle muoville. Tämän jälkeen voidaan teitä esittävä muovi ja värillinen 
pohjakartta yhdistää ja kopioida siitä tarpeellinen määrä yleiskarttoja. Jos 
yleiskartasta tarvitaan suuri painos, on syytä käyttää kirjapainotekniikkaa ja 
sen tarjoamia mandollisuuksia. 

E6 VÄNTSiN 
ERITASOUITVYMÄ 

000 	9200 9400 	90 	9800 	10( 
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Yleiskartan yhteydessä voidaan esittää päätien yleispituusleikkaus, joka 
antaa kuvan tien pinnan ja maan pinnan korkeussuhteista, siltojen 
sijainnista sekä risteävistä teistä ja liittymistä. Pituusleikkauksen 
pitu usmittakaavana käytetään samaa mittakaavaa kuin yleiskartassa. 
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OSA B. TIESUUNNITELMASELOSTUS JA KUSTANNUKSET 

Tiesuunnitelman osaan B kuuluu tiesuunnitelmaselostus, kustannusarvio, 
maanomistajaluettelo sekä vahvistuskäsittelyn kannalta tarpeellinen 
aineisto. 

Kaikki osassa B olevat asiakirjat palvelevat ensisijaisesti hallinnollista 
käsittelyä. Suunnitelmaselostus on keskeisin asiakirja. Muut asiakirjat ovat 
lähinnä sen liitteitä. 

Tiesuunnitelman tähän osaan liitetään vain sellaisia pöytäkirjoja, 
sopimuksia, sitoumuksia ja lausuntoja, joilla on hallinnollisen käsittelyn 
kannalta merkitystä. Hanketta koskevat laajemmat selvitykset ja raportit 
kuuluvat osaan E. 

Tiesuunnitelman sisällysluettelo 

Tiesuunnitelman täydellinen sisällysluettelo sijoitetaan osan B. alkuun 
(esimerkki liitteessä 1). Muihin kansioihin liitetään kansiokohtaiset sisäl-
lysluettelot. 

Hallinnollisen käsittelyn aikana kertyvät asiakirjat 

Tiesuunnitelman 	hallinnollisen 	käsittelyn 	aikana 	suunnitelmasta 
kuu lutetaan, pyydetään lausuntoja ja saadaan asianosaisten mu istutuksia. 
Tiepiiri liittää tämän aineiston laatimansa vahvistusesityksen liitteeksi. 
Tiesuunnitelman käsittelyn aikana kertyvä aineisto kerätään tähän osaan. 

Tiesuunnitelmaselostus 

Tiesuunnitelmaselostuksen tarkoituksena on antaa tiivistetty kuva hank-
keesta ja sen olennaisista asioista (esimerkki liitteessä 2). Sen välityksellä 
avautuu myös piirustuksessa oleva tieto suunnitelman lukijalle. 

Suunnitelmaselostuksen käyttäjiä ovat tiesuunnitelmaa käsittelevät 
viranomaiset, maanomistajat ja muut asianosaiset. Se kirjoitetaan selkeään 
muotoon välttäen tieteknisten asioiden turhan laajaa käsittelyä ja 
ammattisanaston käyttää. Pienissä hankkeissa voidaan su unnitel-
maselostus esittää lomakkeella (kuva 8). 

Tiesuunnitelmaselostus sisältää yleensä seuraavat pääkohdat: 

1. Hankkeen lähtätiedot ja perustelut 
2. Tiesuunnitelman esittely 
3. Suunnitelman vaikutukset 
4. Suunnitelmaan sisältyvät luvat ja sopimukset 
5. Jatkotoimenpiteet 
6. Suunnitelman laatijat ja yhteyshenkilöt. 

Tiesuunnitelmaselostuksen yksityiskohtainen sisältä ja asioiden käsittelyn 
laajuus määräytyy hankekohtaisesti. Seuraavassa esimerkki selostuksessa 
yleensä käsitettävistä asioista. 
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TIelattos 
	 TIESUUNIIITLLMASLLOSTUS 

IIanAk.anflIn4 

A Hankkeen ylelsIlOtiOt 	 2 

__________________________________________________ 	4. II.AJ44IVEEN KUSTANNUKSET 

5. HANKKEEN PENUSTELUT. ong.00at. I.uotteel 	 loIndeksI 

Lunastua- ja kornUakuslaufluklal 

Kunnan osuus kuslannukUsle 

Muiden osuus kustannuksIsta 

5. Ukk-ALUEEN TABUE JA HANKAITAMENETTELY 

Aloja suunnt.knasla snl.uat 

Kuva 8. Pienissä hankkeisssa voidaan tiesuunnitelmaselostus esittää 
lomakkeella. 
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1. Hankkeen lähtötiedot ja perustelut 

Tien nykytila ja ongelmat 
* 	nykyisen tien kunto, poikkileikkaus, geometria, liittymät * 	liikenteen ongelmat (ruuhkat, onnettomuudet, kevytliikenne, 

joukkoliikenne) 
* 	liikennemäärät ja niiden ennusteet (tarkemmat ennustetiedot 

ovat osassa E) 
* 	ympäristöongelmat 
* 	maankäytön ongelmat 
* 	arvio kehityksestä, jos uutta hanketta ei toteuteta. 

Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset 
* 	yleissuunnitelma 	(laatimisvuosi 	ja 	keskeiset 	ratkaisut, 

käsittelytapa ja -aika) 
* 	tärkeimpien lausunnonantajien kannanotot * 	toimenpidepäätöksen keskeinen sisältö 
* 	toimenpidepäätöksen jälkeen tehdyt selvitykset, suunnitelman 

tarkistukset ja päätökset * 	kopio hankeperustelukortista 
* 	tiesuunnitelman tehtävänanto sekä muut jatkosuunnittelulle 

annetut ohjeet ja evästykset. 

Kaavoitustilanne 

yleiskaavat, joita hanke koskee (laatimisvuosi, käsittelyvuosi, 
yhteensopivuus/ristiriidat yleissuunnitelman kanssa) 
asema-, rakennus- ja rantakaavat (kaavatilanne, laatimisvuosi, 
käsittelyvuosi, yhteensopivuus/ristiriidat yleissuunnitelman 
kanssa), käynnissä olevat kaavoitustyöt ja kaavoitustilanne 
esitetään yleiskartalla tai erillisellä suunnitelmaselostuksen 
liitekartaHa. 

Ympäristö 

ympäristöselvitykset 	ja 	vaikutusten 	arviointi, 	keskeiset 
vaatimukset jatkosuunnittelun kannalta, viittaukset hankkeen 
YVA-selostukseen ja siitä annettuihin lausuntoihin. 

Muut hanketta koskevat suunnitelmat 

tie- ja katusuunnitelmat 
merkittävät teollisuusalueita, 
koskevat suunnitelmat. 

2. Tiesuunnitelman esittely 

rautateitä, johtoja ja laitteita ym. 

Lyhyt kuvaus suunnitteluperusteista ja tärkeimmistä ratkaisuista 

Liikenne 
* 	liikennejärjestelyt 
* 	kevytliikenne 
* 	joukkoliikenne 
* 	erikoiskuljetusreitit. 
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Teiden mitoitus ja tekniset ratkaisut 
* 	tien leveys 
* 	päällysteet 
* 	liittymät 
* 	valo-ohjaus 
* 	valaistus 
* 	sillat 
* 	nopeusrajoitukset. 

Tieympäristö 
* 	vihertyöt, maastonmuotoilu, materiaalit ja pintaratkaisut 
* 	pohjaveden suojaus 
* 	meluesteet 
* 	riista-aidat. 

3. Suunnitelman vaikutukset 

Verkolliset vaikutukset ja toimivuus 
* 	hankkeen vaikutus laajempaan tieverkkoon 
* 	liikenteen sijoittuminen verkolle, muutokset liikennemäärissä 
* 	merkittävät muutokset nykyisiin paikallisiin ajoreitteih in 
* 	muutokset erikoiskuljetusten reitteihin. 

Vaikutukset kevytliikenteeseen 
* 	muutokset nykyisiin liikkumisreitteihin 
* 	kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen teiden risteilyt 
* 

	

	koulujen ja muiden vilkasliikenteisten paikkojen kevyen lii- 
kenteen järjestelyt 

* 	erityisratkaisut esim. liikuntarajoitteisten kannalta. 

Vaikutukset linja-autoliikenteeseen 
* 	muutokset linja-autoreitteihin ja pysäkkien sijoittelu. 

Vaikutukset turvallisuuteen 
* 	suunnitelman vaikutukset onnettomuuksiin. 

Ympäristötavoitteiden toteutuminen 
* 	selostetaan miten tiesuunnitelma toteuttaa YVA-selostuksessa 

ja sen käsittelyssä määritellyt periaatteet. 

Vaikutukset maankäyttöön 
* 	kuvataan miten tiejärjestelyt parantavat tai rajoittavat maankäyt- 

töä ja sen kehittämismandollisuuksia 
* 	kaavoihin tehdyt tai tehtävät muutokset. 
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Lunastettavat alueet ja rakennukset 
* 	tien rakentamista varten tarvittavan alueen ohjeellinen raja, 

viittaus suunnitelmakarttaan ja viittaus maanomistajaluetteloon * 

	

	myöhemmän rakennusvaiheen tarvitsemat alueet, viittaus 
suu nnitelmakarttaan * 	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) * 	mandollisuus hakea ennakkokorvausta. 

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

siihen * 	suunnitelmassa esitetyillä meluntorjuntatoimenpiteillä saatavat 
vaikutukset * 	melun kannalta ongelmallisiksi jäävät kohteet, meluselvitys 
melukarttoineen esitetään osassa E. 

Päästöt 
* 	kuvataan päästötilanne nyt ja tulevaisuudessa sekä tieraken- 

nustoimenpiteen vaikutus siihen, viitataan mandolliseen 
erillisselvitykseen osassa E. 

Maisemakuva 
* 	suunniteltujen ratkaisujen aiheuttamat muutokset ja vaikutukset 

maisemakuvaan * 	rakenteiden sopeutuminen maisemakuvaan. 

Estevaikutukset 
* 	suunnitelman aiheuttamat muutokset alueella liikkumiseen ja 

järjestelyt haittojen poistamiseksi. 

Suojelualueet ja arvokkaat kohteet 
* 	kerrotaan mitä suojelukohteita suunnittelualueefia on ja miten 

niiden suojelu on hoidettu. 

Työnaikaiset ympäristövaikutukset 
* 	esitetään mitä mandollisia melu-, tärinä-, pöly ym. haittoja 

työkohteiden vaikutusalueella saattaa ilmetä ja miten niitä tulisi 
estää. 
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liikennetaloudelliset kustannukset, säästötlmuutokset 

Kustannusarvio 
* 	kokonaiskustannukset 
* 	rakennuskustannukset 
* 	lunastus- ja korvauskustannukset 
* 	viittaus kustannusarvioon kohdassa B, karkea jako muutamaan 

kustannuserään. 

Kustannusjakoehdotus 
* 	kustannuksiin osallistuvat osapuolet 
* 	kustannusjaosta sopiminen 
* 	tehdyt alustavat sopimukset, viitataan erilliseen kustannus- 

jakoehdotu kseen 
* 	käyttökustannukset 
* 	kuntaa, tiekuntia ja yksityisiä koskevat tienpitokustannusten 

vastuun muutokset 
* 	selostus muiden kuin tielaitoksen maksettaviksi tulevista käyttö- 

kustannuksista. 

4. Suunnitelmaan sisältyvät luvat ja sopimukset 

Luetellaan kaikki suunnittelualkana hankitut luvat ja solmitut sopimukset. 
Todetaan, että nämä asiakirjat löytyvät osasta B. Hankkeeseen voi liittyä 
esim. seuraavia lupia ja sopimuksia: 

* 	vesioikeuden luvat 
* 	tienpitoainesten ottamisluvat 
* 	sopimukset maa-alueiden luovuttamisesta tietarkoituksiin 
* 	sopimus yleisenä tienä lakkaavalla tieosalla olevan sillan 

purkamisesta tai omistuksen, hallinnan ja kunnos-
sapitovelvollisuuden siirtämisestä kunnalle tai yksityisen tien 
pitäjälle. 

* 	sopimukset laitteiden ja rakenteiden omistajien kanssa 
* 	muut luvat ja sopimukset, joilla on vaikutusta kustannuksiin, 

työsuorituksiin, oikeudellisiin etuihin tai suunnittelun aikana 
tehtyihin merkittäviin suunnitteluratkaisuihin 

* 	kustannusjakoehdotuksia koskevat pöytäkirjat ja yksityis- 
kohtaiset kohdeluettelot (ks. kohta "kustannukset"). 

5. Jatkotoimenpiteet 

Suunnittelu 

rakennussuunnitelman laatimisen aikataulu 
mitkä asiat on lyöty lukkoon tiesuunnitelmassa ja miltä osin 
suunnitelma täsmentyy rakennussuunnitelmaa tehtäessä 
kuka tekee rakennussuunnitelman. 

Rakentaminen 

rakentamisen ajankohta. 
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6. Suunnitelman laatijat ja yhteyshenkilät 

Tiesuu n n itelmaselostuksen tässä osassa todetaan: 

tiepiiri ja kunta 
pääsuunnittelija 
yhteyshenkilöt, osoitteet ja puhelinnumerot. 

Vahvistusesitys 

Tiesuunnitelmaselostuksen liitteeksi laaditaan ehdotus vahvistusesityk-
sestä. Ehdotukseen kuuluvat yleensä seuraavat vahvistettavat asiat: 

* 	tiet 
* 	liitännäisalueet 
* 	tien tekemisen ajaksi perustettavat oikeudet 
* 	teiden hallinnolliset muutokset. 

Vahvistusesityksen sisällöstä ja esitystavasta on yksityiskohtaiset ohjeet 
julkaisussa /23/ "Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely". 

Yleiskartta teiden hallinnollisista järjestelyistä 

Laajoissa tiensuunnitteluhankkeissa, joihin liittyy paljon teiden hallinnollisia 
järjestelyjä, 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 tukenaan. Pienissä hankkeissa järjestelyt 
voidaan esittää A. osan yleiskartalla. 

Yleiskartassa esitetään seuraavat asiat: 

* 	suunnitellut tiet ja tiejärjestelyt tunnuksineen 
* 	suunnitelmassa käytetyt paikannimet 
* 	kaikkien yleisten teiden hallinnolliset järjestelyt ja niissä 

tapahtuvat muutokset piirustusmerkintäohjeen m ukaisin värein 
* 	siltojen nimet ja tunnukset 
* 	eritasoliittymien nimet 
* 	palvelu-, levähdys- ja pysäköimisalueet 
* 	maa-aineksen ottopaikat 
* 	merkittävät läjitysalueet 
* 	muut tie- ja liitännäisalueet 
* 	suunnitteilla ja rakenteilla olevat muut tiet 
* 	piirustusmerkintöjen selitykset. 

Kartan mittakaava on yleensä 1:10000. 

Kustannukset 

Tiesuunnitelmaan kuuluu aina kustannusarvio. Kustannusarvio perustuu 
tässä suunnitteluvaiheessa oleviin suoriteluetteloihin ja mandollisimman 
luotettaviin yksikköhintoihin. Yksityiskohtaisia kustannusarviolaskelmia ei 
liitetä tiesuunnitelmaan, mutta niiden tulee olla tarvittaessa käytettävissä. 
Tiesuunnitelman kustann usarvio esitetään yhteenvetona lomakkeella (kuva 
10). 
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Kustannusarviotiedoissa annetaan: 
* 	koko hankkeen kustannukset 
* 	tiekohtainen kustannuserittely 
* 	kunnan maksettavaksi tielain mukaan tulevat kustannukset 
* 	ehdotus muista kunnan maksettavaksi tulevista kustannuksista 
* 	muille osapuolille tulevat kustannukset 
* 	eri osapuolten osuus kustannuksista. 

Suunnittelun aikana neuvotellaan kunnan kanssa niistä kustannuksista, 
joihin kunta osallistuu tielain edellyttämien kustannusten lisäksi. Kunnan 
kanssa sovitusta kustannusjakoehdotuksesta tehdään yhteenveto 
kustannusarvioon liitettävälle lomakkeelle. Jaettavia kustannuksia saattavat 
olla tievalaistus-, liikennevalo-ohjaus-, istutus-, melueste-, silta- ja 
katu/kaavatiekustan n u kset. Esitys kustan n usjaosta tehdään sekä 
rakentamisen että kunnossapidon osalta. 

Neuvotteluissa laaditut yksityiskohtaiset kohdeluettelot tai pöytäkirjat (liite 3) 
liitetään B-osan kohtaan "Pöytäkirjat, lausunnot, sitoumukset. 

Maanomistajaluettelo 
Maanomistajaluettelossa esitetään ajan tasalla olevat omistus- ja 
kiinteistötiedot kaikista tielain mukaan haltu unotettavista alueista. 
Luettelossa esitetään ainakin seuraavat tiedot: 

* 	kunta 
* 	kylä 
* 	tilan rekisterinumero tai tontin numero 
* 	tilan tai korttelin nimi, omistajat 
* 	osoite (puhelinnumero) 
* 	tilan tai tontin sijainti tien paalulukemin 
* 	suunnitelmakartan piirustusnumero. 

Maanomistustiedot ryhmitel lään haltu u notettavan aluetyypin perusteella: 

tiealue 
liitännäisalue 
rakennusaikaiset alueet. 

Maanomistajan kohdalla voidaan esittää myös purettavat rakennukset. 

Maanomistustiedot on syytä koota jo suunnittelun alkuvaiheessa sellaiseksi 
tietokannaksi, josta on helppo etsiä ja tulostaa tietoja halutuin lajittelu- tai 
hakuperustein. 
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MAANOMISTAJAREKISTERI - RAPORTTIMALLI 

09.08.1991 	Maanomistajat teitt1n 	 Sivu 1 

Tie: 99999 Hinkkala-Tynkkylä 

Reknumero: 1JJ2 	Tilan nimi: Kyntölä 
Lääni: Keski-Suomi 	Kunta: Haaoala 	Kylä:TaDala 

Omistaja: Kalle 	Kvnlölä 
Osoite: Nvntötie 2 
Postiosoite: 999999 Haapakoski 
Puhelin: 	123-123456 
Paalu: J5.Q 
Aluetyyppi: Liilännäis 

Kuva 9. Esimerkki maanomistustiedot sisältävästä tietokannasta, josta 
voidaan tulostaa tietoja halutuilla lajitteluperusteila. 

Pöytäkirjat, lausunnot ja sitoumukset 

Tiesuunnitelman tähän osaan kootaan tiesuunn itelmaselostusta tukevat 
päytäkirjat, lausunnot, sitoumukset ja sopimukset. 

Nämä asiakirjat sisältävät eri osapuolten kanssa sovittuja asioita tai 
viranomaiskäsittelyyn liittyviä kannanottoja ja päätöksiä, joilla on merkitystä 
tiesuunnitelman päätöksenteossa. Esimerkkejä lupia ja sopimuksia 
koskevista asiakirjoista on esitetty sivulla 41. Tähän osaan kuuluu myös 
ympäristävaikutusten arviointimenettelystä annettu päätös lausuntoineen. 
Arviointiselostus liitetään osaan E. 
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I 
Tielaitos 	 EHDOTUS MUISTA KUIN TIELAIN MUKAAN 

KUNNAN MAKSETTAVIKSI TULEVISTA 
KUSTANNUKSISTA 

-_________ 	 t.epv 

[ide esuunflrtelrnafl kusIanfluS3rrcOn 

KUSTANNUKSET, JOIHIN 	 KUNNAN ESITETÄÄN OSALLISTUVAN SITOUMUKSEN 
PERUSTEELLA 

HANKKEEN KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TÄM 

Valtion kustanousosuus 

Kunnan kustannusosuus 

Pekka ja aika 

AIIek,'.sct 

tielaitos 	 TIESUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO 

1. KOKO HANKKEEN 
KUSTANNUKSET 

RuJronvuskuslunvuksot 

Lunastus- ja korvausuustannukset 

Kokonaiskustannukset 

rrik 

mk 

colt 

2. TtEKOHTAINEN 
KUSTANNUSTEN 
ERITTELY 

Päälie 

Muut hankkeeseon kttyuät tiet 
MaantIet 

Pailsallistiet 

Kadut ja kaavatait 

Yksityiset tel 

nk 

mk 

0* 

oik 

ole 

• 

3. KUNNAN, KUNTIEN 
MAKSETTAVAKSI 
'flELAIN MUKAAN 
TULEVAT 
KUSTANNUKSET 

Kustannusjako 
kunnittain euletään 

ii - 	- ao 

KunnaMnantiefl osuus palealis-
kekustannuksisla 

KunnanJtuntien ornistatrsen 
rakennusten ja laitteiden poistanris.. 
Siirto- ja suojauskustannnukset 

TielaIn rrs,kaan kunnarLlkuntlen 
maksettanaksi tulevat kustannuk 
set yhteensä 

mk 

tvk 

mk 

4. EHDOTUS MUISTA 
KUNNAN 1 KUNTIEN 
MAKSETTAVAKSI TULE- 
VISTA KUSTANNUKSISTA 

K 	t 	k 	t 	tIll 
totean O0*an mk 

5. MUILLE OSAPUOLILLE 
TULEVAT KUSTANNUKSET Erittely tarvittaessa IittoesSlt colt 

6. ERI OSAPUOLTEN 
OSUUS KUSTANNUKSISTA 

Tenitos 

Kuntaillunnat 

Muut 

roll 

nrll 

mk 

Paltira ja alla 

tJlokLl1n,hk.nur 

Kuva 10. Tiesuunnitelman kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus 
esitetään yhteenvedon muodossa lomakkeella. 
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OSA C. TIEN PÄÄPIIRUSTUKSET 

Tien pääpiirustuksiin kuuluvat 

kaikki suunnitelmakartat 
liikenteelliset poikkileikkaukset 
pituusleikkaukset. 

Liikenteelliset poikkileikkaukset ja pituusleikkaukset järjestellään teiden 
luokituksen ja numeroinnin mukaiseen järjestykseen, esimerkiksi päätiet, 
muut yleiset tiet ja kevyen liikenteen tiet. 

Katujen, kaavateiden ja yksityisteiden poikkileikkau kset ja pituusleikkaukset 
esitetään suunnitelman osassa D. 

Suunnitelmakartat 

Suunnitelmakartta on tiesuunnitelman käsittelyn kannalta tärkein piirustus. 
Kartassa esitetään suunnitteluratkaisut tavalla, joka antaa mandollisuuden 
arvioida hankkeen teknilliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset. 
Karttaa käytetään myöhemmin myös tietoimituksessa (liitteet 9 ja 10). 

Sunnitelmakartat esitetään mittakaavassa 1:2000. Jos vaaditaan 
suurempaa tarkkuutta esim. kaava-aluiella, voidaan suunnitelmakartta 
esittää myös mittakaavassa 1:1000 tai 1:500. Mittakaava voi vaihdella myös 
tien eri osuuksilla; esim. taajamaosuudet esitetään 1:500 mittakaavan 
kartoilla ja muualla 1:2000. 

Suunnitelmakartta laaditaan maanmittaushallituksen ohjeiden mukaan 
valmistetulle karttapohjalle. Karttapohjan tulee olla teräväpiirteinen, jotta 
yksityiskohdat ovat hyvin luettavissa myös kopiokartoilta. 

Suunnitelmakartassa korostetaan maanomistajien ja muiden asianosaisten 
kannalta tärkeitä asioita, kuten kiinteistöjen rajoja, rakennuksia, rekiste-
rinumeroita ja olemassa olevaa yksityistieverkostoa. Suunnitelmakartan 
karttapohja voidaan painaa eri värillä kuin varsinainen tiesuunnitelma ta 
harmaasävyllä, jotta suunnitelma ja karttapohja erottuvat paremmin 
toisistaan. 

Suunnitelmakarttojen merkintöjen selitykset liitetään kansioon ennen 
karttoja (liite 8). 

Pohjakartan tietoja täydennetään suunnitelman esittämisen kannalta 
tarpeellisilla tiedoilla. Suunnitelmakartassa esitetään seuraavia asioita: 

Karttapohjan tiedot ja täydennykset 
* 	koordinaattipisteet 
* 	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 tieyhteydet 
* 	pellot, metsät, vesistöt ym. karttakuviot 

Teiden 

T,den 

pcdekkaukset 

Iriri-!ii PJmadri9i 

HLN 

TJKSET 	:• 
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* 	rakennukset 
* 	rakenteet, kuten kaivot 
* 	suojelukohteet 
* 	muinaismuistot 
* 	pohjaveden suojelualueet. 

Suunnitellut tiet ja rakenteet 
* 	tien mittalinja 
* 	pituusmittauksen paalulukemat 100 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 
* 	pysäkit 
* 	pysäköinti- ja levähdysalueet 
* 	eritasoliittymät 
* 	tasoliittymät 
* 	yksityisten teiden liittymät 
* 	maatalousliittymät 
* 	maaston muotoilu, vastapenkereet, näkemäraivaukset ja -leik- 

kaukset, läjitysalueet. 

Muut tiehen liittyvät rakenteet 
* 	melusuojarakenteiden paikat 
* 	merkittävät johdot ja laitteet, jotka joudutaan siirtämään tai 

suojaamaan 
* 	purettavat tai siirrettävät rakennukset ja rakenteet 
* 	myöhemmin rakennettavat tiet. 

Rajamerkinnätja alueet 
* 	ohjeellinen 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 ohjeellinen tiealue 
* 	Tiehen liittyvien liitännäisalueiden, liikennettä palvelevien 

alueiden, tienpitoaineen ottoalueiden, varastoalueiden, läjitys-
alueiden ja työn ajaksi varattavien alueiden rajat. 

Teiden hallin nolliset järjestelyt 
* 	nykyisten teiden hallinnolliset luokat ja niissä tapahtuvat 

muutokset 
* 	nykyisten teiden nimet, tienumerot ja suunniteltujen teiden 

pääte kohdat 
* 	nykyisten teiden purkaminen ja katkaisukohdat. 
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Muita merkintöjä 
* 	suunnitelman liittyessä toiseen suunnitelmaan, ilmoitetaan 

tämän suunnitelman nimi ja liittymäkohdan paalulukema 

Teiden poikkileikkaukset 

Suunnitelmaan kuuluvien teiden poikkileikkaukset esitetään yksinkertais-
tetussa muodossa (liite 11). Tien rakennetta ei tarvitse esittää. Kuvaa 
voidaan havainnollistaa liittämällä siihen perspektiivisyyttä ja mittakaavaksi 
ajoneuvoja ja ihmisiä. Taajamaympäristössä poikkileikkaukset voidaan 
valita sellaisista kohdista tielinjaa, että ne antavat hyvän yleiskuvan tien 
liittymisestä ympäristöön. Poikkileikkausten mittakaava on yleensä 1:100 tai 
1:200. 

Tien poikkileikkauksessa esitetään seuraavat tiedot: 
* 	maanpinta 
* 	tien päämitat 
* 	tasausviivan paikka 
* 	mittalinja 
* 	pientareet 
* 	luiskien kaltevuudet 
* 	luiskan pyöristys * 	kevyen liikenteen tiet 
* 	kaiteet 
* 	valaisinpylväät 
* 	tien liittyminen luonnonympäristöön * 	istutusalueet. 

Parannettavien teiden poikkileikkauksissa esitetään myös nykyisen tien 
pinta. 

Pituusleikkaukset 

Pituusleikkauksen ensisijaisena tarkoituksena on esittää rakennettavan tien 
ja maanpinnan korkeussuhteet. Pituusleikkaus voidaan esittää yksinkertal-
semmassa muodossa kuin rakennussuunnitelmassa (liite 13). 

Tiesuunnitelman pituusleikkauksen mittakaava on yleensä 1:2000/1:200 
riippumatta kartan mittakaavasta. 

Pituusleikkauksessa esitetään seuraavat tiedot: 
* 	suunnitelman pituusmittauksen paalulukemat 100 tai 200 metrin 

välein 
* 	piirustuksen pohjaruudutus 
* 	tien tasausviiva 
* 	maanpinta 
* 	kallionpinta 
* 	tasausviivan geometriset elementit ja pituuskaltevuudet * 	rummut 
* 	pohjatutkimuksia yleiskuvan saamiseksi 
* 	vesistäjen ali- ja yliveden pinnan korkeudet 
* 	sillat, siltojen nimet, leveydet, alikulkukorkeudet 
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* 	risteävien ja liittyvien yleisten ja yksityisten teiden paikat, nimet 
ja tunnukset 

* 	yksityisten teiden liittymien ja maatalousliittymien paikat 
* 	tien kaarevuusviiva. 

Päätien pituusleikkauksessa voidaan esittää tien rinnalla kulkevan kevyen 
liikenteen tien tasaus. 

Pituusleikkauspiirustu ksessa 	esitetään 	myös 	pelkistetty 	tien 
poikkileikkauskuva, josta käy selville tien leveysmitat. 

Pituusleikkauksessa voidaan käyttää havainnollisuutta lisääviä värejä tai 
rasterointia. 

Merkintöjen selitykset sijoitetaan kansioon ennen pituusleikkauspiirustuksia 
(liite 12). 
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OSA D. OSASUUNNITELMAT 

Osasuunnitelmat ovat tien pääpiirustuksia täydentäviä suunnitelmia, jotka 
kootaan omaksi kokonaisuudeksi. 

Ympäristö 

Tieym päristö 

Tiesuunnitelmassa vihertöiden laatu, laajuus ja toimenpiteet esitetään 
tieympäristökartalla (liite 14 ja 15) ja leikkauspiirustuksissa (liite 15). Kartan 
mittakaava on 1:2000. Esitystavan tulee olla havainnollinen, jotta tien 
liittyminen ympäristöön tulee selkeästi esiin. Esitystä voidaan täydentää 
viisto- tai perspektiivikuvin ja vihertöitä kuvaavin leikkauksin. 

Sillat ja rakenteet 

Maisemakuvaan merkittävästi vaikuttavien siltojen ja rakenteiden 
suunnitelmiin liittyy rakennusasetuksen edellyttämän toimenpideluvan 
käsittely kunnassa. 

Rakennusasetuksen 50 § edellyttää toimenpidelupaa ympäristökuvaan 
merkittävästi vaikuttavan sillan tai meluesteen pystyttämiseen. Lupa ei ole 
tarpeen, jos kunta on hyväksynyt tien rakentamiseen kuuluvan sillan tai 
meluesteen rakentamisen. Asiaa on käsitelty tarkemmin tiehallituksen 
kirjeessä Ssh-307/24/9 1/12.3.1991. 

Tiesuunnitelmaan sisältyvien siltojen, meluesteiden ja mandollisten muiden 
rakenteiden raken n usasetu ksen vaatima käsittely hoidetaan samassa 
yhteydessä kuin tiesuunnitelman käsittely kunnassa. 

Kunnan kanssa käytävissä neuvotteluissa todetaan, mitkä sillat vaikuttavat 	NNii !r.- 

merkittävästi ympäristökuvaan. Näistä silloista tehdään pääpiirustukset. 
joissa osoitetaan siltojen sovittami nen ympäristöön. Vastaavat piirustu kse 
tehdään myös meluesteistä ja tukimuureista. 

Sillan pääpiirustuksessa (liite 17) esitetään seuraavat asiat: 
* 	karttapiirros tai asemapiirros sillan ympäristöstä (voidaan viitata 

myös tieympäristökarttaan) 
* 	sivu kuva ja leikkaus sillasta 
* 	sillan liittyminen maaston muotoihin 
* 	istutukset 
* 	keilojen verhoukset 
* 	pintamateriaalit. 

Esitystä täydentämään voidaan tehdä havainnollistavia piirroksia, 
perspektiivikuvia, viistokuvia tai valokuvasovituksia sekä tieltä että tien 
ulkopuolelta katsottuna (liitteet 18 ja 19). 

Meluesteiden esittämisellä pyritään antamaan selkeä kuva suu nn iteltujen 
rakenteiden 	sijoituksesta, 	sopeutumisesta 	ympäristöön, 	tyypistä, 
korkeudesta ja rakenteesta. Meluesteiden sijanti osoitetaan 
suunnitelmakartalla ja tieympäristäkartalla. Tiesuunniteimaan liitettävissä 
meluesteiden yleispiirustuksissa (liite 20) esitetään seuraavat asiat: 

Kaduzjakaa. 

1 
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* 	leikkausprustus 
* 	liittyminen ympäröivään maankäyttöön ja maastoon 
* 	istutukset 
* 	rakenneperiaate 
* 	korkeus 
* 	julkisivu 
* 	pintamateriaalit. 

Myös meluesteitä voidaan kuvata samanlaisin havainnollistavin kuvin kuin 
siltojakin. 

Pohjaveden suojelu 

Pohjaveden suojaukset ja suojausperiaatteet esitetään suunnitelmakartalla 
ja leikkauskuvien avulla. 

Maa-ainesalueet ja tien tekemisen ajaksi tarvittavat alueet 

Tien rakentamista varten tarvittavat maa-aineksen ottoalueet, läjitysalueet 
ja varastoalueet esitetään suunnitelmakartalla. Mikäli alueet sijaitsevat 
suunnitelmakartan ulkopuolella, laaditaan niistä erillinen karttapiirros. 

Alueista esitetään rajat, käyttötarkoitus ja mandollinen varaus alueelle 
johtavan yksityistien 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 määrään asti. 

Siirto- ja suojaustoimenpiteet 

Suunnitelman tässä osassa esitetään periaateratkaisut ja piirustu kset 
tiealueella olevien merkittävien rakenteiden ja laitteiden siirroista ja 
suojauksesta. Pääsääntöisesti rakenteet ja toimenpiteet pyritään 
esittämään suunnitelmakartoilla. Näitä rakenteita voivat olla: 

* 	vesijohdot 
* 	viemärit 
* 	kaukolämpöjohdot 
* 	kaapelit 
* 	sähkölinjat 
* 	maakaasujohdot. 

Siirto- ja suojaustoimenpiteiden yksityiskohtainen suunnittelu tehdään 
rakennussuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

Tievalaistus 

Valaistava tiestö esitetään tievalaistuksen yleiskartalla (liite 21). Kartassa ja 
siihen liitettävissä taulukoissa esitetään: 

* 	valaistavat tiet 
* 	valaistusluokka 
* 	valolaji ja teho 
* 	pylvään laji ja kaapelointitapa 
* 	pylväiden sijainti 
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pylväsväli 
valaisimien asennuskorkeus. 

Kartassa esitetään myös tiehankkeen valaistuksen liittyminen alueen 
olemassaolevaan tievalaistukseen. Valaistuksen yleiskartta esitetään 
yleensä mittakaavassa 1:10000. Kartalla voidaan esittää teiden 
poikkileikkauskuvia, joista ilmenee pylväiden sijoitusperiaate. 

Yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelma 

Yksityisten 	teiden 	liittymä- 	ja 	järjestelysuunnitelma 	käsitellään 
samanaikaisesti, mutta hallinnollisesti erillään tiesuunnitelmasta. 
Suunnitelman sisällön ja laatimisen osalta voidaan noudattaa Suunnitelmat- 
ohjeen kohtaa 4.3 "Yksityisten teiden iittymä- ja järjestelysuunnitelma". 

Kadut ja kaavatiet 

Tiesuunnitelman rinnalla tehtyjä katujen ja kaavateiden suunnitelmia ei 
käsitellä tielainmukaisessa käsittelyssä, mutta ne liitetään tiesuunnitelman 
tähän osaan tai kootaan omaksi kansioksi. Kadut ja kaavatiet esitetään 
tiesuunnitelmakartalla. Tähän osaan kootaan pituusleikkaukset ja 
tyyppipoikkileikkaukset. Varsinaisia katusuunnitelmia ei laadita tie-
suunnitelman yhteydessä. 
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OSA E. OHEISAINEISTO 

Selvitykset, perustelut, kaavat ym. 

Tiesuunnitelman oheisaineistoksi voidaan liittää materiaalia, joka 
mandollistaa tarkemman perehtymisen hankkeen perusteisiin ja 
vaikutuksiin. Oheisaineistoon voidaan viitata suunnitelman muissa 
asiakirjoissa. Tätä aineistoa ovat: 

* 	selvitykset liikenteestä 
* 	ympäristövai kutusten arviointiselostus 
* 	selvitykset pohjavesistä 
* 	selvitykset suojelukohteista 
* 	selvitykset vaiherakentamisesta 
* 	varaukset myöhempiä rakennusvaiheita varten 
* 	selvitykset erikoisku Ijetusten reiteistä 
* 	perustelut 
* 	tiedot kaavatilanteesta 
* 	kopiot kaavakartoista. 

Muiden suunnittelutahojen laatimissa asiakirjoissa ei käytetä hankkeen 
nimiöitä, ainoastaan asiakirjatunnusta. Tällaisia ovat esim. 
kaavatilannekartat ja kaavakartat. 

8.1. 	Suunnitteluaineisto 

Tiesuunnitelmavaiheen aikana kertyvä asiantuntijatietous kuten tekniset 
selvitykset ja erilaiset vaihtoehtovertailut voidaan koota suunnittelijoiden 
myöhempää käyttöä palvelevaksi suunnitteluaineistoksi. Tätä aineistoa ei 
mainita tiesuunnitelman sisällysluettelossa eikä liitetä tiesuunnitelmaan. 
Siihen ei myöskään viitata tiesuunnitelman asiakirjoissa. 

Suunnitteluaineisto voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti: 

Muistiot ja pöytäkirjat kuten 

hankeryhmän kokouspöytäkirjat 
ulkopuolisia koskevat kirjeenvaihto ja pöytäkirjat. 

Suunnitteluperusteet ja tekniset ratkaisut kuten 
* 	hankitut tekniset lausunnot 
* 	tie- ja liikennetekniset tarkastelut 
* 	geotekniset tarkastelut 
* 	siltojen ja muiden rakenteiden tarkastelut. 

Esittelyaineisto kuten 
* 	ilmakuvat ja viistokuvat 
* 	havainnekuvat ja perspektiivikuvat 
* 	esitteet, esittelyaineisto ja esittelykalvot 
* 	pienoismallit, animaatiot jne. 

Suunnitteluaineisto kootaan yleensä yhdeksi kansiosarjaksi, joka on 
tarvittaessa sidosryh mienkin saatavana. Merkittävissä han kkeissa voidaan 
kopioida suunnitteluaineisto suunnittelun eri osapuolille. 
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TIESUUNNITELMAN JÄSENTELY JA ESITYSTAPA 

8.2. 	Piirustusten esittäminen ja suunnitelman kokoaminen 

Piirustusten esitystekniikka 

Esitetyt piirustukset ja esimerkit ovat suosituksen luonteisia. Uusien 
esitystapojen käyttö on suunnittelijan harkinnassa, etenkin havainnollista-
van aineiston osalta. Suunnitelmaa esitettäessä on otettava huomioon 
tiehallituksen graafisen ohjeen periaatteita. Ohjetta laadittaessa on lähdetty 
siitä, että pääosa tiesuunnitelman piirustuksista tullaan tuottamaan atk-
tekn ii kaila. Esitystapaa voidaan muokata käytettävissä olevan tietokoneoh-
jelman ja piirturitekniikan vaatimusten mukaan. Suunnitelmien käsittelyn 
kannalta on kuitenkin tärkeätä, että esitystapa on yhtenäinen yleisten 
standardien asettamissa puitteissa. 

Kaikkiin piirustuksiin liitetään nimiä. Vahvistettavien piirustusten nimiän 
yläpuolelle varataan tilaa vahvistusleimoja varten. 

Kutakin piirustusta koskevat piirustusmerkinnät esitetään mandollisuuksien 
mukaan itse piirustuksessa. Jos tämä ei ole mandollista, voidaan yhtä 
piirustustyyppiä koskevat merkinnät esittää erillään piirustuksista 
esimerkiksi tässä ohjeessa esitetyllä tavalla. Piirustusmerkinnät kopioidaan 
ja taitetaan siten, että ne aukeavat kansion vasemmalle puolelle ja ovat 
luettavissa yhtä aikaa kuvan kanssa (liitteet 8 ja 12). 

Piirustusten luettavuutta voidaan tarvittaessa parantaa värein ja 
rasteroinnein. 

Kansiointi 

Tiesuunnitelman kansiointitarpeen määrää aineiston laajuus Kukin suunni-
telman osa voidaan kansioida erikseen omaan kansioon tai useampia osia 
voidaan yhdistää samaan kansioon. Kansiot voidaan varustaa 
alaotsikoinnin mukaisilla väliiehdillä. 

Pienissä hankkeissa, kuten rakenteen parantamisessa tarvitaan yleensä 
vain keskeisimmät piirustukset ja tekstiosat. Näitä ei tarvitse jakaa eri 
kansioihin. 

Numerointi 

Tiesuunnitelman asiakirjat ja piirustukset voidaan numeroida liitteen 1 
sisällysluetteloesimerkin periaatteen mukaisesti. Esimerkiksi B 64, jossa B 
on tiesuunnitelman osa, 6 on osaan kuuluva asiakirjatyyppi ja 4 on 
juokseva numero. Jos tiesuunnitelmassa ei tarvita jotakin asiakirjaa tai 
piirustusta, ei tätä varten myöskään tarvitse varata tunnusta. 
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Tiensuunnittelussa huomioon otettavat lait, asetukset ja valtioneuvoston 
päätökset. 

Lait ja asetukset 

1. Laki ja asetus yleisistä teistä (243/54, 482/57). 
2. Laki ja asetus yksityisistä teistä (358/62, 690/62). 
3. Hallintomenettelylaki (598/82). 
4. Rakennuslaki ja -asetus (370/58, 266/59). 
5. Muinaismuistolaki (295/63). 
6. Vesilaki ja asetus (264/61, 282/62). 
7. Laki ja asetus maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 

torjumisesta (378/74, 977/74). 
8. limansuojelulaki ja -asetus (67/82, 716/82). 
9. Meluntorjuntalaki (382/87). 
10. Terveydenhoitolaki ja -asetus (469/65, 55/67). 
11. Luonnonsuojelulaki (71/23). 
12. Asetus eräiden kasvien rauhoittamisesta (402/83). 
13. Maa-aineslaki ja -asetus (555/81, 92/82). 
14. Laki suojametsistä (196/22). 

Valtioneuvoston päätökset 

15. VNp soidensuojelun perusohjelmasta ja sen täydentämisestä 
(19.4.1979, 26.3.1981). 

16. VNp valtakunnallisesta lintuvesiensuojeluohjelmasta (3.6.1982). 
17. VNp valtakunnallisesta harjujensuojeluohjelmasta (3.5.1984). 
18. VNp valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta (13.4.1989). 
19. VNp ilman laatua koskevista ohjeista (537/84). 
20. VNp erityisesti suojeltavista lajeista (520/89). 

Tiensuunnittelussa huomioon otettavia julkaisuja 

Päätöksenteko ja suunnittelun kehittäminen 

21. Tiepoliittisen päätöksenteon uudistaminen, hankekohtaisen 
päätöksenteon vaiheistaminen. LM, Julkaisuja 5/90. 

22. Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely. TIEH 1990. 
23. Periaatteet tiensuunnittelun tulosjohtamisen ja tulosohjauksen 

tehostamiseksi. TIEH/Ssh 1990. 

Yhteistyö ja tiedottaminen 

24. Ympäristö- ja tieviranomaisten yhteistyö tiesuunnittelussa. 
YM/KRO, työryhmän raportti 5/1989. 

25. Tiedottaminen ja yhteistyö tiensuunnittelussa. TVH/Skk, työra-
portti 1989. 

26. Tiedottaminen tiensuunnittelussa, osat A-C; TVH 722314, 
722315, 1982. 

27. Teiden esisuunnitelmat selkeäksi. Neuvoja ja virikkeitä 
raporttien laatijoille. TIEL 1000003, 1991. 

28. Tielaitoksen julkaisuohjeet. TIEL 701526, 1990. 
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29. Ympäristätiedot ja tietolähteet tien suunnittelussa. TIEL 
2150002, 1991. 

30. Yleiset tiet kaava-alueilla. TIEL 2130002, 1992. 

Suunnitteluohjeita 

31. Tieoikeudella 	haltuunotettavan 	alueen 	määrittämistä, 
menettelytapoja ja asiakirjojen laatimista koskevat ohjeet. 
TVH/MMH, 1981. 

32. Taajaman tie- ja katuverkkosuunnitelman laatiminen. TVH 
723868, 1989. 

33. Tarveselvityksen laatiminen. Sisältä ja esittämistapaohjeet. TIE L 
1991. 

34. Yleissuunnitelman sisältä ja esitystapa. TIEL, ilmestyy 1992. 
35. Taajamatiet, liikenneväylien ja tieympäristön suunnittelu. TVH 

722326, 1984. 
36. Videolla tiesuunnitelmista. TVH 723864, 1986. 
37. Tie ja ympäristö, yleisohje tiehankkeiden suunnittelulle; 

Tielaitoksen ohjeita 1991, TIEL 2150001. 
38. Tieympäristön viheralueiden luokitus- ja hoito-ohjeisto. TVH 

733989, 1989. 
39. Silta ja ympäristö. TVH 723443, 1987. 
40. Sillan ympäristösuunnittelu. TIEL 703451, 1990. 
41. Tienpitoainesten ottamissuunnitelmat. TVH 722316, 1982. 
42. Vähemmän melua, opas liikenteen suunnittelijoille. TIEH 

2150005, 1991. 
43. Meluseinät, rakennetekniset laatuvaatimukset. TIEL 703604, 

1990. 
44. Tieliikenteen tärinä. TIEL 2150006, 1991. 
45. Ohjeita kallion ottopaikkojen ja tieleikkausten louhinnasta sekä 

maisemoinnista. TVH 731631, 1986. 
46. Puiden ja pensaiden siirto ja suojelu tienrakentamisessa. TVH 

731620, 1984. 

Ympäristö 

47. Tielaitos ja ympäristö, tielaitoksen ympäristöpolitiikka. TIEL 
1000011, 1992. 

48. Ympäristövaikutusten arviointi, YVA -92 työryhmän mietintö. 
49. Ympäristövaikutusten arviointimenettely tiehankkeiden suun-

nittelussa. TIEL 2150007, ohje valmistuu 1992. 
50. Vaikutustarkasteluttiensuunnittelussa. TIEH/Skk, ilmestyy 1992. 
51. Estevaikutus, alustava laskentamenetelmä; TIEH 703437, 1990. 
52. Tieliikenteen pakokaasupäästöt. TIEL 703611, 1990. 

Esitteitä 

53. Tietoa tiensuunnittelusta TIEH/Skk. 
54. Tiesuunnittelu osana yhdyskuntasuunnittelua, TIEL 8000024, 

1991. 
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10. LIITTEET 

1. Esimerkki tiesuunnitelman sisällysluettelosta 

2. Esimerkki tiesuunnitelmaselostuksesta 

3. Esimerkki sitoumusehdotuksesta 

4. Tiesuunnitelman kansilehti 

5. Yleiskartan piirustusmerkinnät 

6. Yleiskartta 

7. Yleiskartta teiden hallinnollisista järjestelyistä 

8. Suunnitelmakartan merkintöjen selitykset 

9. Suunnitelmakartta, esimerkki kaksivärisestä kartasta 

10. Suunnitelmakartta, esimerkki yksivärisestä kartasta 

11. Tien peruspoikkileikkaukset 

12. Pituusleikkauksen merkintöjen selitykset 

13. Pituusleikkaus 

14. Tieympäristökartta, esimerkki kolmivärisestä kartasta 

15. Tieympäristökartta, esimerkki yksivärisestä kartasta 

16. Tien sovittaminen ympäristöön, leikkauspiirustus 

17. Sillan ympäristöön sovittaminen, pääpiirustus 

18. Havainnekuval 

19. Havainnekuva2 

20. Meluaidan yleispiirustus 

21. Tievalaistuksen yleiskartta 
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VALTATIEN 1 RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI 
VÄLILLÄ KURKELA - RAADELMA, KAARINA 

TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 

OSA A TIESUUNNITELMAN ESITTELY 

A 1 	Esite tiesu unnitelman tarkoituksesta 
A2 	Tiesuunnitelman sisältö ja esittely 
A3 	Yleiskartta 1:10 000 

OSA B TIESUUNNITELMASELOSTUS JA KUSTANNUKSET 

Bi 	Tiesuunnitelman sisällysluettelo 
B2 	Hallinnollisen käsittelyn aikana kertyvä aineisto 
B3 	Tiesuunnitelmaselostus 

Yleiskartan piirustusmerkinnät 
B4 	Yleiskartta teiden hallinnollisista järjestelyistä 

B5 Kustannukset ja maanomistus 

B51 	Kustannusarvio 
B52 	Kustannusjakoehdotus 
B53 	Tietä varten tarvittavien maa-alueiden omistajat ja poistettavat 

rakennukset 

B6 Pöytäkirjat, sitoumukset, lausunnot ja päätökset 

B61 	Tarkistetusta yleissuunnitelmasta saadut lausunnot 
B62 	Liikenneministeriön kannanotto yleissuunnitelmasta 
B63 	Lääninhallituksen lausunto ympäristövaikutusten arviointi- 

selostuksesta 
B64 	Toimenpidepäätös (päätös yleissuunnitelmasta) 
B65 	Suunnittelunaikaiset kannanotot ja päätökset 
B66 	Kuu 1 utus maastotutkimusten aloittamisesta 
B67 	Tiekokouksen pöytäkirja 
B68 	Muistio kustannusjakoneuvottelusta TlELiKaarinan kunta 

31.1i990 
B69 	Vesi- ja ympäristöpiirin lausunto rumpu- ja silta-aukoista 

OSA C PÄÄPIIRUSTUKSET 

Cl Suunnitelmakartat 1:2000 

Suunnitelmakartan piirustusmerkinnät 

Cli 	Paaluväli 7220-8600 
016 
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C2 Teiden peruspoikkileikkaukset 1:100 

C21 	Moottoritie ja M202, Uudenmaantie 
C22 

C3 Pituusleikkaukset 1:2000/1:200 

Pituusleikkauksen piirustusmerkinnät 

Valtatie 1 

C301 	Paaluväli 7220-8600 
C304 

E5, Kurkelan eritasoliittymä 

0311 Ramppi 1 
C3 14 

E6, Väntsin eritasoliittymä 

C321 Ramppi 1 
C324 

M201, Kurkelan tie 

C331 Ramppi 1 
C333 

E4, Poik!uoman eritasolllttymä 

0341 Ramppi 1 
0342 

M202, Uudenmaantie 

0351 	Paaluväli 500-1670 

M203, Kaarinan tie 

C361 	Paaluväii 720-1700 
C362 

P20 1, Auvaisbergin paikallistie 

0371 	Paaluväli 100-780 

Kevytliikenneväylät 

0381 J201 
C389 
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OSA D OSASUUNNITELMAT 

Dl Ympäristö 

Tieympäristö 

DiOl Tieympäristökartta 1:2000, paaluväli 7220-8600 
Dl 06 
Dl 07 Tien sovitus ympäristöön, leikkauspiirustus, moottoritien paalu 

8100 
Dl 35 
D136 Havainnekuva moottoritien paalulta 8000 
Dl 43 

Sillat 

Dl 51 S20 1 Ku rkelan risteyssitta, siltaympäristön pääpiirustus 
D158 Havainnekuva Kurkelan risteyssillasta 

Melun torjunta 

Dl 61 	Meluaita 1, Poikluoman eritasoliittymä, meluaidan yleis- 
piirustus 

Dl 63 

02 Tievalaistus 

D21 	Yleiskartta 1:10 000 

03 Johtojen ja laitteiden siirrot ja suojaukset 

D31 	Siirrettävät tai suojattavat johdot ja laitteet, luettelo 
D32 	Siirtojen ja suojausten periaatteet, kartta 1:2000 
D47 

D4 Yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelma 

Erillinen suunnitelma on laadittu. Järjestelyt on esitetty myös suunni-
telmakartoissa osassa 0. 

05 Rakennuskaavatiet 

Suunnitelmakartat on esitetty osassa Cl. 

Pituusleikkaukset 1:2000/1:200 

D501 	K201 Piispanristintie 
D526 
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OSA E OHEISAINEISTO 

Ei Lähtökohtia ja selvityksiä 

Ei 01 	Esihistorialliset suojelukohteet 
E102 	Luonnonsuojelullisten arvojen kartoitus 
Ei 03 	Ympäristövaikutusten arviointiselostus 
Ei 04 	Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tutkitut vaihtoehdot 
Ei05 Tarkistettuun yleissuunnitelmaan tehdyt muutokset 
E106 	Kurkelantien toteuttamisen päävaiheet 
E107 	Liikenteen toimivuuden selvitys 
E108 	Meluselvitys 
Ei 09 	Maaperä ja pohjanvahvistustoimenpiteet 
EilO 	Erikoiskuljetusten reitti 

E2 Kaavat 

E201 	Kaavatilannekartta, osa 1 
E202 	Kaavatilannekartta, osa 2 
E203 Ote Kaarinan yleiskaavasta 
E204 	Moottoritien vaikutusalueen osayleiskaavaluonnos 
E205 Rakennuskaavakartta 
E222 
E223 Kurkelan rakennuskaavaluonnos 
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VALTATIEN 1 RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI 
VÄLILLÄ KURKELA - RAADELMA, KAARINA 

TIESUUNNITELMASELOSTUS 

1. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT 

1.1 Ongelmat ja erityispiirteet 

Nykyinen Valtatie 1 on Turun suunnasta Kaarinantielle asti kaksiajoratainen ja 
kaksikaistainen tie ja Kaarinantieltä itään päin yksiajoratainen. Nopeusrajoitus 
on pääosin 80 km/h, paitsi eräillä liittymäalueilla, joilla on 60 km/h ja 50 km/h. 
Erillinen kevyen liikenteen tie on rakennettu alueille, joilla jalankulku- ja 
pyöräliikennettä on runsaasti. Lisäksi tärkeimmät liittymät on kanavoitu. 

Liikennemäärät ovat nykyisin kaksiajorataisella osuudella 16000-24000 ajon! 
vrkja yksiajorataisella osuudella 7000- 11 000 ajon/vrk (kuva 1). Vilkkaimpien 
vuorokausien liikennemäärät ovat 30-40 % mainittuja arvoja suurempia. Tiellä 
ja sen liittymissä esiintyy jo nyt ruuhkia aamu- ja iltahuipputunnin aikana. 

Viisivuotiskautena 1981-1985 on tapahtunut 323 poliisin tietoon tullutta onnet-
tomuutta. Onnettomuusaste on suurempi kuin valtateillä keskimäärin. 

Nykyisen valtatien liikenneolosuhteet eivät vastaa valtakunnallisesti tärkeälle 
yhteydelle asetettuja laatuvaatimuksia. Pu utteet korostuvat lähivuosina liiken-
nemäärien kasvun myötä. Liikenteen arvioidaan kasvavan 60% vuoteen 2010 
mennessä. Tien parantaminen turvalliseksi sekä nopeustasoltaan ja välitys-
kyvyltään riittäväksi ei nykyisellä paikalla ole mandollista suurten kustannus-
ten, ympäristöhaittojen ja taajamien kehittämisen takia. 

1.2 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset 

Moottoritien yleispiirteinen sijainti määritettiin pääosin 1970-luvun alussa 
laaditussa valtatien yleissuun nitelmassa. Tarkistettu yleissuunnitelma valmis-
tui 1987. Se oli kunnissa nähtävänä hallintomenettelylain perusteella. 

Liikenneministeriö teki kirjeellään 25.2.1988 toimenpidepäätöksen moottori-
tien sijainnista ja siihen liittyvistä liikennejärjestelyistä Kaarinan, Piikkiön ja 
Paimion alueilla. Päätöksen mukaan moottoritien linjaus on yleissuunnitelman 
mukainen. Paimiossa noudatetaan eteläistä eli B-linjausta. Linjaus on seutu- 
kaavan ja kuntien yleiskaavojen mukainen lukuunottamatta Paimion kohtaa, 
mikä edellyttää seutukaavan muuttamista seutukaavaliiton ja ympäristöminis-
teriön edellyttämällä tavalla. 

Lausunnonantajat museovirastoa ja luonnonsuojelupiiriä lukuunottamatta 
ovat päätyneet tämän ratkaisun kannalle. 

Yleissuunnitelmaan sisältyy ympäristövaikutusten arviointia koskeva selostus, 
josta lääninhallitus siitä kannanotot ja lausunnot hankittuaan, on antanut oman 
lausuntonsa (asiakirja B63). 
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Toimenpidepäätöksen mukaan jatkosuunnittelussa tulee tutkia lausunnoissa 
ja yksityisten huomautuksissa esitetyt lähinnä aiempaa tieverkkoa koskevat 
esitykset. Ympäristöselvityksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työ on 
tehtävä yhteistyössä asianomaisten ympäristöviranomaisten ja kuntien kans-
sa. 

Liikenneministeriö korosti Turku - Paimio moottoritien suunnittelun tärkeyttä ja 
kiireellisyyttä. Hanke kuuluu ns. yhteispohjoismaisiin hankkeisiin ja eduskunta 
on vuoden 1988 tulo- ja menoarvion yhteydessä todennut, että valtatie 1 on 
Turun piirin tärkein kehittämiskohde. 

Liikenneministeriön päätös ja yleissuunnitelmasta saadut lausunnot on esitet-
ty asiakirjoissa B61 ja B62. 

1.3 Toimenpidepäätöksen jälkeen tehdyt suunnitelmanmuutokset 

Toimenpidepäätöksen ja lausuntojen perusteella on tarkistettu yleissuunni-
telman ratkaisuja. Tärkeimmät tarkistukset ovat: 

Moottoritien linjaus Huhkolan asuntoalueen kohdalla on siirretty kauem-
maksi asutuksesta. Siirto on enimmillään 30 m. 

Kurkelantien linjaus on muutettu olennaisesti Kurkelan alueella. Kaarinan 
kunnanvaltuusto hyväksyi linjan siirron kokouksessaan 29.5.1989. 

1.4 Maankäyttö 

Suunnittelualueen maankäyttö on esitetty seutu-, yleis-ja osaksi rakennuskaa-
voissa. Valtioneuvoston 1985 vahvistama vaiheseutukaava sisältää moottori-
tien ti lavarauksen sekä eritasoliittymät Kurkelassa ja Kaarinantien kohdalla. 

Kaarinan ku nnanvaltuuston 1 986 hyväksymä yleiskaava sisältää tilavarau kset 
moottoritietä ja uutta Paraistentietä varten. Eritasoliittymät ovat samat kuin 
seutukaavassa. Ote yleiskaavasta on esitetty piirustuksessa E203. 

Moottoritie sijoittuu kokonaan vahvistettujen rakennuskaavojen ulkopuolelle. 
Moottoritiehen liittyvät muut tie- ja kaavatiejärjestelyt sijoittuvat pääosin raken-
nuskaava-alueille. Rakennuskaavat on esitetty piirustuksissa E205-E222. 

1.5 Ympäristö 

Tiesuunnitelmassa on ympäristösuunnittelun lähtökohtana ollut ympäristö- 
vaikutusten arviointiselostus (asiakirja Ei 03) ja siitä annetut lausunnot. 

Lausunnossaan Museovirasto ilmoitti, että suunnittelualueella on esihistorial-
unen suojelukohde (ks. piirustukset DiO4 ja E101). Kesällä 1989 tehtiin 
tielinjalla kaivauksia, jonka jälkeen tiejärjestelyt voidaan toteuttaa. 

Turun yliopiston biologian laitoksella tehtiin lääninhallituksen esittämä moot- 
toritien linjausvaihtoehtojen luonnonsuojeiullisten arvojen kartoitus. Sen tar- 
koitus oli selvittää suunnittelualueella olevat, valtioneuvoston päätöksellä 
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erityisen suojelun piiriin otetut eläin- ja kasvilajit sekä inventoida aluetta 
koskevat suojeluohjelmat. Selvityksen mukaan suunnitteluosuudella ei ole 
suojeltavia tai uhanalaisia kasvilajeja. Selvityksestä on koottu erillinen raportti 
(asiakirja E102). 

Suunniteltu moottoritie ei tällä suunnitelmaosalla sijoitu vedenottamoiden 
pohjaveden muodostumisalueille. 

Suunnittetualueella ei ole suojelukohteeksi merkittyjä kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita maisemakokonaisuuksia. Rakennettuu n ympäristöön liittyviä suo-
jelukohteita ei myöskään ole. 

2. TIESUUNNITELMAN ESITTELY 

2.1 Liikennejärjestelyt 

Yleiset tiet 

Liikennejärjestelyt ilmenevät yleiskartasta A3 ja yksityiskohtaisemmin piirus-
tuksista Cli -Cl 5. Moottoritie (valtatie 1) on suunniteltu kulkemaan kaavojen 
ja yleissuunnitelman osoittamaa reittiä. Moottoritiehen liittyvät eritasoliittymien 
kautta Kaarinantie (maantie 220) ja Kurkelantie. Kurkelantie on osa uutta 
tulevaisuudessa rakennettavaa Paraistentietä. Nykyinen valtatie 1 ja Kurkelantie 
liittyvät toisiinsa eritasoliittymän kautta. 

Kaavatiet 

Han kkeeseen liittyvistä kaavateistä on laadittu alustavat suunnitelmat. Lopul-
lisen suunnittelun ja kaavateiden vahvistuskäsittelyn hoitaa kunta. Kurkelan 
alueella tehdään useita kaavatiejärjestelyjä ja alue liitetään Kurkelantiehen 
Piispanristintien kautta. 

Yksityiset tiet 

Yksityisistä teistä on laadittu erillinen yksityisten teiden liittymä- ja järjes-
telysuunnitelma. Siinä esitetään rakennuskaava-alueiden ulkopuolella oleviin 
yksityisiin teihin tulevat muutokset, korvaavattieyhteydetja teiden liittäminen 
yleisiin teihin. Tiejärjestelyt on esitetty myös tämän suunnitelman kartoissa, 
vaikka yksityisten teiden vahvistamiskäsittely ei sisälly tiesuunnitelman käsit-
telyn piiriin. 

Yleissuunnitelmaa vastaan tehdyt muistutukset, jotka koskivat Hulkkion - 
Lakarin aluetta, on voitu ottaa tiesuunnitelmassa huomioon. 

Kevytliikenne 

Erillisiä kevytliikenneväyliä rakennetaan nykyisen Uudenmaantien, Kurke-
lantien ja Kaarinantien viereen ja ne liitetään nykyisiin kevytliikenneväyliin. 
Kevytliikenneväylät risteävät moottoritien ja Uudenmaantien eritasossa ja 
muualla suojatiejärjestelyin. 
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Linja-autoliikenne 

Linja-autoliikenne jää moottoritien avaamisen jälkeen toistaiseksi nykyiselle 
valtatielle ja nykyiset pysäkit säilyvät. 

2.2 Teiden mitoitus ja tekniset ratkaisut 

Mitoitusnopeus 

Suunnitelmaan sisältyvättieton mitoitettu siten, että niillävoi liikkuaturvallisesti 
ajamalla korkeintaan mitoitusnopeudella. Mitoitusnopeus vaikuttaa mm. kaar-
teiden ja liittymien muotoiluun sekä kaltevuuksiin ja näkemiin. Eri teiden 
mitoitusnopeus on seuraava: 

- 	moottoritie Väntsistä itään 120 km/h ja Väntsistä länteen 1 00 km/h 
- 	Kurkelantie Pyhän Katariinantiestä Piispanristintielle 60 km/h, muualla 

80 km/h 
- 	Kaarinantie 80 km/h 
- 	Muut tiet 50 km/h 

Nopeusrajoitus on yleensä sama tai alhaisempi kuin mitoitusnopeus. 

Teiden poikkileikkausmuodot ja mitat 

Moottoritie kokonaan ja Kurkelantie nykyisestä valtatiestä pohjoiseen ovat 
kaksiajorataisiaja nelikaistaisia. Muuttiet ovat yksiajorataisia ja kaksikaistaisia. 
Poikkileikkausten muodot ja mitat ilmenevät piirustuksista C21 -C22. 

Liittymät 

Moottoritien liittymät ovat eritasoliittymiä, samoin Kurkelantien ja Uudenmaan- 
tien välinen liittymä. Muut liittymät ovat tasoliittymiä. 

Liikennevalot 

Liikennevalot asetetaan Kurkelantien - Piispanristintien liittymään. 

Valaistus 

Moottoritie valaistaan Väntsin eritasoliittymästä länteen päin. Lisäksi valaistaan 
Kurkelantie, Kaarinantie ja Uudenmaantie sekä eritasoliittymät. Myös osa 
kaava- ja yksityisteistä valaistaan (ks. piirustus D2 1). Moottoritien ja Kurkelantien 
valaistus toteutetaan siten, että yön hiljaisina tunteina voidaan joka toinen 
valaisin sammuttaa. 
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Liikennejärjestelyt edellyttävät 19 sillan rakentamista. Niistä 10 tulee kevyt- 
liikenteen käyttöön. Ympäristön kannalta tärkeiden siltojen pääpiirustukset on 
esitetty piirustuksissa Dl 51 -Dl 58. Kaikki siliat ovat betonisiltoja. Kevytiiikenteelle 
tarkoitettujen alikulkujen vapaa aukko on 6 m. 

2.3 Tieympäristö 

Ympäristön suunnittelun lähtökohtana on ollut tien liittäminen nykyiseen tai 
tulevaan maankäyttöön. Kaavojen mukaan osa moottoritien lähialueista tul-
laan rakentamaan ja nykyinen maisematulee sen vuoksi muuttumaan huomat-
tavasti. 

Kurkelan ja Väntsin eritasoliittymät tulevat olemaan metsäsaarekkeisessa 
peltomaisemassa. Tie ja rampit ovat paikoitellen korkeilla penkereillä tai 
syvässä leikkauksessa, mikä muuttaa alueen ilmettä. Tiealueen ympäristöön 
sovittamiseksi suunnitelmassa on esitetty loivia pengerluiskia, ramppien välis-
ten alueiden eritasoista täyttää tai muotoilua. Moottoritie joudutaan sijoitta-
maan syvään kallioleikkaukseen Lakimiehenkadun jaTammenmäen kohdalla. 
Rakennussuunnittelun yhteydessä tutkitaan mandollisuuksia syvien kallioleik-
kausten porrastamiseen. 

Metsäalueiden reunavyöhykkeitä täydennetään metsittämällä sekä puu- ja 
pensasryhmillä. Ennen rakentamista tien reuna-alueiden puustoa pyritään 
valmentamaan muuttuviin valo- ja tuuliolosuhteisiin kasvillisuutta harventa-
maila. Lajisto on alueella luonnonvaraista kasvillisuutta, jota täydennetään 
lii kenneympäristöön soveltuvalla kasvillisuudella. Keskikaistalle istutetaan 
pensaita häikäisyesteeksi. Lajisto on esitetty ohjeellisena tieympäristökar-
toissa D101-D106. 

Kurkelantien reuna-alueille on esitetty metsitystä tai istutusta yhtenäisellä 
pensas- tai puuistutuksella. 

Poikluoman eritasol iittymän ramppien väliset alueet metsitetään. Kevytlii-
kenneväylän ympäristöön istutetaan puu- ja pensasryhmiä. 

Kaikki välikaistat sekä penger- ja leikkausluiskat nurmetetaan. 

3. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 

3.1 Vaikutukset liikenteeseen 

3.11 Verkolliset vaikutukset 

Uusi moottoritieksi rakennettava valtatien 1 osa kuuluu valtakunnalliseen 
erityispäätieverkkoon. Nykyinen valtatie 1 (Uudenmaantie) muuttuu seudulliseksi 
tieksi ja palvelee aikaisempaa paremmin maankäyttöä. Ennusteen mukaan 
Uudenmaantien liikenne pienenee moottoritien avaamisen yhteydessä mel-
kein puoleen ja kasvaa vuoteen 2010 mennessä nykyiselle tasolle. 

Moottoritien rakentamiseen liittyvä muun tie- ja kaavatieverkon kehittäminen 
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parantaa paikallisverkon yhteyksiä. Näistä järjestelyistä tärkein on Kurkelantie. 

3.12 Liikenteellinen toimivuus 

Moottoritien liikenteellinen palvelutaso on vuonna 2010 hyvä (palvelutaso B- 
C). 

Tasoliittymättoimivat melko hyvin vuonna 2010 liikenne-ennusteen mukaisilla 
liikennemäärillä. Toimivuuden kannalta ongelmallisin kohde on Poikluoman 
eritasoliittymä. Käyttämätöntä välityskykyä on liittymissä keskimäärin noin 20-
30%. 

Yksityiskohtaisettoimivuustiedot ilmenevät asiakirjasta E107. 

3.13 Vaikutukset kevytliikenteeseen 

Käytössä olevat kevytliikenneyhteydet säilyvät. Kurkelantien, Uuden maantien 
ja Kaarinantien varteen suunniteltujen kevytliikenneväylien ansiosta kevyt- 
liikenteen olot paranevat. Moottoritien suuntainen kevytliikenne käyttää kaava- 
ja yksityistieverkkoa. Kevytliikenteen tiet risteävät moottoritien kanssa ja 
Kurkelantien eritasossa noin 500-600 m:n välein, mikä vastaa hyvää kevyen 
liikenteen palvelutasoa. Lähinnä ulkoilua varten tarvittavat moottoritien ylikulut 
rakennetaan Sorron ja Lakarintien kohdalle. 

3.14 Vaikutukset Ii nja-autol iikenteeseen 

Linja-autol iiton ja Paikallisliikenneliiton kanssa käytyjen neuvottelujen perus-
teella kaikki linja-autolinjat jäävät toistaiseksi nykyiselleen. Poikluoman eri-
tasoliittymässä pysäkkejä siirretään hieman, mutta muualla pysäkkien paikat 
säilyvät. Väntsin liittymään on tehty varaukset myöhemmin rakennettavia 
pysäkkejä varten. Tämä antaa mandollisuuden kehittää linja-autolinjoja, jotka 
tukeutuvat moottoritiehen ja Kaarinantiehen. 

3.15 Vaikutukset erikoiskuljetuksiin 

Erikoiskuljetukset käyttävät pääosin nykyistä valtatietä. Ylikorkeita kuljetuksia 
ei voidatuoda moottoritielle siltojen alikulkukorkeuksien aiheuttamien rajoitus-
ten vuoksi. Myös Kurkelantiellä sillat rajoittavat ylikorkeita kuljetuksia. 

Erikoiskuljetusten reitit on esitetty piirustuksessa Ei 10. 

3.16 Vaikutukset turvallisuuteen 

Tiehankkeen toteutuessa valtaosa raskaasta liikenteestä ja osa muusta auto- 
liikenteestä siirtyy nykyiseltä valtatieltä moottoritielle, joka on eritasoliittymien, 
toisistaan erotettujen ajosuuntien ja hyvän tiegeometrian takia selvästi nykyis-
tä valtatietä turvallisempi tie. Nykyisellä valtatiellä tapahtuu Kaarinan alueella 
keskimäärin noin 26 poliisin tietoon tulevaa onnettomuutta vuodessa. Näistä 
4-5 on kevytliikenneonnettomuuksia. Moottoritien rakentamisen jälkeen on-
nettomuuksien arvioidaan vähenevän kolmanneksella. 
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3.2 Vaikutukset ympäristöön 

3.21 Ym päristötavoitteiden toteutuminen 

Ympäristösuu n n ittelun keskeisiä lähtökohtia ovat olleet tien ja siihen kuuluvien 
siltojen ja rakenteiden sovittaminen maisemakuvaan, meluhaittojen torjunta, 
pohjavesien suojaustoimenpiteet sekä kaavoituksen ja tiensuunnittelun yh-
teen sovittaminen. Lähtökohtien tarkempi sisältö on esitetty yleissuunnitelman 
toimenpidepäätöksessä (asiakirja B64). 

Ympäristäsuunnittelu on tehty yhteistyössä kaavoittajan ja kuntien ympäristö- 
viranomaisten kanssa ja suunnitteluratkaisuille on saatu osapuolten hyväksymi-
nen. Suunnittelussa on voitu toteuttaa ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksessa ja sen käsittelyssä määritellyt periaatteet. Vaikutusten tarkastelu on 
esitetty yksilöidysti kohdissa 3.22 - 3.29. 

3.22 Vaikutukset maankäyttään 

Moottoritie ja siihen liittyvät tiejärjestelyt sijoittuvat pääosin liikennealueiksi 
seutu-, yleis- ja rakennuskaavoissa osoitetuille alueille. Tiesuunnitelman laa-
timisen yhteydessä Kaarinan kunta on laatinut moottoritien vaikutusalueen 
osayleiskaavan (pii rustus E204) ja tehnyt tiejärjestelyjen edellyttämät, pieneh-
köt mu utosehdotu kset rakenn uskaavoihin, piirustukset E205-E222. 

Moottoritien ja Kurkelantien lähialueen maankäyttö muuttuu tulevaisuudessa 
teollisuustoimintojen alueeksi, jolloin tienvarsialueet voidaan helpommin so- 
peuttaa muuttuneisiin olosuhteisiin. Ratkaisut on esitetty piirustuksessa E223. 

3.22 Lunastettavat alueet, aluevaraukset sekä poistettavat ja 
si irrettävät rakenteet 

Teiden rakentamista varten tarvittavien alueiden ohjeellinen raja on merkitty 
suunnitelmakarttoihin, samoin myös tietyön ajaksi tienpitäjän käyttöön varat-
tavat alueet. Tiedot teitä varten tarvittavien maa-alueiden omistajista ja 
poistettavista rakennuksista on esitetty suunnitelmakartoissa ja asiakirjassa 
B53. 

Kurkelantien suoja-alueissa ja liikennealueissa on otettu huomioon toisen 
ajoradan rakentaminen myöhemmin. Muita varauksia myöhempiä rakennus- 
vaiheita varten ei suunnitelmassa ole. 

Tietöiden takia joudutaan poistamaan 9 asuinrakennusta ja 12 muita raken-
n u ksia. 

Teiden alle jää noin 29 ha peltomaata ja noin 43 ha metsämaata. 

Tienrakenn ustöiden takia joudutaan siirtämään tai suojaamaan useita johtoja 
ja laitteita. Siirto- ja suojausperiaatteet on esitetty suunnitelman osassa D3. 
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3.24 Melu 

Tiejärjestelyjen meluvaikutuksista ja suojaustarpeesta on tehty erillinen selvi-
tys (asiakirja E108). Asuntoalueiden ulkomelutaso saa lääkintöhallituksen 
suositusten mukaan olla enintään 55 dBA. Tästä syystä meluesteitä rakenne-
taan seuraavasti: 

moottoritien varteen Sorron omakotitaloalueen kohdalla (piirustus Cli) 
Poikluoman eritasoliittymän lounaissektorin rampin kohdalla (piirustus 
Cl 6) 
Kurkelantien molemmin puolin Pyhän Katariinantien liittymän läheisyy-
dessä (piirustus Cl 5) 

Meluesteiden sijoittumista ympäristöön on kuvattu yleispiirustuksissa D161- 
Dl 63. 

Esitetyillä meluntorjuntatoimenpiteillä pysytään lääkintöhallituksen suositus-
ten enimmäisarvojen alapuolella. Nykyisen valtatien varrella meluhaitat piene-
nevät, kun raskas liikenne siirtyy sieltä pois. 

3.25 Pakokaasupäästät 

Merkittävimmät liikenneperäiset päästöt ovat typen oksidit, hiilimonoksidi, 
hiilivedyt ja hiukkasmaisiin epäpuhtauksiin sitoutuneet raskasmetallit (lyijy). 
Valtioneuvosto on antanut enimmäispitoisuuden ohjearvot hiilimonoksidille ja 
typpidioksidille. Suunnittelualueen hiilimonoksidipäästöjen kokonaismäärä 
vähenee tulevaisuudessa liikenteen kasvusta huolimatta päästörajoitusten ja 
puhdistustekniikan ansiosta. Typpioksidin päästömäärä kasvaa hieman liiken-
teen lisääntymisen ja nopeammalle reitille ohjautumisen vuoksi päästörajoi-
tuksista huolimatta. 

Uuden moottoritien ja Kurkelantien liikenteen vaikutuksesta ilman epäpuh-
taudet lisääntyvät teiden välittömässä läheisyydessä. Sekä hiilimonoksidi- että 
typpioksidipitoisuudet pysyvät ohjearvojen alapuolella. Moottoritie vähentää 
liikenteen tuottamia epäpuhtauksia nykyisen valtatien varrella ja siirtää niitä 
osittain alueille, joilla vaikutukset ovat pieniä. 

Pakokaasupäästöt on selvitetty tarkemmin yleissuunnitelmassa 1987. 

3.26 Tärinä 

Moottoritie ei tule aiheuttamaan tärinäongelmia, koska asutus sijaitsee verra-
ten kaukana tielinjasta. Asutus ja teollisuus sijaitsevat melko lähellä Kurkelan- 
tietä. Sielläkään ei tule esiintymään tärinäongelmia, koska maaperä on kova. 

3.27 Pohjavedet 

Poikluoman eritasoliittymä sijaitsee syvällä pehmeikköalueella, jollatiet joudu-
taan perustamaan paalutuksin ja maamassoja vaihtamalla. Suunnitteluaikaisin 
koepumppauksin on varmistettu, ettei pohjavesien virtaus olennaisesti muutu 
rakennustöiden johdosta. Vaikutus lähialueen kaivoihin tulee olemaan vähäi-
nen. 
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3.28 Suojelualueet 

Moottoritien vaikutusalueelle jää muinaismuistolain nojalla rauhoitettu hauta-
röykkiö (paalu 12000, tien pohjoispuolella). Tierakenteet eivät ulotu museo-
viraston merkitsemälle hautaröykkiön suoja-alueelle. 

3.29 Työnaikaiset haitat 

Tietyö aiheuttaa häiriöitä yleiselle liikenteelle ja ympäristölle. 

Poikluoman eritasoliittymän sillan rakentamisen aikana (noin 1 vuosi) valta-
tieliikenne käyttää työmaan kiertävää tilapäistä tietä. Tielain 47 §:n perusteella 
varataan oikeus ottaa suunnitelmakartan Cl 6 osoittama alue haltuun liiken-
teen järjestämiseksi eritasoliittymän rakentamisen ajaksi. 

Tielain perusteella (26 §) tielaitos varaa oikeuden ottaa alueen yksityistiet 
käyttöön rakennustyön ajaksi. Työmaaliikenne tulee aiheuttamaan jonkin 
verran haittaa yksityisteiden varren asukkaille. Työmaalii kenteestä sovitaan 
etukäteen tiekuntien kanssa. Tarvittaessa tiet vahvistetaan siten, että niiden 
kunto säilyy. 

Poraus- ja räjäytystyöt tulevat aiheuttamaan ajoittaista meluhaittaa Kurkelan- 
tien varrella. Työssä noudatetaan yleisiä räjäytystöille asetettuja vaatimuksia. 
Moottoritien varrella ei tule esiintymään main ittavaa työnaikaista meluhaittaa. 

Moottoritien ja Lakimiehenkadun risteyskohdan suuren kallioleikkauksen yh-
teyteen tullaan sijoittamaan louheen murskausasema. Aseman perustami-
seen tarvittavat luvat hankitaan myöhemmin. 

3.3 Kustannukset 

331 Rakennuskustannukset 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 236 milj. mk , josta rakennuskustan-
nuksia 209 milj. mk  (tr.ind. 125) sekä lunastus- ja korvauskustannuksia 27 milj. 
mk. 

Rakennuskustannukset jakautuvat seuraavasti: 

- 	 Moottoritie 72,6 milj. mk  
- 	 Muut yleiset tiet 96,1 milj, mk 
- 	 Kaavatiet 8,3 milj, mk 
- 	 Yksityistiet 25,9 milj. mk  
- 	 Kevytliikenneväylät 6,7 milj, mk 

Kustannukset on eritelty teittäin kustannusarviossa (asiakirja B51). 

3.32 Kustannusjakoehdotus 

Hankkeen toteutus aiheuttaa kustannuksia valtion lisäksi myös Kaarinan 
kunnalle. Kunnan kustannusosuudesta on neuvottelun perusteella laadittu 
kustannusjakoehdotus (asiakirja B52), ks. kohta 4.1. 
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3.4 Kuntaa ja yksityisiä koskevat tienpitovastuun muutokset 

Auvaisbergin paikallistie (nro 12179) ja Koriston paikallistie (nro 12181) 
esitetään lakkautettaviksi yleisinä teinä. Auvaisbergin paikallistie muutetaan 
rakennuskaavatieksi. Koriston paikallistie muuttuu yksityistieksi. Yksityistietä 
varten perustettavasta tieku n nasta viranomaiset tiedottavat tietoimituksessa. 

4. SUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT LUVAT JA 
SOPIMUKSET 

4.1 Kaarinan kunta 

Tiesuunnitelman toteutus asettaa useita velvoitteita Kaarinan kunnalle. Kun-
taa koskevan sitoumusehdotuksen (asiakirja B68) mukaan kunnan velvoitteet 
koskevat rakennuskustannuksiin osallistumista, kaava-ja yksityisteiden raken-
tamista, laite- ja johtosiirtoja, väylien hoitoa, ympäristön hoitoa, valaistusta, 
kaavojen muuttamista ja maan lunastamista. Kunta antaa lopullisen sitoumuk-
sen velvoitteisiin tiesuunnitelman valtuustokäsittelyn yhteydessä. 

4.2 Imatran Voima Oy 

Imatran Voima Oy:n 110 kW sähkölinja kulkee rakennettavan moottoritien 
rinnalla. Väntsin eritasoliittymän kohdalla joudutaan siirtämään sähkölinja 
tietöiden takia. Siirtotöiden laajuudesta, toteutusajankohdasta ja kustannuk-
sista on sovittu Imatran Voima Oy:n ja tielaitoksen kesken. 

4.3 Vesi- ja ympäristöpiiri 

Rumpujen jasiltojen aukkojen mitoitustavarten on hankittu vesi- jaympäristöpiirin 
lausunto (asiakirja B69). 

5. JATKOTOIMENPITEET 

5.1 Ehdotus suunnitelman vahvistamiseksi 

Saatuaan lausunnot tiesuunnitelmasta tiehallitus ehdottaa suunnitelmassa 
esitetyt yleiset tiet kevytliikennejärjestelyineen vahvistettaviksi suunnitelman 
pääpiirustusten (osa C) mukaisesti. Yksityiskohtainen vahvistusesitys on 
tämän tiesuunnitelmaselostuksen liitteenä. 

5.2 Jatkosuunnittelu 

Rakennussuunnitelman laatiminen alkaa helmikuussa 1990. Rakennussuun-
nitelma sisältää yksityiskohtaiset piirustukset rakennustyötä varten. 
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5.3 Rakentaminen 

Moottoritien rakentaminen Kaarinan alueelle liittyy osana Turun - Helsingin 
moottoritien rakentamiseen. Tielaitoksen toimenpideohjelman mukaan moottori-
tie rakennetaan välillä Turku - Paimio vuosina 1990-1996. Kaarinan kunnan 
alueella rakennustyöt aloitetaan vuonna 1992 tai 1993. 

Kun moottoritie tiejärjestelyineen sijaitsee enimmäkseen nykyisten tieosien 
ulkopuolella, voi liikenne työn aikana pääosin käyttää nykyisiä liikenneyhteyk-
siä. Tilapäisiä, lyhytaikaisia kiertoyhteyksiä tarvitaan kuitenkin paikoitellen. 
TienpitäjäHä on tielain 47 §:n nojalla oikeus liikenteen väliaikaista järjestämistä 
varten käyttää tietarkoitukseen otetun maan ulkopuolella olevaa aluetta. 
Tarvittavat alueet on merkitty suunnitelmakartoille. 

6. SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHDYSHENKILÖT 

Turun tiepiirin toimeksiannosta on Tiensuunnittelu Oy laatinuttiesuunnitelman 
ja tehnyt siihen liittyvät maastotutkimukset. Sillansuunnittelu Oy on laatinut 
siltasuunnitelmat ja Meluntorjunta Oy on tehnyt melusuojaukseen liittyvät 
tarkastelut. Suunnitelmaa koskevat ratkaisut on käsitelty hankeryhmässä, 
johon on kuulunut tiepiirin ja Kaarinan kunnan edustajia. 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat dipl.ins. N.N. Turun tiepiiristä, osoite, puhe-
linnumero ja kunnanins. M.M. Kaarinan kunnasta, osoite, puhelinnumero. 
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VALTATIEN 1 RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI 
VÄLILLÄ KUPITTAA - KURKELA, TURKU 

EHDOTUS TURUN KAUPUNGIN SITOUTUMISESTA 
TIEHANKKEEN KUSTANNUKSIIN JA TOIMENPITEISIIN 

1. Rakennuskustannukset 

Turun kaupunki osallistuu erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti (25.11 .1991 
Turun kaupunginhallitus, Turun tiepiiri, VR) Kupittaan osuuden 1 . rakennusvai-
heen kustannuksiin 30 %:n osuudella. Kustannusosuus on tarkistettu vastaa-
maan tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä sovittuja muutoksia. Erittely 
kustannusosuuksista on liitteessä 1. 

Kaupunki osallistuu tielaitoksen toimesta rakennettavien kohteiden toteutta-
miskustannuksiin 10 191 000 markan osuudella (tr-indeksi 133). Kustannus- 
osuudessa on otettu huomioon hyvitys, joka koskee tielaitoksen osallistumista 
kaupungin toimesta rakennettavien kevytliikenneväylien ja liikennevalojen 
rakennuskustannuksii n. Kaupungin kustannusosuus tarkistetaan vastaamaan 
rakentamisvuoden tr-indeksiä. Erittely kustannusosuuksista on liitteessä 2. 

Kaupunki voi suorittaa edellä mainittua markkamääräistä sitoumustaan työnä 
osallistumalla erikseen sovittavien kohteiden rakentamiseen. Vertailuperusteena 
käytetään tällöin tiesuunnitelman kustannusarviota. 

2. Katujen rakentaminen 

Kaupunki toteuttaa kustannuksellaan samanaikaisesti TIEL:n töiden kanssa 
(v. 1992 - 1996) seuraavat suunnitelmaan sisältyvät työt: 

- 	Liikennevalot liittymiin * 	Hämeentie / ramppi Ei / R2 * 	Hämeentie / ramppi E2 / R2 * 	Hämeentie / Yhdyskatu * 	Kalevantie / ramppi E2 / RO 
Skarppakullantie / ramppi E3 / Ri / R2 * 	Skarppakullantie / ramppi E3 / R3 / R4 * 	Lemminkäisenkatu / Hippoksentie 

- 	Kupittaan alueellinen valo-ohjausjärjestelmä 

- 	Kevytliikenneväylien J 103 ja J 104 rakentaminen 

- 	Katujen ja kevytliikenneväylien valaistukset 

Kaupunki toteuttaa kustannuksellaan oman aikataulun mukaisesti seuraavat 
katu osuudet: 
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- 	Kalevalantien lopulliset järjestelyt plv. 380 - 835 
- 	TykistökadunjaJoukahaisenkadun 2. rakennusvaihe (asemakeskuksen 

rakentamisen yhteydessä) 
- 	Skarppakullantie plv. 520 - 1460 (ja K136) 
- 	Itäkaari plv. 0 - 240 

3. Laite- ja johtosiirrot 

Kaupunki huolehtii kustannuksellaan omistamiensa vesi-, viemäri-, kaukolämpö-
ja muiden johtojen sekä laitteiden siirroista ja suojauksista (tielain 67 § 
2 mom.). Tielaitos vastaa yleisen tien kohdalla olevien kaupungin sähköjohtojen 
ja -kaapelien siirto- ja suojauskustannuksista. 

4. Valaistus 

Kaupunki vastaa suunnitelmaan sisältyvien katujen ja kevytliikenneväylien 
valaistusten rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. 

5. Väylien hoito 

Kaupunki hoitaa kustannuksellaan suunnitelmaan sisältyvät kadut ja kevyt-
liikenneväylät. 

Kaupunki vastaaliikennevalojen käyttö-ja kunnossapitokustannuksista 50 %:n 
osuudella seuraavissa liittymissä: 

- 	Hämeentie / eritasoliittymän Ei ramppi Ri 
- 	Hämeentie / eritasoliittymän Ei ramppi R2 
- 	Kalevantie / eritasoliittymän E2 ramppi Ri 
- 	Jaanintie / eritasoliittymän E3 rampit R3 - R4 
- 	Skarppakullantie / eritasoliittymän E3 rampit Ri ja R2 

Muiden kaduille rakennettavien liikennevalojen sekä alueellisen valo-
ohjauskeskuksen käyttö- ja kunnossapitokustannuksista kaupunki vastaa 
kustannuksellaan kokonaisuudessaan. 

Kaupunki vastaa liikennevalojen ja niihin liittyvän aluekeskuksen käytännön 
hoitotoimenpiteistä. 

6. Ympäristön hoito 

Kaupunki vastaa kustannuksellaan suunnitelmaan sisältyvien istutusten ja 
istutusalueiden hoidosta niiden rakentamisen takuuajan jälkeen lukuun otta-
matta Helsingintien keskikaistaa. 

7. Kaavanmuutokset 

Kaupunki tekee suunnitelman kannalta tarpeelliset kaavanmuutokset. 

8. Maan lunastus ja luvat 

Kaupunki hankkii ja luovuttaa tielaitoksen toimesta rakennettavia katuja ja 
kevytliikenneväyliä varten tarvittavat alueet tietyön ajaksi. 
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VALTATIEN 1 RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI 	Liite 2 
VÄLILLÄ KUPITTAA - KURKELA, TURKU 

ERITTELY KOHTEIDEN KUSTANNUSJAOSTA 

Kohde Kokonais- Kaupungin Kaupunki Hyvitys 
kust. osuus rakentaa kaupun- 

gille 
% 	mk 

Osa 1 

Helsingintien sadevesi- 
viemäri (Kupittaa) 1 050 000 20 210 000 

Hämeentie K101 
Ajorata 2 150 000 35 753 000 
Valaistus 190000 100 190000 X 
Liikennevalot 
- ramppi E1/R1 450 000 50 225 000 X 
- ramppi E1/R2 250 000 50 125 000 X 
- Yhdyskatu 550 000 35 193 000 X 

Yhteensä 3 590 000 1 486 000 707 000 

Hämeentien kevylliiken- 
neväylä Kilik 

Ajorata 700 000 35 245 000 X 
Valaistus 80 000 100 80 000 
Silta S104 1 700 000 10 170 000 

Yhteensä 2 480 000 495 000 

Vesimiehenkatu K104 
Ajorata 400 000 0 
Valaistus 50 000 100 50 000 X 

Yhteensä 450 000 50 000 

Vesimiehenkadun 
kevytliikenneväylä 
K112k 

Ajorata 840 000 0 X 
Valaistus 30 000 100 30 000 

Yhteensä 870 000 30 000 
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Tielaitos 

Valtatien 1 
rakentaminen moottoritieksi 
välillä Kurkela - Raadelma 
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NYKYISTEN TEIDEN TUNNUKSET 

	

EJ 	Eurooppatie (nro 4) 

	

EiiI 	Valtatie 	(nro 13) 

Kantatie 	(nro 59) 

Maantie 	(nro 123) 

	

IP 1234 	Paikollistie 	(nro 1 2345 
tierekisterin mukaiset tienumerot ) 

	

® 	Yksityinen tie 

	

® 	Katu tai rakennuskoavatie 

	

(Tj 	Kevyen liikenteen tie (yleinen tie) 

Silta, siltarekisterin nro 123 

SUUNNITELTUJEN TEIDEN TUNNUKSET 

Maantie (nro 1) 

Paikallistie (nro 1) 

Yksityinen tie (nro 4) 

Yksityinen tie, jota kytetÖtn 
kevyenliikenteen tien 

Yksityisen tien liittymn 
rajoitettu köyttöoikeus: 

- asuntokiinteistö 

- elinkeinon horjoittaminen 

- lomakiinteistO 

- maa— jo metstalous 

Liittym sallitaan rakennettavaksi 

Kotu toi rakennuskaovatie (nro 	1) 

Katu tai rakennuskaavatie, ota 
kytetöøn kevyenliikenteen fenO 

Kevyen liikenteen tie (nro 	4 yleinen 	tie) 
YLEISKARTAN PIIRUSTUS- 

Eritasoliittymö MERKINNÄT 

Eritasoliittymön 	ronippi (nro 2) 
- TEIDEN TUUNNUKSET 

j Silta 	(nro 	6) 
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YLEISKARTAN PIIRUSTUSMERKINNÄT 
- KÄÄNNETÄÄN VASEMMALLE 
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