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ESIPUHE 

Kaikkien tiehankkeiden suunnitteluun sisältyy ennen tiesuunnitelman laatimista 
jonkin asteista yleissuunnittelua. Yleissuunnitteluvaiheessa tarkastellaan mm. 
hankkeen laajuutta, ratkaisuja kaipaavia ongelmia ja niiden mandollisia ratkaisu- 
vaihtoehtoja vaikutuksineen ja päädytään lopulta perusteltuun konkreettiseen 
ehdotukseen ratkaisumalliksi. Hankkeen laajuudesta ja vaikutuksista riippuen 
yleissuunnitteluvaiheen tuloksena on maantielain mukainen yleissuunnitelma, 
vaikutuksiltaan vähäisen hankkeen toimenpidesuunnitelma tai kaavoitusta pal-
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Yleissuunnitteluvaiheen päättyessä kertynyt aineisto raportoidaan suunnittelu- 
kohteen jatkosuunnittelun ja päätöksenteon tarpeiden mukaan. 

Yleissuunnitteluohjeen alkuosassa on kuvattu yleisellä tasolla tiensuunnittelun 
toimintaympäristö ja yleissuunnittelun asema siinä, yleissuunnittelutyön sisäl-
töä, suunnittelun aikaista yhteistyötä ja suunnittelun päävaiheita hallinnollisine 
käsittelyineen. Loppuosa sisältää ohjeet erityyppisten hankkeiden yleissuunnit-
telutyön tuloksena syntyvien raporttien sisällöstä, niihin sisällytettävistä asiakir-
joista, asiakirjojen ja piirustusten esitystavasta mallipiirustuksineen ja muun 
suunnitteluaineiston kokoamisesta. 

Yleissuunnitteluohje korvaa vuodelta 1992 olevan ohjeen Yleissuunnitelma, Si-
sältöja esittämistapa. Yleissuunnitteluohjeen uudistamistyötä on ohjannut työ-
ryhmä, johon ovat kuuluneet Tiehallinnon keskushallinnon Asiantuntijapalvelut - 
yksiköstä suunnittelupäällikkö Matti K. Hämäläinen, tieinsinööri Pentti 0. Kar-
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Laamanen Kaakkois-Suomen tiepiiristä, suunnittelupäällikkö Jorma Leskinen 
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MAANTIEN SUUNNITTELU JA ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 

1 MAANTIEN SUUNNITTELU JA ALUEIDEN KÄYTÖN 
SUUNNITTELU 

1.1 Maanteiden toiminnallinen luokitus 

Maanteitä ovat yleiseen liikenteeseen luovutetut tiet, joiden ylläpitämisestä huo-
lehtii valtio. Maantiet on jaettu liikenteellisen merkityksensä mukaan neljään toi-
minnalliseen luokkaan: 

• valtatiet 
• kantatiet 
• seututiet 
• yhdystiet. 

Maanteiden luokitus kuvaa teiden nykyistä tai tavoitteellista laatutasoaja palvelu- 
tehtävää. Toiminnallinen luokitus yhdessä liikennemäärien ja paikallisten tavoit-
teiden kanssa ohjaa mm. maantien suunnittelua ja suunnitelmaratkaisuja vai-
kuttamalla esimerkiksi tien tavoitteelliseen nopeustasoon, tien sijaintiin taajama- 
rakenteessa ja tienvarren maankäytön kytkentään maantiehen. 

Erityisen merkittävät valta- ja kantatiet tai niiden osat liikenne- ja viestintä- 
ministeriö (LVM) määrää valtakunnallisesti merkittäviksi runkoteiksi. Runkotiet 
palvelevat ennen kaikkea pitkämatkaista liikennettä ja niille on niiden liikenteen-
väl itystehtävän johdosta asetettu korkeat laatuvaatimukset sujuvan liikenteen 
turvalliseksi hoitamiseksi. 

Valtatiet 	palvelevat valtakunnallista ja 
maakuntien välistä pitkämatkaista 
liikennettä, valtatie tai sen osa voi 
olla määrätty runkotieksi 

Kantatiet 	täydentävät valtatieverkkoa ja 
palvelevat maakuntien liikennettä, 
kantatie tai sen osa voi olla 
määrätty runkotieksi 

palvelevat seutukuntien liikennettä 
Seututiet ja liittävät näitä valta- ja kantateihin 

palvelevat paikallista liikennettä 
Yhdystiet 

Kuva 1. Maanteiden toiminnallinen luokitusja palvelutehtävä. 
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Maanteiden toiminnallisesta luokittelusta valta- tai kantateiksi ja runkoteiksi 
määrää liikenne-ja viestintäministeriö. Seutu-ja yhdysteistä päättää Tiehallinto. 

Maantielaki 4 §, 1-3 mom. 
Maantie on sellainen tie, joka on luo vutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka 
ylläpitämisestä valtio huolehtii. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maan-
tiet ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä. 

Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista 
liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien lii -
kennettä. Seututiet palvelevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta-ja 
kantateihin. Muut maantiet ovat yhdysteitä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö määrää, mitkä maantiet ovat valta teitä ja 
kantateitä sekä miltä osin ne ovat valtakunnallisesti merkittäviä runkoteitä. Tie- 
hallinto määrää, mitkä maantiet ovat seututeitä ja yhdysteitä. 

1.2 Maanteiden suunnittelu 

Maantiet yhdessä katujen ja yksityisten teiden kanssa muodostavat tieliiken-
teen verkon. Liikenneverkkoa kehitetään jatkuvasti osana koko liikenne- 
järjestelmää vastaamaan yhteiskunnallisia tavoitteita ja mm. yhdyskunta- ja 
elinkeinorakenteessa sekä ihmisten liikkumiskäyttäytymisessä tapahtuvia muu-
toksia. 

Maantielaki 3 § 
Maantieverkkoa kehitettäessä ja pidettäessä kunnossa on kiinnitettävä huo-
miota siihen, että tieliikennejärjestelmä osana koko liikennejärjestelmää edis-
tää valtakunnallisten alueidenkäyttöta voitteiden toteuttamista ja alueiden ke-
hittämistä sekä maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäns-
tölle asetettavien tavoitteiden toteuttamista. 

Maantieverkon tulee tarjota mandollisuus tua'alliseen ja toimivaan liikku-
miseen ja kuljettamiseen koko maassa kohtuullisin kustannuksin ottamalla 
huomioon eri väestöryhmien liikkumistarpeet ja eri elinkeinoalojen kuljetus- 
tarpeet. Huomiota on kiinnitettävä luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön ja 
siihen, että maantieverkon ja liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät 
mandollisimman vähäisiksi. 



Yleissuunnittelu 	 13 
MAANTIEN SUUNNITTELU JA ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 

1.2.1 Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä 

Alueidenkäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja alueiden käytössä on nou-
datettava maankäyttö-ja rakennuslain (MRL) säännöksiä. Lain tavoitteena on 
järjestää alueidenkäyttö niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elin- 
ympäristölle ja kestävälle kehitykselle sekä turvataan jokaisen osallistumis-
mandollisuudet. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - VN hyväksyy 

MRL 24 MRL 24 	Yleistavoittei/Ia 24 	2 mom. 
1 mom 2 mom 	oikeusvaikutus vain 

yleispiirteisiin kaavoihin - Maakunnan 
liitto laatu ja 

Maakuntakaava hyväksyy 
- YM vahvistaa 

E :Q MRL 32 
- Kuntien yhteinen 

o toimielin hyväksyy 
- YM vahvistaa I_ Kuntien yhteinen yleiskaava 

.2 Yleiskaava - Kunta laatu ja 
- hyväksyy 

MRL42 

Asemakaava - Kunta laatu ja 
hyväksyy 

Kuva 2. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on osaltaan tukea ja edis-
tää maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa määriteltyjen 
alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden ensisijai-
sena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huo-
mioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomais-
ten toiminnassa. 

Valtioneuvosto päätti vuonna 2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 
jotka jaettiin kuuteen asiakokonaisuuteen: 

1. Toimiva aluerakenne 
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenneja elinympäristön laatu 
3. Kulttuuri-ja luonnonperintö, virkistyskäyttöja luonnonvarat 
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
6. Luonto-ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö-ja rakennuslain 
mukaista alueidenkäytön suunnittelujäqestelmää, johon kuuluvat maakuntakaava, 
yleiskaavaja asemakaava. Maakuntakaavalla osoitetaan alueidenkäytön maa- 
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MAANTIEN SUUNNITTELU JA ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 

kunnalliset ratkaisut. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdys-
kuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yh-
teen sovittaminen. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan. Asemakaa-
va laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja 
kehittämistä varten. 

Maankäyttö-ja rakennuslaki 1 § 
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että 
siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologises-
ti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuunsesti kestävää kehitystä. 

Tavoitteena on myös tutvata jokaisen osallistumismandollisuus asioiden 
valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuoro vaikutteisuus, asiantuntemuksen mo-
nipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 24 § 
Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja a,vioida toimenpiteidensä 
vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta. 

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on 
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamises-
ta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 

1.2.2 Maanteiden suunnittelujärjestelmä 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niihin pohjautuvat alueiden-
käyttösuunnitelmat ovat lähtökohtina maanteiden suunnittelulle. Maanteitä 
parannetaan yleisen liikenteen tarpeen vaatiessa, liikenteestä aiheutuvien hait-
tojen poistamiseksi tai vähentämiseksi tai maankäytön sitä edellyttäessä. Uusi 
maantie tehdään, jos olemassa oleva maantieverkko ei täytä enää yleisen lii-
kenteen tai maankäytön tarpeita eikä tien parantamisella tai muutoin liikenne- 
järjestelmää kehittämällä voida tarkoituksenmukaisesti tyydyttää näitä tarpeita 
taikka poistaa tai riittävästi vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja. 

Maantielain (MTL) mukaisen yleissuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti 
ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana 
tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaa-
van tavoitteisiin perustuvan yleissuunnitelman laatimiseksi. Maantie voidaan 
suunnitella ilman kaavaakin, jos tien sijainti ja suhde muuhun maankäyttöön 
voidaan muutoin selvittää yhdessä keskeisten viranomaistahojen kanssa. Tämä 
koskee lähinnä tieverkon alempiluokkaisia tieyhteyksiä, jotka eivät yleensä näy 
yleispiirteisissä kaavoissa. Maanteiden suunnittelusta vastaa Tiehallinto. 
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Maantielaki 13 § 
Maantietä parannetaan yleisen liikenteen tarpeen vaatiessa taikka liikenteestä 
aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi taikka maankäytön sitä 
edellyttäessä. Uusi maantie tehdään, jos olemassa oleva maantie verkko ei 
täytä enää yleisen liikenteen tai maankäytön tarpeita eikä tien parantamisella 
tai muutoin liikennejärjestelmää kehittämällä voida tarkoituksenmukaisesti tyy-
dyttää näitä tarpeita taikka poistaa tai riittävästi vähentää liikenteestä aiheutu-
via haittoja. 

Maantie on rakennettava siten, että tien tarkoitus saavutetaan mandollisim-
man edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin 
tarve vaatii. Rakentamisessa on otettava erityisesti huomioon liikenne- 
turvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä ympäristö- 
näkökohdat. Maantietä ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. 

Maantielaki 17 § 
Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennus- 
lain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaa vaan, jossa maantien sijainti ja suhde 
muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai 
muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaa-
van tavoitteisiin perustuvan yleis- tai tiesuunnitelman laatimiseksi. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava 
on otettava huomioon siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. 
Yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeus- 
vaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimas-
sa olevaa asemakaavaa, jos kunta ja alueellinen ympänstökeskus sitä puolta-
vat. Tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. 

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, voidaan maantie suunnitella, 
jos tien luonne huomioon ottaen tien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyt-
töön voidaan ilman kaavaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan, maa-
kunnan liiton ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. 

Yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, mitä 
luonnonsuojelulaissa (1096/1996) ja sen nojalla säädetään. 

Tien suunnittelun tulee tarpeen mukaan perustua lisäksi liikennejärjestelmän 
kehittämistä koskevaan suunnitteluun. 



16 	 Yleissuunnittelu 

MAANTIEN SUUNNITTELU JA ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 

Liikenne- 	Alueidenkäytön suunnittelu 
järjestelmä- 
suunnftte!u 

1 	Esiselvitykset 	 : 	Vaikutusten 
arviointi 

Suunnittelun käynnistämispäätös 

4 	 4r 

I Hyvä ksymispäätös 	 1 	 - - 

----------------------1.  

Hyväksymispäätös 

Toteutusvaihe 	 - - 
Rakennussuunnitteluja rakentaminen 	1 

Vastaanotto 

HoutojayUapo 	 - 

Kuva 3. Maanteiden suunnittelujarjestelmä. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa tarkastellaan eri liikennemuotoja, niiden 
tarvitsemia liikenneverkkoja ja osapuolten yhteistyötä kokonaisuutena ja suh-
teessa maankäytön suunnitteluun. Laajimmillaan se on kaikkien liikkumis- ja 
kuljettamismuotojen samanaikaista suunnittelua, jossa maantieliikenteen tar-
peet on yksi osa-alue. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tuloksena syntyy pää-
määriä ja tavoitteita, jotka koskevat liikkumis- ja kuljetustarvetta, matkojen ja 
kuljetusten ketjuja, liikennemuotojen välistä työnjakoa, tavoitteellisia liikenne- 
verkkoja, toteuttamisstrategioita ja vaikutusarvioita. Maantielain mukaan maan-
teiden suunnittelun tulee perustua tarpeen mukaan liikennejärjestelmän kehit-
tämistä koskevaan suunnitteluun. 

Esiselvityksiä laaditaan tienpidon suunnittelua ja ohjelmointia varten. Selvityk-
set ovat hyvin erityyppisiä. Niiden sisältö ja laajuus määrittyvät niiden 
käyttötarkoitusten mukaan valtakunnallisista tai alueellisista selvityksistä hy-
vinkin rajattuihin hankekohtaisiin selvityksiin asti. Selvityksissä keskitytään on-
gelma-analyysiin sekä ongelmien periaatteellisiin ratkaisumalleihin ja niiden 
välisiin eroihin alustavien vaikutustarkastelujen pohjalta. 

Suunnittelussa on vallannut alaa ns. neliporrasajattelu, jossa uuden infrastruk-
tuurin rakentamisen ohella tarkastellaan vaihtoehtona pitkän aikavälin 
kehittämispolkua, joka voi sisältää olemassa olevan infrastruktuurin käytön te-
hostamista tai matkustuskäyttäytymiseen ja tavaroiden kuljetustarpeeseen tai 
-tapaan vaikuttamista. Ajattelutavassa on keskeistä liikenteen kysynnän hallin- 
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nan keinojen huomioiminen väyläpalvelujen kehittämisessä. Neliporrasajattelun 
mukainen suunnittelutapa sopii parhaiten esiselvitysvaiheeseen, ja sen avulla 
pyritään parantamaan tienpidon kustannustehokkuutta ja lisäämään liikenne- 
järjestelmän parantamisen keinovalikoimaa. Neliporrasajattelun periaate on 
esitetty kuvassa 4. 

Vaikuttaminen maankäyttöön/ Toimenpiteet 
liikennetarpeeseen sekä kulku- 
ja kuljetusmuodon valintaan 

Liikenneverkon Toimenpiteet 
käytön tehostaminen ______________ 

Pienet parantamistoimet Toimenpiteet 

Uusinvestoinnit 	 F1 Toimenpiteet 

Tavoitteena 
sovitun 
palvelutason 
varmistaminen 
pitkällä aikavälillä 

Ratkaisuna eri 
tyyppisiä 
toimenpiteitä 
yhdistelevä 
kehittämispolku 

Kuva 4. Neliporrasajattelun periaate. 

Esiselvityksen pohjalta tehtävä päätös on luonteeltaan Tiehallinnon sisäinen 
päätös hankkeen edistämisestä, eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Johtopäätöksinä 
voidaan esittää esim. yhden tai useamman vaihtoehtoisen ratkaisumallin jatko- 
kehittämistä sekä seuraavan suunnitteluvaiheen sisältöä ja ajoittamista. Tulok-
sena voi olla ratkaisu, jossa varsinaista uusinvestointia ei tarvita, vaan ongel-
mat voidaan ratkaista muilla toimenpiteillä. Selvitysten teossa voivat sidosryhmät 
olla tarvittaessa mukana, ja niiltä voidaan selvityksen valmistuttua pyytää myös 
kannanottoja tai virallisia lausuntoja. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti tärkeim-
piä esiselvityksiä: 

• Tarveselvityksessä tarkastellaan rajattua tieverkon osaa, tiejaksoa 
tai vieläkin rajatumpaa kohdetta kuten esim. yksittäistä liittymää. Selvi-
tyksen päätavoitteina on tutkia, millainen ongelmatilanne on kyseessä 
ja millaisia vaihtoehtoisia keinoja ongelman poistamiseksi tai 
lieventämiseksi voisi olla käytettävissä. Tarveselvityksen luonteisia 
mutta usein yksityiskohtaisempia esiselvityksiä ovat myös vaihtele-
vasti nimetyt muut raportit, kuten kehittämisselvitys ja toimenpide- 
selvitys. 

• Yhteysväliselvitys käsittelee pitkähkön tiejakson parantamisen tar-
vetta sekä kehittämistoimenpiteitä alustavasti. Yhteysväliselvityksen 
tuloksena koko yhteysvälille hahmotellaan tiejaksoittain tavoitetilanteen 
(aikajänne yli 20 vuotta) edellyttämät alustavat kehittämistoimenpiteet. 
Selvityksessä kuvataan lisäksi mm. ehdotettujen kehittämistoimen-
piteiden vaikutuksia, kustannuksia ja niiden ajoittumista. Yhteysväli-
selvitykset palvelevat ensisijaisesti päätieverkon kokonaissuunnittetun 
sekä kunkin yhteysvälin yksityiskohtaisen suunnittelun apuvälineenä. 
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• Teemakohtainen selvitys on useimmiten luonteeltaan tilanne-ja tarve- 
tarkastelu jostakin erityisteemasta. Tarkastelualue voi teemasta riip-
puen olla tiepiirin, kuntaryhmän, kunnan tai sen osan alue. Selvityksen 
tavoitteina on etsiä teemaan liittyviä ongelmakohteita mm. yksityiskoh-
taisen suunnittelun käynnistämistä varten. Tyypillisimpiä erityisteemoja 
ovat liikenneturvallisuus, tievalaistus, kevytliikenne, joukkoliikenne, 
meluntorjunta, pohjavesien suojaaminen ja ohituskaistajärjestelyt. 

Yleissuunnittelu, jota tämä ohje käsittelee, on tien periaateratkaisujen, yh-
teiskunnallisen hyväksyttävyyden ja tiehankkeeseen vaikuttamisen kannalta tär-
keä suunnitteluvaihe. Silloin määräytyvät maantien toiminnallinen perusratkaisu, 
laatu ja vaikutukset. Yleissuunnitteluvaiheessa tarkastellaan vaihtoehtoja ja ar-
vioidaan hankkeen vaikutuksia eri näkökulmista. Suunnittelua tehdään yhteis-
työssä ja vuorovaikutteisesti huomioiden hankkeen luonne, laajuus ja vaikutuk-
set. 

Tiesuunnittelu perustuu esiselvitykseen tai yleissuunnitteluvaiheen suunnit-
teluun. Tiesuunnittelussa painopiste on toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksi-
tyiskohtaisten ratkaisujen suunnittelussa sekä rakentamis-, lunastus-ja korvaus- 
kustannusten määrittämisessä ja mandollisesta kustannusjaosta sopimisessa. 
Tiesuunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy tiesuunnitelma, joka hyväksytty-
nä antaa Tiehallinnolle oikeuden tien toteuttamiseen ja tarvittavien alueiden 
haltuunottoon. Suunnitelman laadintaa ohjaa tiesuunnitelman sisältö ja esitys- 
tapa -ohje. 

Tiehankkeen toteutusvaiheeseen kuuluu rakennussuunnitelman laadinta ja 
rakentaminen. Rakennussuunnitelma on yksityiskohtainen tiehankkeen 
toteuttamisasiakirja työpiirustuksineen ja laatuvaatimuksineen. Rakennus- 
suunnitelma tehdään usein urakkaan sisältyvänä, jolloin urakoitsija vastaa sen 
laatimisesta. Rakennussuunnitelman laadintaa ohjaavat tiesuunnitelma, teknil-
lisetja toiminnalliset laatuvaatimukset sekä muut ohjeet. 

Tiehankkeen vaikutuksia arvioidaan kaikissa selvitys-ja suunnitteluvaiheissa. 
Liikennejäriestelmäsuunnittelussa vaikutusten arviointi on luonteeltaan ohjelma- 
tasoista arviointia, joka täydentyy esiselvitysten sekä yleis- ja tiesuunnittelu-
vaiheiden myötä. Vaikutusten arviointia eri vaiheissa ohjaa Tiehankkeiden arviointi- 
ohje. 

Maantien suunnittelu etenee usein kaksivaiheisesti alkaen yleissuunnittelullaja 
jatkuen tiesuunnitelman laatimisella. Yleissuunnittelua tarvitaan jokaisen tie- 
hankkeen suunnittelun alussa. Aina ei kuitenkaan tarvita erillisiä yleissuunnitte-
lu-ja tiesuunnitteluvaiheita (kuva 5). Jos tien kehittämisen toimenpiteet muutta-
vat vain vähän nykytilannetta ja hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä, voidaan 
vaiheita yhdistää ja jättää erillinen yfeissuunnitelman (aatimisvaihe kokonaan 
pois. 
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• Hanke A: Esiselvityksessä on päädytty ratkaisuun, jossa maaseudulla 
sijaitseva kapea ja mutkainen asutuksen keskellä oleva maantieosuus 
rakennetaan kokonaan tai osittain uuteen paikkaan. Tien sijoittamiselle 
on vaihtoehtoja, mutta asukkaiden päivittäiset kul kuyhteydet muuttuvat 
jokaisessa vaihtoehdossa. Hankkeen vaikutuksia ei kaikin osin tunneta. 
Suunnittelussa edetään erillisen yleissuunnitteluvaiheen kautta tie-
suunnitteluvaiheeseen. 

• Hanke B: Esiselvitysvaiheessa on päädytty ratkaisuun, jossa maaseu-
tualueella nykyisen maantien tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi. 
Liittymän välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta tai muuta erityistä 
huomiota vaativaa maankäyttöä. Eritasoliittymän ramppijärjestelyjä on 
alustavasti selvitetty esiselvityksen laadinnan yhteydessä. Hankkeessa 
voidaan siirtyä esiselvitysvaiheesta suoraan tiesuunnitelman laadintaan. 
Tarvittava yleissuunnittelu tapahtuu tiesuunnitelman laadinnan alussa. 

• Hanke C: Esiselvityksessä on päädytty ratkaisuun, jossa asemakaava- 
alueen ulkopuolella oleva maantie parannetaan nykyisellä paikallaan 
toimenpiteinä mm. tierakenteen vahvistaminen, kuivatuksen tehostami-
nenja tieluiskien loiventaminen. Hankkeen vaikutukset arvioidaan vähäi-
siksi ja tien suhde lähiympäristöön ei olennaisesti muutu. Toimenpiteitä 
varten ei alustavan arvion mukaan tarvita lisäaluetta. Arvioidaan, että 
kiinteistön omistaja antaa tarvittaessa kirjallisen suostumuksen pienen 
lisäalueen ottamiseen. Tiesuunnitelman laatiminen ja käsittely eivät täl-
löin ole välttämättömiä, joten esiselvitysvaiheesta voidaan siirtyä suo-
raan toteutusvaiheeseen. Yleissuunnittelua tarvitaan tällöin toteutus- 
vaiheen alussa ennen rakennussuunnittelua. 

Hanke A 
	

Hanke B 
	

Hanke C 

1 	Esiselvitys 

Toteutusvaihe 

1 Esiselvitys 

an tien 
unnittelu 

Toteutusvaihe 

Kuva 5. Maantien suunnittelun vaiheistus tapauskohtaisesti. 

Maantielaki 21 § 
Ennen maantien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä tiesuunnitelma. Kun 
on kysymys sellaisesta maantien parantamisesta, jonka vaikutukset ovat vähäi-
set, tiesuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos hanketta varten ei 
oteta lisäaluetta taikka jos kiinteistön omistaja tai omistajaan verrattava haltya on 
antanut kirjallisen suo.stumuksen lisäalueen ottamiseen. 



20 	 Yleissuunnittelu 
MAANTIEN SUUNNITTELU JA ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 

1.2.3 Maantien suunnittelua ohjaava keskeinen lainsäädäntö 

Maantien suunnittelua ja suunnittelukäytäntöä ohjaa lainsäadäntö. Yleissuunnitte-
luvaiheen kannalta keskeisimmät lait ovat 

• Maantielaki (503/2005) ja asetus (924/2005) 
• Maankäyttö-ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 
• Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) ja 

asetus (713/2006) 
• Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 

arvioinnista (200/2005) ja asetus (347/2005) 
• Luonnonsuojelulaki (1096/1 996) ja asetus (160/1997) 
• Hallintolaki (434/2003) 
• Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 
• Vesilaki (264/1961) 

Maantielain tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää liikkumis-ja kuljetustarpeiden 
vaatimia, toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä maantieyhteyksiä 
osana liikennejärjestelmää sekä turvata osallistumismandollisuudet tieratkaisuja 
koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeus-
turvaa maanteitä koskevissa asioissa (1 §). Maantien yleissuunnitteluvaiheen 
kannalta keskeisiä säännöksiä ovat mm. maanteiden rakentamista (13 §), 
tutkimusoikeutta (16 §), tien suunnittelua ja alueidenkäytön suunnittelua (17 §), 
yleissuunnitelman laatimistarvetta (18 §), sisältöä (19 §), oikeusvaikutuksia 
(20 §), vuorovaikutusta (27 §) ja YVA-menettelyä koskevat säännökset. 

Maankäyttö-ja rakennuslaki sekä valtioneuvoston päätös valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista (30.11.2000) ohjaavat kaikkea alueidenkäytön suun-
nittelua. Maankäyttö-ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja 
rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä 
edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 
kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismandollisuus asi-
oiden valmisteluun, ja varmistaa suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asi-
antuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa 
asioissa. 

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä eli YVA-lakia sovelletaan 
sellaisiin tiehankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kan-
sainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia ja joista saat-
taa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja 
muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Lain tavoitteena on edistää ympäristö- 
vaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja pää-
töksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumis-
mandollisuuksia. Tarkempi YVA-lain soveltaminen löytyy asiaa koskevista 
asetuksista. 
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Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioin-
tia ohjaavan lain eli SOVA-lain tavoitteena on edistaa ympäristövaikutusten 
arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien vai-
mistelussa ja hyväksymisessä, parantaa yleisön tiedonsaantia ja 
osallistumismandollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä. 

Luonnonsuojelulain tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden ylläpitä-
minen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja 
luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen (1 §). Luonnonsuojelulailla täy-
täntöön pannulla luontodirektiivillä on perustettu Natura 2000 -verkosto. Useat 
direktiivit vaikuttavat sitovalla tavalla, paitsi uusien teiden linjausvaihtoehtoihin, 
myös olemassa olevien teiden parantamisiin. 

Hallintolaki sisältää hyvän hallinnon perusteet sekä hallintoasioissa noudatetta-
vat menettelysäännökset. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat keskeisesti muun 
muassa hallinnon oikeusperiaatteet, palveluperiaate, neuvonta, hyvän kielen-
käytön vaatimus ja viranomaisten yhteistyö. Haltintolaki on yleislaki, jota sovel-
letaan, ellei erityislaista (esim. maantielaki tai MRL) löydy vastaavaa säännös-
tä. 

Hallintolainkäyttölakia sovelletaan haettaessa muutosta yleissuunnitelman 
hyväksymispäätökseen. 

Vesilakia sovelletaan, mikäli rakentamisesta saattaa aiheutua sellainen muu-
tos tai seuraus, jota pohjaveden muuttamiskielto tai vesistön sulkemiskielto ja 
muuttamiskielto koskevat. Vesilaissa on määritelty, milloin esim. sillan rakenta-
miseen tarvitaan ympäristölupaviranomaisen lupa. Myös toimenpiteet, joilla voi 
olla vaikutuksia pohjaveden pinnan tasoon, vaativat ympäristötuvan. 
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2 MAANTIEN YLEISSUUNNITTELU 

Yleissuunnittelun kohteet ovat laajuudeltaan ja laadultaan hyvin erilaisia ja siksi 
myös niiden suunnittelulle asetettavat tavoitteet ja suunnittelun sisällöt ovat eri-
laisia. Suunnitelmassa esitettävät toimenpiteet ja niiden vaikutukset vaihtelevat 
tapauskohtaisesti suurestikin. Hankkeen vaikutukset ovat monilta osin usein 
verrannollisia hankkeen laajuuteen. 

Maankäytön suunnittelussa voi olla tarve varautua maantiehen, vaikka välitöntä 
tiehankkeen toteutusta ei ole näköpiirissä. Maantien yleissuunnittelu käynniste-
tään tällöin kaavoituksessa tarvittavien aluevarausten määrittämiseksi, vaikka 
liikenteellinen tilanne ei vielä pitkään aikaan edellytä toimenpiteitä tieverkolla. 

Suunnitteluprosessiin osallistuvien tahojen määrä ja vuorovaikutuskäytännöt 
vaihtelevat myös tapauksittain. Koska hankkeet yleensä eroavat 
ominaisuuksiltaan toisistaan, ovat myös lopputuotteena syntyvät suunnitelmat 
sisällöltään ja tarkkuudeltaan erilaisia. 

Hankkeen tyypistä ja luonteesta sekä arvioiduista vaikutuksista riippuu, mitä 
yleissuunnitteluvaiheelta odotetaan, mitä siihen kulloinkin sisältyy ja miten suun-
nitelma on käsiteltävä. Yleissuunnitteluvaiheen tuloksena syntyy yleensä jokin 
seuraavista asiakirjoista: 

a. yleissuunnitelma 
b. toimenpidesuunnitelma 
c. aluevaraussuunnitelma. 

Kuva 6. Yleissuunnitteluvaiheen tuloksena on yleis-, toimenpide- tai 
alue varaussuunnitelma. 
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Tässä yleissuunnitteluohjeessa on kuvattu maantielain mukaisen yleis-
suunnitelmahankkeen läpivienti ja laadintatapa. Ohjetta sovelletaan tapaus-
kohtaisesti hankkeen luonne, laajuus ja vaikutustarkastelujen tarve huomioi-
den. Koska yleissuunnitelma eroaa toimenpide- ja aluevaraussuunnitelmista 
lakisääteisyytensä lisäksi lähinnä vain hankkeiden toimenpiteiden, 
vaikutustarkastelujen laajuuden ja suunnitelman käsittelyn osalta, on ne kuvat-
tu samassa ohjeessa. Toimenpidesuunnitelman ja aluevaraussuunnitelman 
laatiminen on kuvattu erikseen niiltä osin, kun ne poikkeavat yleissuunnitelman 
laatimisesta. 

Yleissuunnitteluvaihetta valmistellessa arvioidaan, täyttyykö maantielain mu-
kainen velvoite yleissuunnitelman laatimiselle. Tiehankkeesta voidaan laatia yleis- 
suunnitelma vaikka maantielaki ei sitä edellyttäisi. Tällainen tilanne voi olla esi-
merkiksi silloin, jos ennen tiesuunnitelman laatimista halutaan selvittää ja saa-
da hyväksyntä tiehankkeen perusratkaisuille. 

Yleissuunnitelman laatimisesta ja käsittelystä on säännökset maantielaissa. 
Laatimisvelvoite riippuu suunnitellun hankkeen arvioiduista vaikutuksista. Jos 
hankkeen arvioidut vaikutukset eivät ole vähäisiä taikka maantien sijaintia 
vaikutuksineen ei ole riittävässä määrin ratkaistu jo kaavoituksen yhteydessä, 
selvitetään ne laatimalla yleissuunnitelma. Hankkeet, joihin sovelletaan ns. YyA 
-menettelyä, edellyttävät aina yleissuunnitelman laatimista. Yleissuunnitelma 
laaditaan yleensä siinä vaiheessa, kun tiehankkeen toteuttaminen on lähiajan 
ohjelmissa. 

Maantielaki 18 § 
Yleissuunnitelma on laadittava, jolleivät hankkeen vaikutukset ole vähäiset 
taikka maantien sijaintia ja sen vaikutuksia ole jo riittävässä määrin ratkaistu 
asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaa vassa. Yleissuunnitelma on 
aina laadittava sellaisissa hankkeissa, joihin sovelletaan ympänstövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 2 luvun mukaista arviointi- 
menettelyä. 
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Yleissuunnitelma laaditaan, jos hankkeen vaikutukset ovat merkittävät. Tiehallinto 
arvioi vaikutusten merkittävyyttä päättäessään yleissuunnitelman tekemisestä. 
Maantielain perusteluissa on todettu vaikutusten merkittävyydestä. 

Jos tien pitoviranomainen arvioi hankkeen vaikutukset vähäisiksi, ei yleis- 
suunnitelma ole tarpeen, vaan voidaan ryhtyä laatimaan tiesuunnitelmaa. Hank-
keen vaikutukset ovat yleensä suoraan verrannollisia hankkeen laajuuteen. 
Parannettaessa maantietä paikallaan se aiheuttanee aikaisempaan tilantee-
seen verrattuna yleensä vain vähäisiä vaikutuksia. Samoin yksittäiset maan-
tien kohtien parantamiset kuten yli- ja alikulkujen ja kevyen liikenteen väylien 
rakentaminen aiheuttavat harvoin muita kuin vähäisiä vaikutuksia. Ratkaise-
vaa on kuitenkin näissäkin hankkeissa ympäröivä maankäyttö ja ympäristön 
haavoittuvuus. 

Toisena pykälän harkinnanvaraisuutta osoittavana tapauksena on kuten 
nykyisessä laissakin sen arviointi, onko maantievarausta asemakaavaan tai 
oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan otettaessa tien sijainti ja sen vaikutukset jo 
riittävässä määrin ratkaistu. Mainituissa kaavoissa tien sijainti ja sen liittyminen 
ympäristöön esitetään niin yksityiskohtaisesti, että tietä koskevan erillisen yleis- 
suunnitelman laatiminen kaa vaan merkityn tien rakentamiseksi ei useimmis-
sa tapauksissa ole tarpeen. 

Vaikka maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua 
riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin, on niiden riittävyys atvioitava jokaisessa 
tapauksessa erikseen, sillä eri aikoina vaikutuksia on selvitetty 
kaavoitusmenettelyssä eri tavoin. Mitä pitempi aika on kulunut, sitä kriittisempi 
tulee olla silloisten vaikutusselvitysten riittävyyteen. 
Maantielain perustelut (18 §) 

Tyypillisiä yleissuunnitelman laadintakohteita ovat 
• moottoritien tai moottoriliikennetien rakentaminen 
• kaksikaistaisen tien muuttaminen neli- tai useampikaistaiseksi 
• kaikki muut hankkeet, jotka edellyttävät YVA-lain mukaista menettelyä 
• uuden maantien tai ohikulkutien rakentaminen 
• maantien parantaminen toimenpitein, jotka muuttavat olennaisesti nyky- 

tilannetta ja jonka vaikutukset ympäristölle ovat merkittäviä 
• maantien tasoliittymän muuttaminen eritasoliittymäksi taajama-alueella 

ja ympäristöllisesti vaativassa kohteessa 
• lossin korvaaminen sillalla. 

Jos tiehankkeen suunnittelun yhteydessä joudutaan laatimaan tai muuttamaan 
oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaavat koko suunnitteluosuudella, py-
ritään tiehankkeen sijainti sekä vaikutukset selvittämään ja ratkaisemaan 
kaavoitustyön yhteydessä. Tällöin laaditaan aluevaraussuunnitelma, jolloin eril-
listä yleissuunnitelman käsittelyä ei tarvita. 

Erillinen yleissuunnitteluvaihe ennen tiesuunnitelman laatimista voi olla tarpeen, 
vaikka kriteerit maantietain mukaisen yleissuunnitelman laatimiselle eivät täyty. 
Suunnitteluvaiheen tuloksena syntyneet asiakirjat kootaan tällöin toimenpide-
suunnitelmaksi. Näin voidaan menetellä tiehankkeessa, jonka vaikutukset ovat 
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vähäisiä tai tien parantamistoimenpiteiden sijaintia ei ole riittävästi ratkaistu 
asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Nykyistä tieverkkoa 
pienimuotoisesti parannettaessa toimenpidesuunnitelman laatiminen on mo-
nissa tapauksissa riittävä. Erillistä yleissuunnitteluvaihetta ja toimenpide- 
suunnitelman kokoamista ei kuitenkaan ole yleensä tarpeen tehdä, jos tien 
parantamistoimenpiteille ja niiden sijainnille ei ole vaihtoehtoisia selvittämistä 
vaativia ratkaisuja. Tällöin tarvittava yleissuunnittelu tehdään tiesuunnitelman 
laadinnan alussa. 

Tyypillisiä toimenpidesuunnitelman laadintakohteita ovat 
• pitkähkön tiejakson pienehköjen parantamistoimenpiteiden ja niiden 

likimääräisen toteuttamisjärjestyksen selvittäminen 
• maantien parantaminen haja-asutusalueella toimenpitein, jotka eivät 

olennaisesti muuta nykytilannetta ja/tai aiheuta merkittäviä lisähaittoja 
tievarren asutukselte ja ympäristölle (ei merkittäviä muutoksia autolii-
kenteen reittivalinnoissa eikä liikenteen olennaista lisääntymistä, tien 
leveyden/korkeusaseman muutokset vähäisiä, ei laajoja muutoksia 
yksityistieliittymissä ja -järjestelyissä, jne.) 

• kevyen liikenteen väylät ja yli-/alikulkuyhteydet 
• maantien liikenneolosuhteiden parantaminen liikenteen hallinnan kei-

noin 
• maantien tasoliittymän parantaminen 
• taajamatien pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet. 

Vaikutukset eivät ole Vaikutukset ovat vähäisiä Tilatarpeiden määrittele- 
vähäisiä tai maantien tai parantamistoimen- minen kaavan laatimista 
sijaintia ei ole riittävästi piteiden sijainti on varten. Laaditaan myös, 
ratkaistu asemakaavassa riittävästi ratkaistu kun yieiskaava tai 
tai oikeusvaikutteisessa kaavassa asemakaava muutetaan 
yleiskaavassa koko tieosuudeila 

YLEISSUUNNITELMA TOIMENPIDE- ALUEVARAUS- 
SUUNNITELMA SUUNNITELMA 

- Maantielain mukainen (tai yleissuunnittelu - Maankäyttö-ja 
käsittely ts-vaiheen alussa) rakennusiain mukainen 

- Tiehallinnon sisäinen käsittely osana 
käsittely kaavaprosessia 

Kuva 7. Yleissuunnittelutapauksen valinta. 

Yleissuunnittelun tarve voi aiheutua maantien ja sen liittymäjärjestelyjen tarvit-
seman tilantarpeen selvittämisestä kaavan laatimista varten. Jos tiehankkeen 
toteuttaminen ei ole näköpiirissä lähiaikoina, kootaan aluevarausten selvittämi-
sessä syntyneet asiakirjat aluevaraussuunnitelmaksi. Taustalla on ensisijai-
sesti kaavoitustyön tarpeet ja aloite tien yleissuunnittelulle tulee yleensä 
kaavoitusviranomaiselta. Laadittavana olevan kaavan tarkkuustaso määrää 
aluevaraussuunnittelun tarkkuuden. 
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Aluevaraussuunnitelma laaditaan muista kuin YVA-hankkeista myös silloin, kun 
tiehankkeen yhteydessä joudutaan laatimaan tai muuttamaan yleiskaava tai laa-
timaan asemakaava koko suunnitelmaosuudelle. Tällöin maankäyttösuunnitel-
mienja tiehankkeen suunnitelmien käsittelyprosessit yhdistetään. Erillistä yleis- 
suunnitelman käsittelymenettelyä ei tarvita, vaan tien sijainti ja vaikutukset rat-
kaistaan kaavan käsittelyn ja hyväksymisen yhteydessä. Hankkeen suunnitte-
lua voidaan aikanaan jatkaa tiesuunnitelman laatimisella, kun tien sijainti ja vai-
kutukset on riittävästi ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asema-
kaavassa. 
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3 VUOROVAIKUTUS JA OSALLISTUMINEN 

3.1 Yleistä 

Maantien rakentamisella on usein laajat vaikutukset ympäristöön ja henkilöpiiriin, 
jota ei voida aina tarkkaan rajata. Asianosaisille tulee varata mandollisuus vai-
kuttaa yleissuunnitteluvaiheen suunnitelman sisältöön. Tiensuunnittelun tulee 
perustua avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen siten, että koko suunnittelu- 
prosessin ajan tulee asianosaisille varata mandollisuus esittää mielipiteensä 
asiasta. Suunnitelman laadusta ja laajuudesta riippuu, miten kuuleminen ja 
mielipiteiden ilmaiseminen kulloinkin järjestetään. 

Yleissuunnitteluvaiheessa päätetään hankkeen periaatteista ja haetaan hank-
keelle yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Se on siten tiehankkeeseen vaikutta-
misen kannalta keskeinen suunnitteluvaihe, jossa hyvin järjestetyllä vuorovaikutu-
kselia on suuri merkitys. Vuorovaikutus parantaa asianosaisten vaikutusmah-
dollisuuksia ja auttaa suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaa. Yleissuunnit-
telua edeltävässä selvitysvaiheessa on käsitelty yleisiä tavoitteita ja ratkaisu-
malleja suunnittelukohteen ongelman poistamiseksi tai lieventämiseksi yleen-
sä lähinnä viranomais-ja sidosryhmätasolla. Yleissuunnitteluvaiheessa on kai-
killa asianosaisilla mandollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun koko suun-
nittelutyön keston ajan. 

Kun suunnitteluhankkeeseen liittyy lainmukainen YVA -menettely, on suunnitte-
lun aikataulu ja vaiheistaminen sekä käytävä vuoropuhelu ja muu osallistumi-
nen järjestettävä siten, että YVA-menettely nivoutuu osaksi hankkeen suunnit-
telu-ja vuoropuheluprosessia. 

3.2 Asianosaiset, osallisetja muut suunnitteluun osallistuvat tahot 

Maantien yleissuunnittelussa vuorovaikutuksen osapuolet muodostuvat yleen-
sä seuraavista tahoista: 

• maanomistajat 
• kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin maantien 

rakentaminen saattaa vaikuttaa 
• viranomaiset 
• yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaan suunnitteluun sisältyvä asia kuu- 

luu ja joiden toiminta-alueelle suunnitelman vaikutukset ulottuvat. 

Asianosaisia voivat siten olla tiehankkeen suunnittelualueen ja siihen rajoittuvan 
alueen kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden lisäksi esimerkiksi elinkeinon-
harjoittajatja tiehankkeen lähivaikutusalueen asukkaat sekä yritysten, laitosten, 
koulujen ja päiväkotien työntekijät ja käyttäjät. Suunnittelutyöhön osallistuvia 
viranomaistahoja ovat aina alueen kaupungit ja kunnat. Usein suunnittelussa 
ovat mukana myös maakunnan liitto ja valtion aluehallinnon viranomaiset kuten 
alueelliset ympäristökeskukset, maakuntamuseotja lääninhallitukset sekä vaI- 
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tion viranomaiset keskushallinnon tasolla kuten Tiehallinto, Museovirasto, Rata-
hallintokeskus, Merenkulkulaitos, Ilmailuhallintoja puolustusvoimat. 

Asianosaisia yhteisötahoja voivat olla esimerkiksi pienkiinteistö-, kaupungin-
osa- ja asukasyhdistykset, kylätoimikunnat, energia-ja vesilaitokset, yritykset, 
tiekunnat, vesiensuojelu-, luonnonsuojelu- ja rakennusperinneyhdistykset, 
liikennöitsijöiden yhdistykset ja järjestöt, Suomen luonnonsuojeluliiton piirit, kaup-
pakamarit ja elinkeinonharjoittajia edustavat yhteisöt. Medialla on tärkeä rooli 
suunnitteluhankkeen tiedon välittämisessä ja keskustelukanavana. Kaikki asi-
anosaiset voivat osallistua suunnitteluprosessiin sekä vaikuttaa osaltaan lop-
putulokseen ja sen hyväksyttävyyteen. Asianosaisten rooli tiehankkeessa voi 
vaihdella tapauskohtaisesti. 

Yleissuunnittelutyötä ohjaa useimmiten hankeryhmä, jonka kokoonpano sovi-
taan tapauskohtaisesti suunnittelutyön alussa. Ryhmään kuuluvat Tiehallinnon 
ja suunnittelukonsultin edustajien lisäksi lähes poikkeuksetta edustus ainakin 
kunnasta sekä myös ympäristökeskuksesta ja maakunnan liitosta. Hanke- 
ryhmän tehtävänä on suunnittelun aikana ottaa kantaa mm. hankkeen tavoittei-
siin, tiedon kattavuuteen, vaihtoehtojen muodostamiseen, karsintaan ja vaiku-
tusten arviointiin sekä tehdä esityksiä valittavista ratkaisuista. 

Vaikutuksiltaan erityisen merkittävissä suunnitteluhankkeissa yleissuunnittelu- 
työn läpiviemisen avuksi voidaan koota hankeryhmän lisäksi ohjausryhmä. Se 
kootaan yleensä eri viranomaistahojen sekä muiden tärkeiden intressitahojen 
edustajista. Ryhmän tehtävänä on hankeryhmän valmistelun pohjalta ottaa kan-
taa sekä itse hanketta että suunnittelutyön etenemistä koskeviin merkittävim-
piin periaatekysymyksiin. Ohjausryhmän jäsenet toimivat lisäksi tärkeinä tiedon- 
välittäjinä organisaatioissaja sidosryhmissä. Suunnittelutyön läpiviennin orga-
nisaatiosta ja eri ryhmien rooleista sovitaan tarkemmin suunnittelutyön alussa. 

3.3 Vuorovaikutuksen järjestäminen 

Yleissuunnitelman laatimisen aikaisen vuorovaikutuksen ja suunnitteluun osat- 	
YLEISSUUNNITELMA 

listumisen tulee olla hyvin suunniteltua ja kytkeytyä suunnittelun aikaiseen pää-
töksentekoon. Työn alussa laaditaan vuorovaikutussuunnitelma, jossa käsitel-
lään 

• suunnittelun asianosaiset 
• vuorovaikutuksen tavoitteet 
• vuorovaikutusmenetelmät 
• merkittävät tapahtumat 
• aikataululuonnos 
• vastuuhenkilöt. 

Mandollisen YVA-menettelyn lakisääteiset vuorovaikutusmenettelyt asiakirjojen 
nähtäville asettamisineen ja lausuntovaiheineen sovitetaan osaksi vuorovaiku-
tussu u nn itelmaa. 
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Hankkeen laajuudesta riippuu, miten kuuleminen ja mielipiteiden ilmaiseminen 
kulloinkin järjestetään. Vuorovaikutustilaisuuksia ovat mm. esittely- ja ryhmä-
työskentelytilaisuudet, pienryhmä- ja henkilötapaamiset sekä muut yhteyden-
otot. Vuorovaikutuskanavia ovat lisäksi mm. internet, sähköposti, joukkoviestimet, 
puhelin ja posti. Vuorovaikutustilaisuuksista ilmoitetaan kuuluttamalla, henkilö-
kohtaisesti tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. 

Yleissuunnitelman laatimisen käynnistämisestä tulee kuuluttaa tai ilmoittaa 
muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Yleissuunnitelman valmistuttua se laite-
taan yleisesti nähtäville, jolloin suunnitelmasta voi jättää muistutuksia. Nähtävil-
lä olosta tiedotetaan aina kuuluttamalla. 

Tietoverkkojen ja teknisten apuvälineiden kehittyminen on tuonut uusia mandol-
lisuuksia hankkeiden esittelyyn ja lisännyt aktiivisuutta osallistumiseen. Suun-
nitelmien esittelyn mandollisuudet nettiportaalien kautta tarjoavat kaksisuuntai-
sen keskustelu- ja kommentointikanavan. Tiedonvälitystekniikan mandollistamia 
keinoja tiedon ja mielipiteiden keräämiseen ja hankkeen esittelyyn tulee pyrkiä 
hyödyntämään suunnittelutyössä. 

Kun yleissuunnitelma tehdään kaavoituksen yhteydessä, on suositeltavaa pi-
tää yhteisiä vuorovaikutustilaisuuksia. Tarvittaessa tiejärjestelyjen esittelylle 
voidaan järjestää oma esittelytilaisuus. Tilaisuuksien tiedottamisessa on huo-
lehdittava siitä, että maantielain vaatimukset yleissuunnitelman hallinnollisen 
käsittelyn osalta täyttyvät. 

TOIMENPIDE- 	 Toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa sovelletaan yleissuunnitelman laati- 
SUUNNITELMA 	 misen vuorovaikutusmenettelyä. Suunnittelun aikainen vuorovaikutus on hyvä 

suunnitella myös toimenpidesuunnitelman laatimistyötä käynnistettäessä, vaikka 
vuorovaikutuksen tarve on usein pienimuotoisempaa. Hankkeen luonne, laa-
juus ja asianosaisten määrä ratkaisee, kuinka hankkeesta tiedotetaan ja mitkä 
ovat sopivia vuorovaikutustapahtumia ja -kanavia. Toimenpidesuunnitelmaa ei 
pääsääntöisesti laiteta yleisesti nähtäville, eikä siitä ole virallista muistutus-
mandollisuutta eikä tehtävästä päätöksestä valitusoikeutta. Suunnitelmaan tu-
lee kuitenkin olla mandollista tutustua tiepiirissä ja kunnissa. Suunnitelmasta 
tiedotetaan myös internetin (tiepiirien ja kuntien www-sivut) välityksellä. 

ALuEVARAUS 	
Tien aluevaraussuunnitelman laadinta liittyy kiinteästi kaavoitustyöhön, joten 

SUUNNITELMA 	 siinä noudatettava vuorovaikutusmenettely järjestetään kaavoitusprosessissa 
maankäyttö-ja rakennuslain perusteella. Tiehankkeen aluevaraussuunnitelman 
laatiminen on tiensuunnittelijan ja kaavoittajan yhteistyötä, jolla varmistetaan 
liikenneratkaisujen toimivuus, maankäytön edellyttämien tieratkaisujen sisältymi-
nen kaavaan ja asianmukainen kuuleminen. Kaavoittajan laatima osallistumis-
ja arviointisuunnitelma (OAS) määrittelee käytettävät vuorovaikutusmenettelyt. 

Aluevaraussuunnitelman sisältö, tarkkuustaso ja myös vuorovaikutuksen laa- 
juus riippuvat kaavatasosta. Asema- tai yleiskaavaan liittyvä tien aluevaraus- 
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suunnitelma on yleensä maantielain mukaista yleissuunnitelmaa vastaava. Tien 
suunnitteluun liittyvä vuorovaikutus ja suunnitelman esittely tapahtuu kaavan 
valmistelun yhteydessä, mutta myös erillisiä tie- ja kaavaluonnosten esittely- 
tilaisuuksia voidaan järjestää. Kannanottoja kootaan suunnittelun aikana mm. 
vuorovaikutustilaisuuksien yhteydessä ja viralliset kannanotot jätetään kaavaan 
kohdistettuina. 

VUOROVAIKUTUS JA OSALLISTUMINEN 

Kuu lutus ja tiedote 
yleissuunnittelun aloittamisesta 
helmikuu 2004 

Yleiskaavaseminaarit 
helmi-maaliskuu 2004 
- työn lähtökohdat 

[ 
Tiedote ja 

Asukastyöpaja sekä esittely- ja 
keskustelutilaisuus toukokuu 2004 
- lähtökohdat 
- alustavat vaihtoehdot 
- ongelmat ja kehittämistarpeet 

Alustavien vaihtoehtojen 
tarkentaminen 

[ 
Tiedote ja kutsut 

Asukastyöpaja sekä esittely- ja 
keskustelutilaisuus syyskuu 2004 
- tarkennetut vaihtoehdot 
- mielipiteet vaihtoehdoista 
- vaikutusten kokeminen 

itelentarktami 

Kutsut 

Asukastyöpaja marraskuu 2004 
- ratkaisuehdotus 
- vaikutusten kokeminen 

itelmienveistel 

1 Yleissuunnitelma helmikuu 2005 

Maantielain mukainen käsittely 

Kuva 8. Esimerkki vuoro vaikutusta pahtumista yleissuunnitelmaa laadittaessa. 
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Maantielaki 27 §, 1 mom. 
Yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille 
asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suun-
nitelma saattaa vaikuttaa, varattava mandollisuus osallistua suunnitelman vaI-
misteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suulli-
sesti mielipiteensä asiassa. 

Maantielaki 16 §, 2 mom. 
Yleis- ja tiesuunnitelman laatimisen sekä näihin liittyvien tutkimusten aloittami -
sesta on ilmoitettava kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsot- 
tavalla tavalla 27 §.n 1 momentissa mainituille henkilöille ja näillä on oikeus 
olla tutkimuksissa saa puvilla ja lausua mielipiteensä asiassa. 

Maantielaki 103 §, 1 mom. 
Yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymistä sekä tiesuunnitelman voimassaoloajan 
pidentämistä koskeva päätös on annettava yleisesti tiedoksi. 

Päätös ja asiakirjat on pidettävä kunnassa yleisesti nähtävinä 30 päivän 
ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun päätös on asetettu 
yleisesti nähtäville. 
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4 VAIKUTUKSET 

Vaikutusten arviointi ja niihin liittyvät selvitykset tehdään ensisijaisesti ja laajimpina 
yleissuunnitteluvaiheessa. Tavoitteiden asettaminen ja vaikutusten selvittämi-
nen sekä arviointi muodostavat pohjan suunnitelmaluonnosten käsittelylle ja 
päätöksenteolle: 

• Suunnittelun aikana arvioinnit ovat yhtenä perusteena vaihtoehtojen 
muodostamiselle ja karsinnalle sekä tien haitallisten vaikutusten torju-
miseksi tai vähentämiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelulle. 

• Päätöksenteossa arvioinnit verrattuina tavoitteisiin ovat perusteluina 
hankkeen suunnitelman toteuttamiskelpoisuuden arvioimiselle ja 
hyväksymiselle. 

Yleissuunnittelussa esitetään tavoitteet ja tiehankkeen arvioidut vaikutukset 
• tie-ja liikenneoloihin sekä liikenneturvallisuuteen 
• maankäyttöön, kiinteistörakenteeseenja ympäristöön 
• ihmisten terveyteen, elinoloihinja viihtyvyyteen 
• tienpidon kustannuksiin. 

Suunnittelutyön yhteydessä selvitetään vaihtoehtojen vertailun ja päätöksente-
on kannalta merkittävät vaikutukset, joita tarkennetaan suunnittelun edetessä 
ja viimeistellään valitun vaihtoehdon osalta. Lisäksi selvitetään ja esitetään mah-
dollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä hank-
keen alustava kustannusarvio. Vaikutusselvitysten tarvittava laajuus määritetään 
suunnittelun alkaessa tavoitteiden määrittelyjen ja tarkentamisen yhteydessä. 
Vaikutuksia peilataan koko suunnittelun ajan asetettuihin tavoitteisiin. Laaditta-
essa tien aluevaraussuunnitelmaa kaavoitustyötä varten selvitetään tien vaiku-
tukset kaavoitustyön yhteydessä. 

Tien rakentaminen vaikuttaa maankäyttöön ja muuttaa usein kiinteistörakennetta 
etenkin maaseudulla. Kiinteistörakenne tarkoittaa tie- ja kuivatusverkkoa sekä 
sen varaan suunniteltua tai toteutunutta kiinteistöjaotusta. Uusia tiejärjestelyjä 
suunniteltaessa selvitetään kiinteistörajat ja arvioidaan, miten vaihtoehtoiset tien 
linjauksetja tiejärjestelyt vaikuttavat kiinteistörakenteisiin ja kulkuyhteyksiin. Me-
nettelytapa ja tarkkuus vaihtelevat tapauskohtaisesti. Koska yleissuunnittelu- 
vaiheessa tielinjan sijainti ja tiejärjestelyt ovat likimääräisiä, ei laajoja ja yksityis-
kohtaisia tilusjärjestelytarkasteluita yleensä vielä tehdä. Tilusjärjestelymandolli-
suuksia tarkastellaan yleisellä tasolla, koska niillä voidaan vähentää kulku- 
yhteyksien tarvetta ja parantaa kiinteistörakennetta. Selkeissä tapauksissa voi-
daan tilusjärjestelyjä esittää jo yleissuunnitteluvaiheessa. Jos on odotettavis-
sa, että tiehanke johtaa laajoihin tai hankaliin muutoksiin kiinteistörakenteessa, 
voidaan yleissuunnittelutyöhön kytkeä kiinteistövaikutusten arviointiselvitys. Sii-
nä arvioidaan hankkeen vaikutuksia ja tilusjärjestelyjen mandollisuuksia analy -
soimalla kiinteistörakennetta kiinteistörekisterin avulla. 

Lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) sovelletaan ase-
tuksella tarkemmin määriteltyihin hankkeisiinja niiden muutoksiin ja lisäksi hank-
keisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia luon- 
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non ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. YVA-menettelyä sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (713/2006) mu-
kaan aina seuraaviin tiehankkeisiin: 

• moottoriteiden tai moottoriliikenneteiden rakentaminen 
• neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoi-

sen uuden tien rakentaminen 
• tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, että näin muodostuvan 

yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vä-
hintään 10 kilometriä. 

Yksittäistapauksessa YVA-menettelyä sovelletaan harkinnanvaraisesti tiehank-
keeseen alueellisen ympäristökeskuksen tekemän erillisen päätöksen perus-
teella. YVA -menettely jakautuu prosessina kahteen vaiheeseen: 

• arviointiohjelman laatimiseen ja sen käsittelyyn 
• vaikutusten arviointiin, arviointiselostuksen laatimiseenja käsittelyyn. 

Molemmista vaiheista laaditaan asiakirjat, jotka asetetaan nähtäville ja joista 
yhteysviranomainen (alueellinen ympänstökeskus) antaa lausunnot. Yhteysviran-
omaisen lausuntoon arviointiselostuksesta sisältyy yhteenveto muista saaduista 
lausunnoistaja mielipiteistä. Asiakirjojen sisällöstä on säädetty YyA -asetuksessa. 

YVA -menettely kytkeytyy yleissuunnittelun niihin vaiheisiin, joissa tutkitaan väylä- 
hankkeen vaihtoehtoja. Arviointiselostus lausuntoineen toimii yleissuunnittelun 
aikana päätöksenteon (vaihtoehdon valinnan) tukiaineistona ja ohjaa lopullisen 
yleissuunnitelman laatimista. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausun-
to siitä on liitettävä lopulliseen yleissuunnitelmaan. 

Yleissuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annetut lau-
sunnot ja mielipiteet on suunnitelmassa huomioitu. Jos arviointiselostus sisäl-
tää tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista ja hankkeen luonne pysyy ympäris-
töllisesti samana, ei samaa selvitystä vaadita myöhemmässä suunnittelussa. 
Muissa kuin YVA -menettelyä edellyttävissä yleissuunnitteluhankkeissa vaikutus- 
selvitysten tarpeet, tavoitteet, laajuus ja sisältö määritellään tehtävänannossa. 

Maantielaki 19 § 
Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys maantien tatpeellisuudesta ja tutki-
tuista vaihtoehdoista, tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien 
likimääräinen sijainti sekä tien arvioidut vaikutukset kuten vaikutukset tie- ja 
liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen 
ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunni-
telmassa tulee esittää myös mandollisuudet haitallisten vaikutusten poistami-
seksi tai vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio. 

YVA-laki 13 § 
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta 
siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointi- 
selostuksen ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon. 

Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen ninnastetta vasta muusta 
päätöksestä on käytävä ilmi, miten aiviointiselostus ja siitä annettu yhteys- 
viranomaisen lausunto on otettu huomioon. 
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5 SUUNNITTELUTARKKUUS JA ESITYSTAPA 

5.1 Yleistä 

Suunnittelutarkkuuteen vaikuttavat hankkeen luonne, kohteen sijainti, ympäristö- 
olosuhteet, maankäytön suunnittelun tilanne ja hankkeen arvioitu toteuttamis-
ajankohta. Suunnittelutarkkuus määritellään suunnittelutyön toimeksiannossa. 
Jos hanke on tarkoitus toteuttaa lähivuosina, yleissuunnittelu yleensä tehdään 
tarkempana. Tarkemmalia tasolla tehty yleissuunnittelu palvelee hyvin seuraa-
vaa jatkosuunnittelua ja toteutusta sekä myös uusia hankintakäytäntöjä. Täl-
löin mm. riskikohdat suunnitellaan suuremmalla tarkkuudella. Vaikka yleissuun-
nitteluvaiheessa suunnittelu tapahtuu yleispiirteiseliä tasolla, selvitetään toi-
menpiteetja niiden vaikutukset suunnitelman käsittelyn edeilyttämällä ja pää-
töksenteon mandollistavalla tarkkuudella. Tarkkuustasossa jätetään kuitenkin 
liikkumatilaa siten, että uudetkaan suunniteimaratkaisut eivät tule poissuijetuiksi, 
eivätkä tekniset ratkaisut tule tarpeettomasti sidotuiksi. 

Yieissuunnitteluvaiheessa tulee suunnittelutarkkuuden olla sellainen, että 
• ehdotetun tieratkaisun sijoittuminen maastoon voidaan osoittaa liki-

määräisesti asiakirjoissa 
• vaihtoehtojen tarkastelu voidaan tehdä kattavasti ja suunnitelmaksi 

viimeisteltävä ratkaisu valita perusteli usti 
• hankkeen ja sen mandollisten toteutusvaiheiden vaikutukset voidaan 

arvioida monipuolisesti ja perustelut hankkeeile ovat luotettavat 
• aiustava kustannusarvio voidaan laatia reaiistiselle pohjalle hankkeen 

toimenpiteet, olosuhteet, sijainti ja erityispiirteet huomioiden 
• jatkosuunnittelussa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia esitet- 

tyihin ratkaisuihin 
• aluevaraukset voidaan tehdä kaavoituksen yhteydessä laaditun yieis-

suunnitelman tai aiuevaraussuunnitelman mukaisesti. 

Esitystavan tulee olla sellainen, että suunnittelun tarkkuudesta saa oikean kä-
sityksen, suunnitelman käsittely on selkeää ja tarvittavat päätökset voidaan 
tehdä luotettavaan ja havainnolliseen aineistoon perustuen. 

5.2 Suunnitteluratkaisujen toteuttamiskelpoisuus 

Yieissuunnitteluvaiheessa suunniteimana esitettävien ratkaisujen tekninen, 
ympäristöliinen ja taloudellinen toteuttamiskeipoisuus varmistetaan kattavilla 
lähtötiedoilla, riittävän laajalla ja perusteelliseila vaihtoehtotarkasteluvaiheelia, 
perusteelliselia vaikutusarvioinniiia, riittäväilä (määrä+laatu) vuorovaikutukselia 
sekä laadukkaalla viimeistelyvaiheelia, jossa ratkaisut tarkennetaan lopulliseen 
muotoonsa. Myös mandollisuudet vaiheittain toteuttamiseen on tarvittaessa 
tarkasteltava riittäväilä tarkkuudella. 

Hankkeen lähtötiedot selvitetään huolellisesti anaiysoimalla saatavilla oleva 
lähtöaineisto ja laatimalla lähtötietojen täydennysohjelma mukaan lukien tieto- 
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jen hankintatapa. Lähtötietojen hankinnan laajuuden ja yleissuunnittelulta 
edellytetyn suunnittelutarkkuuden tulee olla tasapainossa keskenään. 

Yleissuunnitelmassa tehdyt ratkaisut hyväksytään yleissuunnitelman hyväksy-
mispäätöksessä, mutta toteuttamisedellytykset voivat ratketa lopullisesti vas-
ta myöhemmissä lupakäsittelyissä. Esimerkiksi vesistösiltojen osalta niiden 
toteuttamisedellytykset ratkaistaan vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä. 
Pohjavesialueilla ympäristölupaviranomaisilta hankittavat luvat voivat poiketa 
pohjavesialueiden suoja-aluemääräyksistä. 

5.3 Tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut 

Yleissuunnitteluvaiheessa määritellään tien liikenteelliset ja tekniset perusrat-
kaisut (vrt. MTL 19 §). Näitä ovat hanketyypistä riippuen esimerkiksi 

• liikennemuotojen erottelu (hidas ajoneuvoliikenne/autoliikenne; paikal- 
linen/pitkämatkainen liikenne) 

• maanteiden hallinnollisten luokkien muutokset 
• ajoratojen lukumäärä ja erottaminen toisistaan rakenteellisesti (väli- 

kaista, kaide) 
• ajokaistojen lukumäärä 
• tie- ja liittymäjärjestelyjen periaatteet 
• maanteiden ja katujen liittymien sijainti sekä liittymien (taso/eritaso) 

perustyypit päätiellä 
• eritasoliittymät (liittymän yleissuunnitelmassa) 
• levähdysalueiden sijainti 
• yksityisten teiden järjestelyjen peru sratkaisut 
• kevyen liikenteen järjestelyjen perusratkaisut 
• joukkoliikenteen järjestelyjen perusratkaisut 
• päätietä risteävän kevyen liikenteen järjestelyt 
• tunnelit 
• vesistösillat: siltaratkaisu (mm. avattava/kiinteä), alikulkukorkeus, päämitat 
• meluntorjunnan tarve, rakenteiden likimääräinen sijainti ja korkeus 
• pohjavesisuojausten tarve ja rakenteiden sijainti. 

Yleissuunnitteluvaiheessa on usein tarpeen tarkastella ja ottaa kantaa myös muihin 
perusratkaisuja täydentäviin liikenteellisiin ja teknisiin ratkaisuihin, kuten melun-
torjuntatapaan tai liikenteen telematiikkaan. Näillä voi olla suurtakin vaikutusta 
esim. hankkeen kokonaiskustannuksiin, joten niiden tarpeen tiedostaminen ja 
ratkaisujen määrittäminen yleisellä tarkkuudella jo yleissuunnitteluvaiheessa on 
perusteltua. Tällaisia ratkaisuja hanketyypistä riippuen voivat olla esimerkiksi 

• tien poikkileikkaustyyppi ja kokonaisleveys 
• valaistavat tieosat 
• muuttuva ohjaus tms. tietelematiikka 
• meluntorjuntarakenteet 
• tieympäristön käsittelytavat (istutukset yms.) 
• aluevaraukset tien myöhempää kehittämistä varten 
• visuaaliset tienvarsiestetiikan hahmotelmat (tietaide yms.). 
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Perusratkaisuja täydentävät liikenteelliset ja tekniset ratkaisut esitetään suun-
nitelmassa tai sen oheisaineistossa ja ne ovat lähtötietona jatkosuunnittelussa. 
Yksityiskohtaiset liikenteelliset ja tekniset ratkaisut suunnitellaan lopullisesti tie- 
suunnitelmaa laadittaessa ja ne hyväksytään tiesuunnitelman hyväksymis-
päätöksellä. 

Yleissuunnitelmassa esitetyt maantielain mukaisesti määritellyt tien liikenteel-
liset ja tekniset perusratkaisut hyväksytään suunnitelman hyväksymis-
päätöksellä. Hyväksytyt perusratkaisut ovat ohjeena tiesuunnitelmaa laaditta-
essa, eikä niistä voi olennaisesti poiketa tiesuunnitelmassa. Perusratkaisuja 
täydentäviä liikenteellisiä ja teknisiä ratkaisuja ei kirjata yleissuunnitelman 
hyväksymispäätökseen eikä niitä siten virallisesti hyväksytä yleissuunnitelmas-
sa. Jos yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen mukaisista perusratkaisuista 
on tarvetta poiketa olennaisesti, on laadittava tarkistettu yleissuunnitelma muu-
tosta vaativilta osin (MTL 30 §). 

Toimenpidesuunnitelmaa eivät koske yleissuunnitelman sisältö-ja käsittely- 
vaatimukset, mutta niitä voidaan noudattaa soveltaen. Myös toimenpidesuunni-
telmaa laadittaessa on varmistettava, että vaihtoehtoselvitykset ovat riittävät 
tiesuunnitelman laadinnan pohjaksi ja mm. pitkähkölle tiejaksolle suunnitellut 
toimenpiteet ovat sopivia tiejakson yhtenäisyyden kannalta. Toimenpide- 
suunnitelmassa ehdotetusta ratkaisusta voidaan perustellusti poiketa tiesuunni-
telmavaiheessa, sillä ratkaisut esitetään, perustellaan ja hyväksytään lopulli-
sesti vasta tiesuunnitelman käsittelyn ja hyväksymisen yhteydessä. 

Aluevaraussuunnitelmaa laadittaessa selvitetään tien ja siihen liittyvien ra-
kenteiden sijainti, aluetarve ja vaikutukset maankäytön suunnittelun edellyttä-
mällä tarkkuudella. Tämä tehdään siten, että tien sijainti ja vaikutukset voidaan 
riittävällä tarkkuudella ratkaista kaavassa. Tällöin ei yleissuunnitelman laatimi-
nen ole enää tarpeen. 

5.4 Alustava kustannusarvio 

Alustavalla kustannusarviolla on suuri merkitys, kun arvioidaan hankkeen to-
teuttamiskelpoisuutta ja toteuttamisen aikataulua. Yleissuunnitteluvaiheessa 
laadittavan alustavan kustannusarvion tulee olla laadittu niin, ettei merkittäviä 
kustannusmuutoksia jatkosuunnittelun seurauksena pääsisi syntymään. 
Kustannuslaskennan epävarmuuksien minimoimiseksi tulee mm. käytettävis-
sä yksikköhinnoissa ottaa aina huomioon suunnittelukohteen luonne ja olosuh-
teet. 

Kustannusarvion laadinnassa on tärkeää tunnistaa kustannusriskit ja niiden 
merkitys hankkeelle. Suunnittelutarkkuutta tulee tarvittaessa lisätä kustannus- 
riskien pienentämiseksi. Lisäksi alustavan kustannusarvion laadinnassa pitää 
ottaa huomioon mm. kohteen ympäristönhoito-ja suojaustoimenpiteet, raken-
tamisen erityisolosuhteet ja tien varusteet sekä merkittävät investoinnit tien 

YLEISSIJUNNITELMA 

TOIMENPIDE- 
SUUNNITELMA 

ALUEVARAUS-
SUUNNITELMA 
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elinkaaren aikana. Alustava kustannusarvio sisältää myös arvion työnaikaisen 
liikenteen järjestelyjen kustannuksista. 

5.5 Suunnitelman esitystapa ja piirustusten mittakaavat 

Yleissuunnittelutyön päätuloksista koostetaan suunnitelmaraportti, joka on tii-
vis ja kattava esitys tiehankkeen keskeisistä taustatiedoista ja suunnittelun tu-
loksista. Raportti palvelee hankkeen esittelyä julkisuudessa sekä päätöksen-
tekoa ja siihen liittyvää kannanotto- ja lausuntomenettelyä. Raportin sisällön 
tulee olla johdonmukainen sekä selkeä ja tekstin yleiskieltä. Tekstin ohella käy -
tetään hanketta havainnollistavia taulukoita, kaavioita ja kuvia. Raportin tiedot 
esitetään kaksikielisissä kunnissa keskeisiltä osin myös ruotsiksi ja yksikieli-
sissä ruotsinkielisissä kunnissa kokonaan ruotsiksi. 

Piirustusten esitysmittakaavat raportissa valitaan tapauskohtaisesti siten, että 
esitystapa kuvastaa käytettyä suunnittelutarkkuutta. Oikealla mittakaavan va-
linnalla piirustusten luettavuus ja havainnollisuus saadaan sopivaksi. Taaja-
missa on syytä käyttää suurempaa suunnittelutarkkuutta (1:1 000-1:2 000) 
kuin taajamien lievealueilla ja kylien kohdilla (1:2 000-1:4 000) tai maaseudulla 
(1:4000-1:10000). 
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6 YLEISSUUNNITTELUN VAIHEET 

6.1 Suunnittelun valmistelu 

Suunnitelman laadintaa edeltää suunnittelun valmistelu, jossa hanketta vai-
misteleva tieviranomainen yhteistyössä muiden hankkeeseen liittyvien 
viranomaistahojen kanssa määrittelee suunnitteluhankkeen sisällön ja keskei-
set tavoitteet sekä suunnittelutyön ohjauksen kannalta tärkeät tekijät. 
Määriteltäviä asioita ovat ainakin 

• työn sisältö 
• lähtökohdat suunnittelutyölle 
• hankkeen tavoitteet ja alustava priorisointi. 

Suunnittelun valmisteluun liittyy usein viranomaisyhteistyön lisäksi keskuste-
lua liikennepoliittista tavoitteista ja kaavoitustilanteen ja -tarpeen selvittäminen. 
Suunnittelun valmistelun tulokset kiteytetään hankkeen suunnittelua ohjaavaksi 
tehtävänannoksi. 

6.2 Yleissuunnittelun päävaiheet 

Tiehankkeen yleissuunnittelun päävaiheet ovat 
• suunnittelutyön tehtävänanto 
• suunnittelutyön valmistelu 
• yleissuunnittelu 
• suunnittelun raportointi 
• hallinnollinen käsittely 
• suunnitelman hyväksyminen. 

Päävaiheet Vaiheen tuotos 

Tehtävän sisältö ja laajuus 
Tavoitteet ja niiden priorisointi 

[stei__J Lähtökohdat 
Toimintasuunnitelma YyA 

(tarvittaessa) 

Lähtötiedot A,viointi- 
Tavoitteiden tarkentaminen ohjelma * 

Vaihtoehdot 
Yleissuunnitelma Arviointi- 

se IoStus** 

. 
Yleissuunnitelmaraportti 

• 	____________j Esittelyaineisto 

[iftei___j Lausuntokierros ja nähtävillä olo 
Hyväksymisesitys 

[ksymij Hyväksymispäätös 
Lainvoimainen yleissuunnitelma 

* Suunnitelma tarvittavista selvifyksistä sekä arviointimenetielyn järjestämisestä 
**Tiedof hankkeesta ja sen veihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista 

Kuva 9. Yleissuunnittelun pää vaiheet ja tuotokset. 
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Päavaiheiden sisältö ja laajuus vaihtelevat tapauksittain suuresti johtuen hank-
keiden erilaisuudesta (luonne, laajuus, vaikutukset). Kaikkiin hankkeisiin ei esi-
merkiksi aina sisälly laajasti erilaisten toiminnallisten vaihtoehtojen selvittämistä 
eikä vaihtoehtoihin liittyviä välipäätöksiä ja valintoja. 

TOIMENPIDE- 	 Maantielain mukaista yleissuunnitelmaa laadittaessa suunnittelun päävaiheistus 
SUUNNITELMA 	 ja sen tuotokset ovat kuvan 9 mukaiset. Toimenpidesuunnitelman ja aluevaraus- 

ALUEVARAUS- 	 suunnitelman laatiminen eroavat yleissuunnitelman vaiheistuksesta lähinnä kä- 
SUUNNITELMA 	 . 	 . 

sittely- ja hyväksymisvaiheiden osalta. 

6.21 Tehtävänanto 

Tehtävänannossa määritellään suunnittelutehtävän pääsisältö, työvaiheiden 
laajuus ja tavoitteet sekä hankearvioinnin lähtökohdat. Tehtävän pääsisältöön 
ja työvaiheiden laajuuteen vaikuttavat muun muassa 

• suunnittelun lähtökohta; laaditaanko maantielain mukainen yleis- 
suunnitelma, toimenpidesuunnitelma vai kaavoitukseen liittyvä alue-
varaussuunnitelma 

• aikaisemmat selvitykset ja suunnitelmat sekä niiden perusteella teh-
dyt päätökset 

• muut suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat ja niiden vaiheet 
• hankkeen merkitys 
• hankkeen sijainti 
• ympäristöolosuhteet 
• YVA-menettelyn tarve 
• eri osapuolten roolit ja sitoutuminen hankkeen suunnitteluun. 

Hankkeen tavoitteet voidaan jaotella esim. valtakunnallisiin, seudullisiin ja pai-
kallisiin tavoitteisiin. Myös suunnittelutyölle asetetaan tavoitteita, jotka käsittä-
vät työskentelytavan, tiedottamisen, työnaikaisen päätöksenteon, aikataulun, 
kustannukset sekä laadunvarmistukset työn aikana. Tavoitteiden asettamiset-
la hankkeelle pyritään osoittamaan ne seikat, joihin suunnittelussa on keskityt-
tävä. Samalla saadaan aikaan kriteerit, joiden avulla suunnittelun kulkua ja esi-
tettyjä ratkaisuja voidaan arvioida. 

6.2.2 Suunnittelutyön valmistelu 

Suunnittelutyö valmistellaan tehtävänannon perusteella. Valmistelussa käydään 
läpi hankkeen tavoitteet ja muut lähtökohdat, määritellään hankearvioinnin läh-
tökohdat ja rajaukset sekä laaditaan suunnittelutyölle toimintasuunnitelma. 
Hankearvioinnin lähtökohdat määritetään tiehankkeiden hankearvioinnin 
ohjeistuksen pohjalta. Toimintasuunnitelmassa määritellään suunnittelutehtävät 
ja aikataulu, suunnittelutyön organisointi ja vastuut, työskentelytapa ja päätök-
senteko, sidosryhmätyöskentely ja tiedottaminen, projektiseuranta ja dokumen-
tointi, riskitja niiden hallinta sekä laadunvarmistuksen menettelyt. 
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6.2.3 Suunnittelu 

Tehtävänannossa määritellystä ja valmisteluvaiheessa tarkennetusta suunnit-
telun kohteesta laaditaan mandollisimman hyvin tavoitteet täyttävä ja hyväksyt-
tävissä oleva suunnitelma. Suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon 
liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä ympäristö- 
näkökohdat. Valittavien parannustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että tavoit-
teet saavutetaan mandollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enem-
pää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii. Olennaista on etsiä käyttäjien ja yh-
teiskunnan kannalta pitkällä aikavälillä ratkaisuja, jotka tukevat kestävän ja ta-
sapainoisen alue- ja yhdyskuntarakenteen muodostamista. 

Suunnittelun päävaiheet ovat 
• lähtötietojen hankinta 
• tavoitteiden tarkentaminen 
• vaihtoehtotarkastelutja vaikutusten arviointi 
• suunnitelman laatiminen. 

Lähtötietojen hankinta 
Lähtötietojen hankinta käsittää olemassa olevien lähtötietojen hankinnan, lähtö- 
tietojen analysoinnin ja tietojen riittävyyden arvioinnin sekä täydentävien tietojen 
hankinnan ohjelmoinnin, hankinnan ja tietojen analysoinnin. Olemassa olevat 
lähtötiedot saadaan osittain edeltävästä selvitysvaiheesta, muista hankkeeseen 
liittyvistä suunnitelmista ja erilaisista tietorekistereistä. Lähtötietoina saatavat 
ongelma-analyysit sekä puutetarkasteluttarkistetaanja päivitetään. Lähtötietojen 
määrä ja niiden täydentämistarve harkitaan aina hankekohtaisesti ja suhteute-
taan suunnittelutarkkuuteen. 

Tavoitteiden tarkentaminen 
Ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista on tarkistettava, onko suunnit-
telun valmistelussa tai lähtötietojen hankintavaiheessa tullut ilmi asioita, joilla 
voi olla vaikutusta hankkeen tavoitteiden asetteluun. Tällaisia tekijöitä voivat olla 
esimerkiksi tarkentuneet liikenneturvallisuus-, ympäristö- tai maankäyttötiedot. 
Tavoitteet ja niiden priorisointi täsmennetään yhteistyössä eri osapuolten kes-
ken vastaamaan uusia tietoja ja näkemyksiä. 

Vai htoehtotarkastelut ja vaikutusten arviointi 
Lähtötietojen ja tavoitteiden perusteella muodostetaan vaihtoehtoisia ratkaisu-
malleja, joiden avulla pyritään löytämään hankkeelle asetetut tavoitteet mandol-
lisimman hyvin täyttävä, kustannustehokas ja muutoinkin hyväksyttävissä ole-
va kokonaisratkaisu. Ratkaisumallien suunnittelu ja vertailu aloitetaan laatimal-
la alustavia luonnoksia. Luonnosten avulla arvioidaan niiden toteuttamismandolli-
suuksia sekä yleispiirteistä soveltuvuutta ja vaikutuksia. Luonnosteluvaiheen 
avulla määritellään mandolliset toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot tarkemmin tut-
kittaviksi ja vertailtaviksi. Vaihtoehtojen vertailemiseksi ja karsimiseksi tulee 
vaikutustarkastelujen olla riittävän yksityiskohtaisia ja olennaisiin vaikutuksiin 
keskittyviä. Vaihtoehtoja vertailtaessa on myös otettava huomioon, sisältyykö 
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johonkin vaihtoehtoon enemmän teknisesti vaativia tai/ja riskejä sisältäviä rat-
kaisuja tai toimenpiteitä mukaan lukien kustannusvaikutukset. 

Vaihtoehtojen muodostamisen taustalla ja yhtenä keskeisenä suunnittelun läh-
tökohtana on ko. tieverkon osan suunniteltu tavoitetila, jonka taustat on mah-
dollisesti jo selvitetty edeltävissä suunnitteluvaiheissa ja kirjattu yleissuunnittelun 
toimeksiantoon. Tarkasteluja on tehtävä siitä, onko tavoitetilaan päästävissä 
pelkästään parantamalla olevaa väylästöä. Jos maantieverkko ei täytä yleisen 
liikenteen tai maankäytön tarpeita eikä sen parantamisella tai muutoin liikenne- 
järjestelmää kehittämällä voida tarkoituksenmukaisesti niihin vastata taikka 
poistaa tai riittävästi vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja, on ratkaisuna 
yleensä uuden tien rakentaminen. Suunnittelutyön kuluessa vaihtoehtojen 
tutkimistarve täsmentyy, sillä vaikutusten arviointi ja siihen liittyvä esiselvitys-
vaihetta laajempi osallistuminen voivat tuoda tarkasteluun uusia näkökulmia ja 
vaihtoehtoja. 

Vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan ja niitä vertaillaan keskenään sekä nyky- 
tilanteeseen, jossa mitään toimenpiteitä ei toteutettaisi tai ne olisivat vähäisiä. 
Vaikutusten arvioinnin tulokset ovat perusteena vaihtoehtojen välillä tehtävälle 
valinnalleja mm. tiehankkeen aiheuttamien haitallisten vaikutusten vähentämi-
seksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittetulle. Tärkeintä on tuoda esille vaihto-
ehtojen vaikutusten keskeiset erot. Vaihtoehtoiset ratkaisumallit voivat edellyt-
tää myös vaihtoehtoisia maankäyttöratkaisuja, jolloin vaikutusten arvioinnin pi-
tää antaa perusteita ratkaisujen tekoon myös maankäytön suhteen. Tavoittee-
na on laatia lopullinen suunnitelma yhdestä perustellusti valitusta vaihtoehdos-
ta sekä tarvittaessa mandollisesta vaiheittain toteuttamisesta. 

Vaihtoehtojen tarkasteluvaihe on yhteistyön ja vaikutusten arvioinnin kannalta 
keskeinen työvaihe. Lopulliseksi suunnitelmaksi viimeisteltävän vaihtoehdon 
valinta on lopputuloksen kannalta tärkeä, sillä siinä määräytyvät tarkemmin tie- 
hankkeen ratkaisujen toiminnalliset periaatteetja niiden toteuttamiskelpoisuus. 
Valinnan merkittävyyden vuoksi siihen liittyvät kannanotto-, lausunto-ja päätök-
sentekomenettelyt tulee suunnitella jo toimintasuunnitelmaa laadittaessa. 

Vaihtoehtojen tarkastelun ja vaikutusten arvioinnin lopuksi tehdään päätös tar-
kempaan suunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Päätöksen valmistelusta 
vastaa Tiehallinnon ja sidosryhmien muodostama hankeryhmä. Tarvittaessa 
vaihtoehdosta voidaan pyytää lausuntoja ja kannanottoja hankeryhmän ulko-
puolisilta sidosryhmiltä. 

Suunnitelman laatiminen 
Valitun vaihtoehdon arvioidut vaikutukset tarkistetaan ja täsmennetään vaihto-
ehdon tarkemman suunnittelun yhteydessä. Tällöin tarkastelunäkökulmana on 
tavoitteiden toteutumisen lisäksi se, millainen muutos olosuhteisiin toimenpi-
teillä saavutetaan vertailuvaihtoehtoon nähden. Viimeistelyvaiheessa tarkenne-
taan tekniset ratkaisut siten, että toimenpiteiden sijoittuminen kartalla ja maas-
tossa on osoitettavissa yleispiirteisellä tarkkuudella sekä viimeistellään ympäris- 
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tönhoidon periaatteet. Tässä vaiheessa tehdään tarvittaessa liikenneturvallisuus-
ja esteettömyysauditointi. Liikenneturvallisuusauditoinnilla varmistetaan, ettei 
suunnitelmaan jää vakavien onnettomuuksien riskin kannalta arveluttavia rat-
kaisuja. Esteettömyysauditoinnilla varmistetaan liikuntarajoitteisten tarpeiden 
huomioiminen suunnitelmassa. Tarkastelussa tulee käsitellä myös tiehankkeen 
ja kaavan mandollisen vaiheittain toteuttamisen vaikutukset turvallisuuteen. 

Suunnittelutyön yhteydessä tutkitaan ja tarvittaessa suunnitelmassa esitetään 
hankkeen vaiheittain toteuttamisen mandollisuudet. Vaiheittain toteuttamisen 
edellytyksiä on syytä tarkastella alustavasti jo vaihtoehtoja muodostettaessa, 
sillä mandollinen vaiheistus saattaa vaikuttaa jopa lopulliseen ratkaisuun. Yleis- 
suunnittelussa tulee selvittää myös 

• mitä toimenpiteitä nykyisellä tiellä tarvitaan ennen uuden ratkaisun to-
teuttamista 

• uuden tien rakentamiseen liittyvät toimenpiteet, joilla nykyinen tie sovi-
tetaan vastaamaan sen uutta tieverkollista asemaa. 

Vaikutusten kuvailut täydennetään kattamaan kaikki arvioitavissa olevat hank-
keen aiheuttamat merkittävät vaikutukset. Vaikutuksia voidaan arvioida saman-
aikaisesti suunnitelman ratkaisujen viimeistelyn kanssa. Tällöin arvioidaan hank-
keen vaikuttavuutta merkittävien vaikutusten osalta ja tarkennetaan mm. yh-
teiskuntataloudellinen kannattavuuslaskelma Tiehankkeiden arviointiohjeen 
mukaisesti. Vaikuttavuuden arvioinnissa tarkastellaan määrällisesti arvioituja 
sekä laadullisesti kuvattuja vaikutuksia ja sitä, kuinka hyvin vaikutukset vastaa-
vat hankkeelle asetettuja tavoitteita sekä tarvittaessa arvioidaan yleisemminkin 
tie- ja liikenneolojen kehittymistä. Kannattavuuslaskelmassa noudatetaan lii-
kenne-ja viestintäministeriön yleisohjeitaja Tiehallinnon ohjeita niin laajuudel-
taan, sisällöltään kuin myös dokumentoinniltaan. 

Yleissuunnittelun keskeiset tulokset kootaan suunnitelmaraportiksi ja hanke- 
arvioinnin yhteenvedoksi. Raportti palvelee ensisijaisesti hankkeen käsittely- 	YLEISSUUNNITELMA 

vaihetta ja hankearvioinnin yhteenveto päätöksentekoa. Raportin lisäksi voidaan 
tuottaa hankkeen esittelymateriaalia kuten hanke-esite, sähköinen kalvosarja 
ja internet-sivusto. 	 _____________ 

6.2.4 Hallinnollinen käsittely 

Yleissuunnitelma käsitellään maantielain mukaista menettelyä noudattaen. 
Se pidetään yleisesti nähtävillä (30 vrk) asianomaisissa kunnissa mandollisten 
muistutusten tekemistä varten ja siitä pyydetään tarvittavat viranomais- ja sidos-
ryhmälausunnot. Lausunnot sisältävät suunnitelmaa koskevat kannanotot, minkä 
lisäksi lausunnon antajat voivat ilmoittaa sitoutumisestaan suunnittelun aikana 
neuvoteltuihin ratkaisuihin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Tiehallinto kä-
sittelee lausunnot sekä suunnitelmasta jätetyt muistutuksetja laatU niihin vasti-
neensa. Jos lausuntojen tai muistutusten vuoksi on tarvetta muuttaa suunnitel-
maa, laaditaan ja käsitellään muutossuunnitelma. 
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Tiehallinto tekee yleissuunnitelmasta hyväksymisesityksen. Hyväksymisesitys 
sisältää hankkeen kuvauksen, hankkeen taustatiedotja suunnitelmaratkaisun 
perusteluineen sekä muistutusten ja lausuntojen lyhennelmät vastineineen. 
Hyväksymisesityksessä on myös tiedot mandollisesta YVA-menettelystä, 
arviointiselostuksen huomioon ottamisesta sekä suunnitelmaan mandollisesti 
tehdyistä tarkistuksista. 

TOIMENPIDE- 	 Toimenpidesuunnitelman käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin yleis- 
SUUNNITELMA 	 suunnitelman käsittelymenettelyä. Toimenpidesuunnitelmaa ei kuitenkaan suo- 

sitella pantavaksi yleisesti nähtäville kirjallisten muistutusten jättämistä varten, 
_____________ koska toimenpidesuunnitelmasta ei tehdä valituskelpoista päätöstä. Suunni-

telmasta tiedotetaan kuitenkin normaalisti suunnittelun vuoropuhelun periaat-
teiden mukaisesti. Suunnittelun aikana ja sen päätyttyä saadut kannanotot ja 
lausunnot ohjaavat jatkosuunnittelua ja niiden huomioon ottamisesta pääte-
tään jatkosuunnittelun yhteydessä. 

ALUEVARAUS- 	 Aluevaraussuunnitelman mukaiset maantien sijainti, aluevaraukset ja vai 
SUUNNITELMA 	 kutukset tulevat virallisesti ratkaistuiksi kaavoitusprosessin yhteydessä. 

Kaavoitusprosessin aikana tienpitoviranomaiselta pyydetään lausunnot valmis- 
_____________ telussa olevista asiakirjoista. Tienpitoviranomaisen tehtävänä on huolehtia 

osaltaan siitä, että aluevaraussuunnitelmassa esitettävättiejärjestelyt ovat toi-
mivat ja kaikin osin maantien kehittämistarpeiden mukaiset. 

6.2.5 Suunnitelman hyväksyminen ja muutoksenhaku 

Yleissuunnitelman käsittelee Tiehallinto, joka tekee suunnitelmasta myös 
hyväksymispäätöksen. Jos kunta, maakunnan liitto tai alueellinen ympäristö- 
keskus on suunnitelman olennaisista kohdista eri mieltä Tiehallinnon kanssa, 
on asia siirrettävä liikenne- ja viestintäministeriön ratkaistavaksi (MTL 99 §). 
Erityisestä syystä voi Tiehallinto muutoinkin siirtää hyväksymispäätöksen mi-
nisteriön ratkaistavaksi. 

Hyväksymispäätös siihen liittyvine asiakirjoirieen lähetetään kuntaan, joka lait-
taa sen nähtäville (MTL 103 §). Samaan aikaan lausunnonantajille ja tarvitta-
essa muillekin viranomaisille sekä muistutuksenjättäneille lähetetään ilmoitus 
hyväksymispäätöksestä. Hyväksymispäätös saa lainvoiman, jollei siitä valitus- 
ajan kuluessa ole tehty valitusta. Hyväksytty yleissuunnitelma on lähtökohtana 
ja ohjeena tiesuunnitelmaa laadittaessa. Yleissuunnitelman hyväksymispäätös 
raukeaa, ellei tiesuunnitelman laatimista ole aloitettu 8 vuoden kuluessa sen 
vuoden päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on hyväk-
sytty. Se raukeaa myös siltä osin, kuin sen perusteella laadittu tiesuunnitelma 
on hyväksytty ja hyväksymispäätös on saanut lainvoiman (MTL 31 §). 

Hyväksymispäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla 
maantielaissa säädetyllä tavalla Tiehallinnon tekemästä päätöksestä hallinto- 
oikeuteen ja liikenne- ja viestintäministeriön tekemästä päätöksestä korkeim- 



44 
	

Yleissu unnittel u 

YLEISSUUNNITTELUN VAIHEET 

paan hallinto-oikeuteen (KHO), jonne osoitetaan myös hallinto-oikeuden pää-
töksestä tehty valitus. Hyväksymispäätökseen ei saa hakea muutosta siltä osin 
kuin maantien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty lainvoiman saaneessa 
oikeusvaikutteisessa kaavassa. Yleissuunnitelman hyväksymispäätös voidaan 
panna täytäntöön valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin 
toisin määrää (MTL 105-1 07 §). 

Toimenpidesuunnitelman ja aluevaraussuunnitelman päätöksentekoa on 
käsitelty luvussa 6.2.4. 

Lausuntopyynnöt 

— 

KUNTA: suunnitelma 	MUSEOVIRASTO 
nähtävänä, muistutukset RATAHALLINTOKESKUS 
suunnitelmasta MUUT VIRANOMAISET 
YMPÄRISTÖKESKUS MUUT ORGANISAATIOT 
MAAKUNNAN LIITTO ________________ 

Lausunnot 
Muistutukset 	(Lausunto tarvittaessa) 

TIEPIIRI 
- Yleissuunnitelma tai 
tiesuunnitelma 

TIEPIIRI 
- Lausuntojen ja 
muistutusten käsittely 
- Suunnitelman tarkistukset 
- Hyväksymisesitys 

_________ KUNTA: päätös nähtävänä 

Päätös 	LAUSUNNON ANTAJAT 
tiedoksi 	MUISTUTUKSEN TEHNEET 

MAHDOLLISET MUUT VIRANOMAISET 

- Asianosaisilla mandollisuus valittaa 
päätöksestä 

i Valitus 	1 Valitus Ei valituksia 	
t Tieha//innon 	1 LVM:n 
+ päätöksestä 	päätöksestä 

- - HALLINTo-oIkEus 1: 
Päätös ti;doksi 

1 	Jatko valitus 

Päätös tiedOksi KORKEIN HALLINTO-OIKEUS - 

TIEHALLINNON 
KESKUSHALLINTO 
-Hyväksymispäätös tai - 
esitys liikenne- ja 
viestintäministeriölle 
LIIKENNE- JAVIESTINTA-
MINISTERIÖ (LVM 

TIEHALLINTO 
- Suunnitelma lainvoimainen 
(ei valitettu / HAO:n päätös 
/ KHO:n päätös) tai 
suunnitelman tarkistamisen 
tarve 

Kuva 10. Yleissuunnitelman käsittely. 
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7 YLEISSUUNNITTELUVAIHEEN SUUNNITELMIEN 
SISÄLTÖ 

7.1 Suunnitelmaraportin sisältö ja rakenne 

Yleissuunnitteluvaiheen raportti sisältää suunnittelun keskeiset asiat lähtien 
hankkeen taustatiedoista ja päättyen valitun ratkaisun ja sen vaikutusten esit-
telyyn sekä jatkotoimenpiteiden määrittelyyn. Raportti palvelee ensisijaisesti 
päätöksentekoa ja siihen liittyvää kuulemismenettelyä, mikä asettaa keskei-
simmät vaatimukset raportin sisällölle. Yleissuunnitteluvaiheen raportista tu-
lee ilmetä 

• kuvaus suunnittelumenettelystä (prosessikuvaus) 
• tieverkollinen tavoitetilanne 
• selvitys maantien parantamisen tai uuden maantien rakentamisen tar-

peellisuudesta 
• nykytilannekuvausja ongelma-analyysi 
• selvitys tutkitu ista vaihtoehdoista 
• liikenteellisetja tekniset perusratkaisut 
• suu nnitelmaratkaisujen likimääräinen sijainti 
• arvioidut vaikutukset, YVA-selostus ja lausunto 
• mandollisuudet haitallisten vaikutusten vähentämiseen 
• ympäristönhoidon periaatteet 
• alustava kustannusarvio 
• suunnittelun jatkotoimenpiteet. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YyA-selostus) ja muista vaikutu-
starkasteluihin tai muuhun yleispiirteiseen suunnitteluun liittyvistä hankkeen sel-
vityksistä kirjataan raporttiin vain keskeiset tiedot (esim. liikenteeltiset tarkastelut, 
pohjavesialueet ja -olosuhteet, Natura-alueet tms. suojelukohteet, tienvarsitaide 
jne.). Mandollinen YVA-selostus tulee raportin liitteeksi. Tarvittaessa voidaan 
harkita muun vaikutustarkasteluaineiston liittämistä joiltain osin raportin liitteeksi. 
Tekniset yksityiskohdat piirustuksineen sisällytetään työn oheisaineistoon. 

Suunnittelun ja sen lopputuotteena syntyvän suunnitelmaraportin sisältö harki-
taan aina tapauskohtaisesti hankkeen luonteen ja laajuuden sekä suunnitel-
man käsittelyn ja päätöksenteon vaatimusten perusteella.Yleissuunnitteluraportti 
muodostuu kolmesta pääosasta: 

• johdanto 
• suunnitelmaselostus 
• suunnitelmapiirustukset. 

Johdannon muodostavat suunnitelman kansi, alkusanat,tiivistelmäja prosessi- 
kuvaus. Johdanto on tarkoitettu yleisinformaatioksi, jonka perusteella saa kä-
sityksen suunnitelman sisällöstä ja suunnittelumenettelystä. Varsinainen hank-
keen suunnitelma kuvataan suunnitelmaselostuksessa ja -piirustuksissa. 
Suunnitelmaselostus sisältää kuvauksen suunnittelun lähtökohdista, vaihtoehto- 
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tarkasteluista, suunnittelun tuloksena syntyneestä ratkaisusta ja sen vaikutuk-
sista sekä hankearvioinnin yhteenvedon. Suunnitelmapiirustukset sisältävät 
yleissuunnitelman tekniset piirustukset sekä niitä täydentävät muut suunnitel-
mat. Yleissuunnitteluraportti ja sen liitepiirustukset laaditaan A3- tai kansioituna 
A4-kokoon, jolloin tätä suuremmat pi irustukset taitetaan A4-kokoon. Arkisto-
intia varten kootaan yksi A4-koossa oleva kansio. 

Yleissuunnitteluraportin laatimisessa noudatetaan tämän julkaisun ohjeiden ja 
suositusten lisäksi Tiehallinnon julkaisuohjeita ja graafista ohjeistoa. 

Suunnitelmaraportti tehdään pääsääntöisesti värillisenä, jolloin kuvien ja pii-
rustusten luettavuus ja havainnollisuus on parempi. Koska raportin sivuja saa-
tetaan kopioida myös mustavalkoisina, tulee raportin aineisto pyrkiä laatimaan 
siten, että värilliset sivut säilyttävät luettavuutensa myös mustavalkoisena tai 
harmaasävyisenä tulosteena. 

Lähtökohdat ja tavoitteet 
1.1 Suunnittelualueja tieverkko 
1.2 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset 
1.3 Liittyminen muuhun suunnitteluun 
1.4 Nykytilannekuvaus ja ongelma-analyysi 
1.5 Maankäyttö 
1.6 Liikenne 
1.7 Ympäristö 
1 .8 Maaperä- ja pohjaolosuhteet 
1.9 Tavoitteet ja selvitys tien parantamisen 

tai uuden maantien rakentamisen 
tarpeellisuudesta 

2. Vaihtoehtotarkastelut 
2.1 Vaihtoehtojen kuvaus 
2.2 Vaikutusten arviointi ja vertailu 
2.3 Johtopäätökset ja valinta 

3. Yleissuunnitelma 
3.1 Liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut 

3.11 Ajoneuvoliikenteen järjestelyt 
3.12 Kevyen liikenteen järjestelyt 
3.13 Joukkoliikenteen järjestelyt 
3.14 Tiefflkenteen palvelualueet 
3.15 Aiustavat pohjanvahvistustoimenpiteet 
3.16 Tunnelit ja tärkeät sillat 
3.17 Liikenteenhallinnan järjestelmät 
3.18 Valaistavat tiekohteet ja valaistuksen 

periaatteet 
3.19 Merkittävät laitteiden siirto-ja suojaus-

toimenpiteet 
3.2 Olennaiset maa-ainesasiat 
3.3 Tieympäristön käsittelyn suunnitelmat 
3.4 Vaikutukset ja haitallisten vaikutusten 

vähentäminen 
3.5 Alustava kustannusarvio 
3.6 Hankearviointi 
3.7 Kehittämispolku 
3.8 Jatkotoimeripiteet 
3.9 Hyväksymisesitys  

1 PIIRUSTUKSET 

0.1 Nykytilanneja ongelma-analyysi 

0.2 Ympäristöanalyysi 

Yl. Yleiskartta 
Y1.1 Suunnittelukohdeja yleiskartta 
Y1.2 Yleiskartta 
Yl .3 Yleiskartta 

Y2. Suunnitelmakartta, pituusleikkaus 
ja poikkileikkaus 
Y2.1 Suunnitelmakartta 
Y2.2 Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus 
Y2.3 Pituusleikkaukset 
Y2.4 Pituusleikkaus ja poikkileikkauksia 

Y3. Tieympäristön käsittelyn periaatteet 
Y3.1 Ympäristönhoidon kartta 
Y3.2 Ympäristönhoidon kartta 
Y3.3 Ympäristönhoidon yleiskartta 

Y4. Siltasuunnitelmat 
Y4.1 Siltaluettelo 
Y4.2 Sillan yleispiirustus 
Y4.3 Sillan yleisphnistus 

Y5. Havainnekuvat 
Y5.1 Havainnekuvat 
Y5.2 Havainnekuvat 
Y5.3 Ilmakuvasovite 

Y6. Melualuekartat 
Y6.1 Melualuekartta 

Hankekortti 

ALKU SANAT 

TIIVISTELMÄ 

PROSESSIKUVAUS 

Kuva 11. Esimerkki yleissuunnitelmara portin sisällysluettelosta. 
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7.2 Johdanto-osat 

7.2.1 Kannet 

Yleissuunnitteluvaiheen kansien perusväri on sininen ja se noudattaa Tie- 
hallinnon julkaisujen graafisia ohjeita. 

Raportin etukannessa ilmoitetaan tien nimi ja numero, suunnitteluosuus, 
suunnitelmamuoto (Yleissuunnitelma, Toimenpidesuunnitelma tai Aluevaraus-
suunnitelma) ja kuntien nimet, joiden aluetta suunnitelma koskee. Lisäksi esi-
tetään suunnitelman valmistumisvuosi ja suunnittelusta vastannut tiepiiri. Jos 
kunnat ovat osallistuneet suunnittelun kustannuksiin, liitetään raporttiin niiden 
nimet ja vaakunat. Etukanteen sijoitetaan kohdetta tai raportin sisältöä kuvaa-
va karttaote, piirustus, havainnekuva tai näiden yhdistelmä. 

Takakanteen voidaan sijoittaa prosessin vaiheita ja aikataulua kuvaava kaavio. 
Myös suunnittelukohteen keskeistä ratkaisua tai yksityiskohtaa kuvaavaa kartta- 
otetta tai kuvasovitetta voidaan käyttää takakannessa. 

TIEHALLINTO 
V3GFÖRVAL1NI0GtN 

MAANTIE 9421, OIKARAISEN SILTA JA TIEJÄRJESTELYT, ROVANIEMEN MLK 

YLEISSUUNNITELMA 

- 

________ - 
k 

L..pin ti.pHd 
T.,,IkUU 2003 

Kuva 12. Esimerkki A3-kokoisen yleissuunnitelmaraportin etukannesta. 

7.2.2 Alkusanat 

Alkusanoissa kuvataan lyhyesti suunnitteluvaihe ja -kohde, kuka on vastannut 
hankkeen suunnittelusta sekä suunnitelman laatijat. Lisäksi mainitaan suunni-
telmaan mandollisesti liittyvät erilliset raportit. Pienissä hankkeissa, joissa ei 
ole tarvetta erilliseen prosessikuvaukseen, sen oleelliset kohdat sisällytetään 
alkusanoihin. Alkusanat sijoitetaan raporttiin aina ennen sisällysluetteloa. 
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7.2.3 Tiivistelmä 

Tiivistelmä on suppea (1-2 sivua) yhteenveto hankkeesta ja raportin sisällöstä. 
Tiivistelmä on ote raportista eikä siinä esitetä sellaista päätelmää tai tietoa, jota 
suunnitelmaraportissa muualla ei ole esitetty. Tiivistelmässä tulee keskittyä seu-
raavien osioiden kuvaamiseen: 

• suunnitelman tarkoitus 
• nykytilannekuvaus ja ongelma-analyysi 
• tavoitteet 
• vaihtoehtotarkastelut 
• suunnitelman kuvaus 
• hankkeen vaikutukset, alustava kustannusarvio, mandollisuudet hai-

tallisten vaikutusten vähentämiseen. 

Tiivistelmään voidaan liittää suunnittelukohdetta kuvaava yleispiirteinen kartta, 
joka on hyvä laatia niin, että se sopii myös lehdistötiedotteen kartaksi. 

J A ...... 

1FJIOLj. 	 - 

Kuva 13. Esimerkki hankkeen yleispiirteisestä kartasta. 

7.2.4 Prosessikuvaus 

Prosessikuvaus on tarpeen hankkeissa, joissa on mukana useita suunnittelun 
osapuolia ja joissa on tehty suunnitteluun liittyviä merkittäviä välipäätöksiä tai/ja 
vaikutusselvitykset ovat laaja-alaisia. Pienissä hankkeissa prosessikuvauksen 
keskeisimmät asiat voidaan sisällyttää alkusanoihin. 

Prosessikuvauksen pääsisältö on seuraava: 
• lyhyt kuvaus aikaisemmista suunnitteluvaiheista ja niiden perusteella 

tehdyistä päätöksistä 
• kuvaus työtavasta ja suunnitteluorganisaatiosta 

- 	suunnitelman laatijat 
- 	johto-, hanke-ja työryhmät 
- 	muut yhteistyöryhmät 
- 	sidosryhmien osallistuminen 
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• työnaikaiset lausuntomenettelyt ja välipäätökset 
• tiedottaminen ja julkisuus 

- 	suunnitelman käsittely: nähtävillä pito, lausunnot ja niiden käsittely 
- 	suunnitelmassa päätettävät asiat 
- 	suunnittelutyön jatkaminen, arvio hankkeen toteutusajankohdasta. 

Suunnitteluun osallistuneista nimetään kaikki tahot (henkilöistä vain keskeiset). 

7.3 Suunnitelmaselostus 

7.3.1 Selostuksen sisältä 

Suunnitelmaselostus on tiivis kuvaus suunnittelun vaiheista ja sen tuloksista. 
Siinä esitetään kaikki suunnitelman käsittelyn ja päätöksenteon kannalta olen-
naiset asiat. Tekniset ratkaisut ja taustaselvitykset esitetään tarkemmin piirus-
tuksissa tai liitteeksi koottavassa suunnitteluaineistossa, josta ne ovat saata-
vissa lisätietoja varten ja jatkosuunnittelun lähtöaineistoksi. 

Suunnitelmaselostus etenee suunnittelun kulun mukaisesti. Selostuksesta tu-
lee ilmetä ainakin seuraavat tiedot: 

• työn lähtökohdat ja tavoitteet 
- 	lähtöaineisto 
- 	nykytilannekuvausja ongelma-analyysi 
- 	liikenne- ja maankäyttötiedot ja -ennusteet, matka-/kuljetusketjut 
- 	tavoitteet 
- 	selvitys maantien parantamisen tai uuden maantien rakentamisen 

tarpeellisuudesta 
• vaihtoehtotarkastelut 

- 	vaihtoehtojen kuvaus 
- 	vaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu 
- 	johtopäätökset ja valinta perusteluineen 

• suunnitelman esittely 
- 	yleiskuvaus tieratkaisuista 
- 	liikenteellisetja tekniset perusratkaisut 
- 	tieratkaisujen likimääräinen sijainti 
- 	hankkeen vaikutukset, tavoitteiden toteutuminen, 

hankearvioinnin yhteenveto 
- 	mandollisen YVA:n huomioiminen suunnittelussa 
- 	tiehankkeen ja maankäytön toteutumisen ajoittuminen 
- 	mandollisuudet haitallisten vaikutusten vähentämiseen 
- 	ympäristönhoitotoimenpiteet 
- 	alustava kustannusarvio 

• jatkotoimenpiteet. 
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7.3.2 Lähtökohdat 

Lähtökohdissa määritellään tarkastelualue, jota suunnitelman laatiminen kos-
kee. Hankkeen ja suunnittelutyön tavoitteet esitetään suunnittelun lähtökohtina 
ja niiden priorisointi tulee myös esittää. Lähtökohdat ryhmitellään tarvittavin 
väliotsikoin seuraavaa ohjeellista jakoa noudattaen: 

• suunnittelualue ja tieverkko 
• liikenneverkollinen asema 
• muut kohdetta koskevat suunnitelmat 
• maankäyttö, asutuksen tyyppi (taajama, tiheä / haja-asutus) 
• liikenne (joukkoliikenteen järjestelyt, kevyt liikenne jne.) 
• liikenneturvallisuus 
• ympäristö 
• maaperä ja pohjaolosuhteet 
• muut lähtötiedot 
• hankkeen tavoitteet. 
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Kuva 14. Esimerkki suunnittelualueen ja tieverkon esittämisestä. 
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Suunnittelualueja sen tie verkko kuvataan tekstinä ja hankkeen lähestymiskuvan 
avulla. Tieverkon nykytilanteen lisäksi kuvataan tiedossa oleva tavoitetila, johon 
tieverkko on tarkoitus kehittää. Lähestymiskuvan mittakaava valitaan siten, että 
hankkeen sijainti, laajuus ja asema nykyisessä tieverkossa voidaan hahmottaa. 

Liikenneverkollinen asema kuvaa suunniteltavan kohteen merkitystä tieverkon 
osana sekä liikenneyhteyksiä maankäyttöön ja muihin liikenneverkkoihin. 
Verkollinen asema esitetään lähtötietona, jos se saadaan nykytilasta tai aikai-
semmista tarkasteluista tai selvityksistä. Mikäli kohteen liikenneverkollisen ase-
man selvittäminen kuuluu yleissuunnitteluun, esitetään liikenneverkolliset 
vertailuvaihtoehdot ja valittu ratkaisu vaihtoehtotarkastelussa. Kohteen 
liikenneverkollista asemaa kuvaava piirustus esitetään aina suunnitelma- 
piirustuksissa. 

Muut kohteeseen läheisesti liittyvät suunnitelmat ovat tie-, liikenneväylä- ja 
maankäyttösuunnitelmia, joilla voi ofia merkitystä yleissuunnittelutyöhön ja sen 
ratkaisuihin. Näiden hankkeiden keskeinen sisältö ja vaikutukset laadittavaan 
suunnitelmaan selostetaan lyhyesti tekstinä tarvittaessa asiaa karttapiirroksin 
havainnollistaen. Kohteet voidaan joiltain osin esittää esimerkiksi hankkeen 
lähestymiskuvassa. 
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Kuva 15. Esimerkki alueen maankäytön kehitysnäkymien esittämisestä. 
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Maankäytön osalta esitetään suunnittelualueen nykyinen aluerakenne, kuvaus 
tienvarren maankäytöstä, kaavoitustilanne sekä maankäytön kehitysnäkymät 
ja ennusteet eri maankäyttösuunnitelmien pohjalta. Kaavoitustilanne esitetään 
tekstinä ja asiaa havainnollistavana kaavakarttaotteena tai kehitysnäkymä-
kuvana. Varsinaisia kaavakarttoja ei sisällytetä raporttiin, vaan ne taltioidaan 
suunnitteluaineistoon. 

Liikenteestä esitetään tuoreimmat ajoneuvo-, kevyt- ja joukkoliikenteen liikenne- 
määrät ja -ennusteet, liikenneonnettomuustiedot, liikenteen kehittymistä ja omi-
naisuuksia sekä olosuhteita kuvaavat keskeiset tiedot ja tunnusluvut sekä tar-
peelliset tiedot muista liikennemuodoista ja terminaaleista. Liikennetietoja 
täydennetään tapauskohtaisesti tarvittavilta osin liikennelaskentojen, määrä-
paikkatutkimusten, käyttäjäkyselyjen, reittiselvitysten tms. avulla. Näistä esite-
tään raportissa keskeiset tiedot. Lisäksi esitetään perustiedot liikenteenhallinnan 
nykytilanteesta ja tavoitteista (esimerkiksi muuttuva liikenteenohjaus, muu lii-
kenteen telematiikka, häiriönhallinta) sekä tiedot erikoiskuljetusreiteistä ja 
poikkeustilanteiden varareiteistä tieverkolla. 

Liikennetiedot analysoidaan niin, että ne tukevat suunnittelua ja hankkeen ta-
voitteiden ymmärtämistä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia. Tietoja havain-
nollistetaan karttojen ja graafisten kuvien avulla. Liikenneturvallisuustilanteen 
arviointia syvennetään kuvaamalla lähtöaineiston perusteella tehtyjen analyy-
sien pohjalta tarkemmin mm. liikenne-, tie-, liittymä- ja reunaympäristöolo-
suhteita esimerkiksi suhteessa tavoiteltuun nopeusrajoitukseen, tienvarsi-
asutuksen määrään, sijoittumiseen ja liikkumistarpeisiin nyky- ja ennuste- 
tilanteessa. 
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Kuva 16. Esimerkkejä liikennetietojen esittämisestä. 
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Liikenne-ennusteen osalta selostetaan lyhyesti, mihin tietoihin ennuste perus-
tuu ja esitetään sekä ennustetut liikennemäärät että kasvukertoimet ennuste- 
vuosille. Liikenteen kehittymisestä annetaan taustatietoa ja toteutunutta kehi-
tystä vertaillaan aikaisempiin ennusteisiin. Ennustetut liikennemäärät sijoite-
taan sekä nykyverkolle että suunnitelman mukaiselle väyläverkolle. Ennusteen 
luotettavuuden arvioimiseksi esitetään herkkyystarkasteluja varten yksi tai use-
ampi mandollinen vaihtoehtoinen ennuste. Liikenteen sijoittuminen uusille 
verkkovaihtoehdoille esitetään vaihtoehtojen vaikutustarkastelujen yhteydessä. 

Turvallisuusanalyysissä hahmotetaan suunnittelukohteen toimintaympäristölle 
tyypilliset vakavat onnettomuudetja niiden torjuntamandollisuudet. Suunnittelu- 
kohteessa tapahtuneet onnettomuudet voidaan esiselvittää, mutta kohteen 
turvallisuusarviota ei voi rakentaa niiden varaan. Yksittäisessä kohteessa kui-
tenkin tapahtuu vakavia onnettomuuksia satunnaisesti, josta johtuen turvallisuus-
arviossa kannattaakin nojautua samankaltaisten toimintaympäristöjen keski-
määräiseen vakavien onnettomuuksien kuvaan. 

Ympäristöo/osuhteiden nykytiedot kerätään aikaisemmasta selvitysvaiheesta, 
ympäristöalan tietolähteistä sekä maastossa tehtävän yksityiskohtaisen 
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Kuva 17. Esimerkki ympäristöanalyysista. 
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ympäristötarkastelun ja -inventoinnin avulla. Esim. melutilanne voidaan saada 
lähtöaineistona tai se lasketaan yleisesti hyväksyttyä maastomallipohjaista 
melunlaskentaohjelmaa käyttäen. 

Tulosten ja niiden analysoinnin avulla muodostetaan kokonaiskuva ympäristön 
nykytilanteesta. Kokonaiskuva sisältää tapauskohtaisesti kuvauksia ympäristölli-
sistä kokonaisuuksista, osakohteista, maisemasta, maastokäytävästä ja sen 
herkkyydestä, ympäristön arvokohteista, muinaisjäännöksistä, näkymistä, 
kaupunkikuvasta, tie-ja katutilasta jne. Tulokset esitetään raportissa tiiviinä teks-
tinä ja yhtenä tai useampana ympäristöanalyysikarttana. Kohteiden valokuvat 
parantavat usein kokonaiskuvan havainnollistamista, joten niiden käyttö sopi-
vassa määrin raportin muuta aineistoa täydentämässä on suotavaa. Ympäristö- 
analyysit esitetään niin, että tulokset palvelevat ympäristövaikutusten ja tavoit-
teiden toteutumisen arviointia. 

Melutilanne kuvataan kartalla melualueina desibelivyöhykkeittäin. Tekstissä esi-
tetään tiedot melualueellejäävistä rakennuksista (asuintalot/asukasmäärät, liike- 
rakennukset, päiväkodit, koulut, muut julkiset tilat jne.) ja alueista (puistot, uI-
koilu-ja virkistysalueet, liikuntapaikat jne.). 

Maaperän ja pohjaolosuhteiden perustiedot saadaan geoteknisistä lähtöaineis-
toista sekä aikaisemmista suunnitelmista ja tutkimuksista. Myös kunnalta saa-
tava tutkimusaineisto kannattaa hyödyntää. Saatavilla olevat lähtötiedot ovat 
usein tarpeeseen nähden niukkoja ja yleispiirteisiä. Jos tarve vaatii, tehdään 
lisää maaperä-ja pohjaolosuhteiden tutkimuksia. Tietoja tarvitaan yleissuunnit-
telun alkuvaiheessa tielinjalta yleensäkin, mutta erityisesti pehmeikköjen, 
eritasoliittymien, siltapaikkojen, suurten leikkausten ja penkereiden sekä 
pohjavesialueiden kohdilta. Pohjatutkimuksia tarkennetaan tarvittaessa suun-
nittelun edetessä. Maaperä- ja pohjatutkimusten määrä harkitaan yleissuunnitte-
luvaiheessa tapauskohtaisesti ja sovitetetaan muun suunnittelun tarkkuuteen. 
Yleissuunnitteluvaiheessa tehdyt hyvin ohjelmoidut tutkimukset mm. varmenta-
vat ratkaisujen oikeellisuutta ja täsmentävät kustannusarviointia. Ne myös vä-
hentävättiesuunnitelmassa tarvittavien lisätutkimusten määrää ja minimissään-
km kohdentavat tarvittavat lisätutkimukset tarkemmin. 

Muina lähtötietoina hankitaan hankkeen luonteen, sijainnin ja olosuhteiden pe-
rusteella tarpeellista lähtö- ja taustatietoa. Tällaista tietoa voivat olla esi merkik-
si alueen liikennettä synnyttäviin erityistapahtumiin tai -tarpeisiin liittyvät tiedot, 
kiinteistöjakoja kulkuyhteydet, viljelyalueiden hoito-ja liikkumistarpeet, riistan- 
ja poronhoitoon sekä eläinten kulkureitteihin liittyvät kysymykset, kylä- yms. 
yhdistysten tarpeet ja näkemykset sekä valtakunnan rajoihin ja ylityspaikkoihin 
liittyvät asiat rajaseutujen tiehankkeissa. 

Hankkeen tavoitteet ja niiden priorisointi on määritelty tehtävänannossa ja 
tarkennettu suunnittelutyön alkuvaiheessa. Suunnitelmaselostuksessa tavoit- 
teet esitetään suunnittelutyön lähtökohtana. Selostuksessa esitetään tavoitteet 
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sekä niiden jaotteluja priorisointi (esim. jako ensisijaisiin ja täydentäviin tavoit-
teisiin). 

Tavoitteet ryhmitellään yleensä liikennettä, yhdyskuntarakennetta ja ympäris-
töä sekä tienpitoa koskeviin tavoitteisiin. Jakoa täsmennetään kunkin hankkeen 
erityispiirteiden mukaisesti. Tarvittaessa voidaan erotella koko tienpitoa, tien- 
pidon eri toimintoja ja ohjelmia koskevat sekä hankkeelle määritellyt 
erityistavoitteet. Tavoitteet esitetään sanallisesti sillä tarkkuudella kuin on tar-
peen vaikutusten kuvaamisessa ja vaikuttavuuden arvioimisessa. Erityisesti 
liikenneturvaltisuuden osalta esitetään sanallinen kuvaus liikennekuolemariskin 
vähentämistavoitteelle. Sellaiset tavoitteet, joita voidaan määrällisesti arvioida 
(liikenneturvallisuus, liikennöitävyys jne.), esitetään myös lukuarvoina. 

7.3.3 Vaihtoehtojen tarkastelut 

Vaihtoehtojen kuvaus 
Suunnitelmaselostuksessa esitetään perusteet vaihtoehtojen muodostamiselle 
ja kuvataan niiden keskeinen sisältö. Alustavista vaihtoehdoista esitetään lyhyt 
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Kuva 18. Esimerkkejä vaihtoehtojen esitystavoista 
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kuvaus ja hylkäämisperusteet. Tarkempaan vaikutustarkasteluun valitut vaih-
toehdot kuvataan yksityiskohtaisemmin. Niistä esitetään lyhyesti vaihtoehdoittain 

• liikenteellisetja tekniset perusratkaisut 
• likimääräinen sijainti 
• arvioidut vaikutukset 
• alustava kustannusarvio. 
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Kuva 19. Lisää esimerkkejä vaihtoehtojen esitystavoista. 
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Vaihtoehtoja havainnollistetaan pienimittakaavaisilla karttakuvilla. Raportissa 
tarvittavien kuvien ja karttojen tarve kannattaa ottaa huomioon jo suunnittelun 
aikana ja valita vaihtoehtojen esittämiskarttojen esitystapa ja mittakaava sen 
mukaisesti. 

Jos yleissuunnitteluun liittyy tieverkollista suunnittelua, verkkovaihtoehdot ja 
niiden vertailut esitetään vaihtoehtotarkasteluvaiheen alussa. 

Vaikutukset ja johtopäätökset 
Suunnitelmaraportissa esitetään vaihtoehtojen vertailutja valinnat perustelui-
neen. Vaikutustarkasteluista esitetään päätöksenteon kannalta kaikki olennai-
set tiedot. Selostuksessa esitetään myös mandolliset epävarmuudet, joilla on 
olennaista merkitystä vaihtoehtojen karsinnalleja päätöksenteolle. 

Vaikutukset esitetään tiiviinä selostuksena ja havainnollisina vertailutaulukoina. 
Ne esitetään aihepiireittäin ja kohdennetaan alueittain sekä eri intressiryhmille 
mandollisuuksien mukaan. Esittämistavan tulee olla vertaileva, selkeä ja joh-
donmukainen. Vaikutusten arvioinnin sisältöä koskevat ohjeet on määritelty Tie- 
hallinnon Tiehankkeiden arviointiohjeissa. 

Johtopäätöksissä esitetään perusteet jatkosuunnitteluun valitun vaihtoehdon 
valinnalleja muiden vaihtoehtojen hylkäämiselle. 

73.4 Valitun tieratkaisun kuvaus 

Suunnitelmaraportin tässä osassa kuvataan yleissuunnittelun tuloksena synty-
nyt suunnitelma vaikutuksineen. Suunnitelman selostuksesta yhdessä suunni-
telmapiirustusten kanssa tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot: 

• liikenteellisetja tekniset perusratkaisut, tien likimääräinen sijainti sekä 
tieympäristön käsittelyn periaatteet 

• hankkeen alustava kustannusarvio, hankkeen pääasialliset vaikutuk-
setja hankearvioinnin yhteenveto 

• mandollisuudet haitallisten vaikutusten vähentämiseksi 
• hankkeen jatkosuunnittelu ja toteuttaminen 
• jatkotoimenpiteet. 

Liikenteellisetja tekniset perusratkaisut, likimääräinen sijainti sekä tieympäristön 
käsittelyn periaatteet selostetaan lyhyesti. Selostuksessa esitetään 

• mitoitus ja tekniset ratkaisut teittäin 
- 	mitoitusnopeudetja suunnitellut nopeusrajoituksettiejaksoittain 
- 	tien linjausja peruspoikkileikkaukset 
- 	kuivatusjärjestelyjen periaatteet 

• ajoneuvoliikenteen järjestelyt 
- 	tie-ja katuverkko sekä yksityistiejärjestelyt 
- 	liittymät 
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• kevyen liikenteen järjestelyt 
- 	kevyen liikenteen yhteydet ja niiden sijainti 
- 	risteäminen ajoneuvoliikenteen kanssa, yhteydet pysäkeille 
- 	ulkoilureitit 

• joukkoliikenteen järjestelyt (reitistö, pysäkit, saattoliikenne) 
• raideliikenneja vesiliikenne (tarvittaessa) 
• tieliikenteen palvelualueet 
• alustavat pohjanvahvistustoimenpiteet (kriittiset kohteet) 
• tunnelitja merkittävät sillat 
• liikenteenhallinnan järjestelmät 

- 	liikenteen ohjauksen periaatteet 
- 	liikenteen telematiikan hyödyntäminen, poikkeustilanteiden 

varareitit 
• erikoiskuljetusten reitit ja järjestelyt 
• valaistavat tiekohteet ja valaistuksen periaatteet 
• merkittävät laitteiden siirto-ja suojaustarpeet 
• olennaiset maa-ainesasiat 
• tieympäristön käsittelyn suunnitelmat 

- 	tieympäristön käsittelyn periaatteet 
- 	maisemoinnin ja istutusten periaatteet 
- 	ympäristörakenteet alustavasti 
- 	melulaskennan tulokset ja alustavat melunsuojaustoimenpiteet 
- 	pohjavesialueet luokituksineen ja suojavyöhykkeineen 
- 	pohjavesien suojauskohteet ja suojausluokat 
- 	Natura-alueiden ja muiden erityiskohteiden huomioiminen 
- 	luonnonvaraisten eläinten kulkureititjärjestelyineen 

(esim. riista-aidat, eläinsillatja -putket) 

Selostuksessa esitettyjä keskeisiä ratkaisuja perustellaan ja havainnollistetaan 
kuvillaja kaavioilla. 

7.3.5 Hankkeen vaikutukset 

Vaikutusten tunnistaminen ja valinta tehdään Tiehallinnon Tiehankkeiden arviointi- 
ohjeiden mukaisesti siten, että kaikki olennaiset vaikutukset otetaan huomioon 
riippumatta siitä, mihin ne kohdistuvat ja millaisia ne ovat. Maantielain (19 §) 
mukaan vaikutukset arvioidaan hankkeen tie- ja liikenneoloihin, liikenne- 
turvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseenja ympäristöön sekä ih-
misten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. 

Suunnitelman selostuksesta tulee käydä ilmi hankkeella aikaansaataviksi arvi-
oidut tärkeät muutokset ja niiden merkitys. Vaikuttavuuden osalta arvioidaan 
vaikutusten merkittävyyttä ja sitä, kuinka hyvin arvioidut vaikutukset vastaavat 
hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin sekä yleisimminkin tie-ja liikenneolojen ke-
hittymiseen. Vaikuttavuuden arviointia tehdään vain hankkeen kannalta merkit-
tävien vaikutusten osalta. 
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Tiehankkeella on aina vaikutuksia mm. tieliikenteen palvelutasoon ja onnetto-
muusriskiin, ajonopeuksiin, matka-aikojen vaihteluun ja ennustettavuuteen, 
liittymis- ja ohitusmandollisuuksiin, ajomukavuuteen ja liikenteen häiriöherk-
kyyteen. Lisäksi hankkeella on vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, maan-
käyttöön ja ympäristöön. Näiden vaikutusten esittämistapaohje on Tiehallinnon 
Tiehankkeiden arviointiohjeessa. 

Kiinteistörakenteen osalta esitetään sanallinen arvio hankkeen vaikutuksista ja 
tiivis kuvaus mandollisista tilusjärjestelyistä. Kiinteistövaikutusten arvioinnista 
on oma ohjeistuksensa. 

Vaikutukset tienpidon kustannuksiin 
Kustannusten osalta esitetään hankkeen alustava kustannusarvio. Tienpidon 
kustannukset koostuvat investointikustannuksista ja vuotuisista hoidon, ylläpi-
don ja käytön kustannuksista. Yleissuunnittelussa on hankkeen alustava kus-
tannusarvio selvitettävä sillä tarkkuudella, että se muodostaa luotettavan pe-
rustan hankkeen kokonaiskustannusten sekä myös tienpidon investointeihin 
tarvittavien määrärahojen arvioimiseksi. 

Alustavassa kustannusarviossa on hyvä eritellä toimenpiteiden rakentamis-
kustannukset sekä lunastus- ja korvauskustannukset. Sen lisäksi kustannuk-
sia on hyvä eritellä pääkohteittain (päätiet, eritasoliittymät jne.). Erikoiskohteiden 
kustannukset esitetään erikseen (sillat, pohjavedensuojausten toimenpiteet, 
meluntorjunta, pohjanvahvistukset, liikenteen telematiikka, tieympäristön kä-
sittely jne.). Lisäksi määritetään tarvittaessa alustavasti kustannusjaon pääpe-
riaatteet ja laaditaan kustannusjakoehdotus alustavana Tiehallinnon ja esim. 
kunnan ja muiden viranomaisosapuolten kesken. Alustava kustannusarvio si-
dotaan suunnitelman laatimisajankohdan maanrakennuskustannusindeksiin 
ilmoittamalla Maku-indeksin laskentahetken pisteluku (esim. Maku-indeksi 115, 
2000=100). 

Kannattavuuslaskelma 
Suunnitelmaraportissa esitetään lyhyesti tiehankkeen yhteiskuntataloudellinen 
kannattavuuslaskelma. Se on hankkeen taloudellisten vaikutusten analysoinnin 
keskeinen laskelma, jossa noudatetaan yhteiskuntataloudellisen hyöty-
kustannusanalyysin periaatteita. Sen laadinnassa noudatetaan liikenne- ja 
viestintäministeriön yleisohjeita ja ajokustannusten yksikköarvoja sekä Tie- 
hankkeiden arviointiohjetta niin laajuudeltaan, sisällöltään kuin dokumentoinnil-
taankin. Laskelman perusteella arvioidaan hankkeen arvioidut taloudelliset vai-
kutuksetja hyöty-kustannussuhde (HK-suhde). 

Kannattavuuslaskelman vaiheet ovat 
1) laskelman hyöty-ja kustannuserien määrittely 
2) rahamääräisten vaikutusten arviointi 
3) diskonttaus, korkolaskelmat ja jäännösarvon määrittäminen 
4) kannattavuuden tunnuslukujen esittäminen ja tulkinta. 
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Herkkyystarkastel ut 
Laskelmiin sisältyviä epävarmuustekijöitä tulee arvioida herkkyystarkastelujen 
kautta. Herkkyystarkastelut tehdään vertaamalla eri tekijöiden vaikutusta hank-
keen perustarkastelun tunnuslukuihin Herkkyystarkastelut kohdistuvat useim-
miten alustavaan kustannusarvioon, liikenne-ennusteeseenja liikenteen sijoit-
tumiseen, ajokustannusten laskentamalleihin sekä liikennejäqestelmän ja maan-
käytön kehittymiseen. Herkkyystarkastelujen laatimista on kuvattu tarkemmin 
Tiehankkeiden arviointiohjeessa. 

Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 
Hankkeen vaikutusten merkittävyyttä ja sitä, kuinka hyvin ne toteuttavat hank-
keelle asetettuja tavoitteita, arvioidaan hankkeen vaikuttavuudella. Sanallisen 
arvioinnin lisäksi vaikutukset esitetään määrällisesti arvioituna ja laadullisesti 
kuvattuina vaikutuksina. Vaikuttavuuden arviointi on ohjeistettu Tiehankkeiden 
arviointiohjeessa. 

7.3.6 Tieverkon hallinnolliset muutokset 

Ehdotukset tieverkon hallinnollisiksi muutoksiksi kuvataan tekstissä ja suunnitel-
mapiirustuksissa. Selostuksessa esitetään ehdotukset hallinnollisiksi muutok-
siksi kohteittain ja kuvataan muutoksen vaikutukset kyseisten teiden tienpito-
vastuuseen. 

7.3.7 Hankkeen kehittämispolku 

Koko hanketta ei välttämättä toteuteta kerralla. Toimenpiteiden toteuttaminen 
saattaa olla syytä vaiheistaa alueiden käytön kehittymisnäkymien, liikenteen 
kasvun tai rahoitusnäkymien edellyttämälle aikajänteelle. Neliporrastarkastelu 
soveltuu parhaiten hankkeiden esiselvityksiiin, mutta yleissuunnitteluvaiheessa 
neliporrastarkastelua voidaan soveltaa hankkeen kehittämispolkua esitettäessä. 
Kehittämispolkua analysoitaessa pohditaan myös, tarvitaanko muita toimenpi-
teitä, jos hankkeen rahoitus siirtyy. 

Vaiheistus tarkoittaa esimerkiksi liikenteen hallinnan keinojen lisäämistä as-
teittain ja/tai tienrakentamisen toimenpiteiden porrastamista. Vaiheittain toteu-
tettaessa liikenneoloja on pystyttävä kehittämään hankkeen kokonaistavoitteiden 
mukaisesti. Toimenpiteiden ajoituksessa sovitetaan yhteen tiehankkeen muun 
maankäytön keskinäinen ajoitus, jolla varmistetaan esimerkiksi liikenneturvalli-
suustavoitteiden toteutuminen kaikissa vaiheissa. 

Hankkeen kehittämispolussa kuvataan hankkeen vaiheittaiset toteuttamismah-
dollisuudetja ehdotus vaiheistukseksi. Vaiheiden muodostamisperiaate perus-
tellaan. Vaiheista esitetään toimenpiteet, ajoitusja kustannusarviot. Kustannus- 
arvioissa tulee eritellä mandolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat vaiheit-
taisesta toteutuksesta. 
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7.3.8 Jatkotoimenpiteet 

Jatkotoimenpiteisiin kirjataan kuvaus suunnitelman käsittely- ja hyväksymis-
menettelystä. Jatkotoimenpiteissä kerrotaan seuraava suunnitelmavaihe, ar -
vio sen ajankohdasta ja toteutusnäkymät. Lisäksi kirjataan maininta mandolli-
sista luvista, joita tarvitaan hankkeen toteuttamiseksi. Esimerkiksi vesistösilloille 
tarvitaan ympäristölupaviranomaisen päätös. 

7.3.9 Hyväksymisesitys 

Suunnitelmaselostuksen loppuun laaditaan luonnos suunnitelman hyväksymis-
esitykseksi. Se antaa käsityksen hyväksymispäätöksen myötä lainvoiman 
saavista asioista ja palvelee lopullisen hyväksymisesityksen laatijaa. Alusta-
van hyväksymisesityksen sisältö vaihtelee jonkin verran tapauskohtaisesti, mutta 
sen tulee sisältää ainakin hyväksyttäväksi esitettävät asiat. 

Hyväksymisesityksen perusrunko on seuraava: 
• suunnitelman nimi 
• esitys hankkeen yleissuunnitelman hyväksymiseksi ja suunnittelun jat-

kamiseksi yleissuunnitelman periaatteiden pohjalta 
• kuvaus hankkeesta; sen sijainnistaja merkityksestä tieverkolla, pituudes- 

ta, toimenpiteistä, alustavasta kustannusarviosta sekä vaikutuksista 
• kuvaus tutkituista vaihtoehdoista, niiden vaikutusten vertailusta ja va- 

litun ratkaisun perusteluista 
• kuvaus hankkeen vaikutuksista tie-ja liikenneoloihin (erityisesti liikenne- 

turvallisuuteen), ihmisten elinympäristöön, kiinteistörakenteeseen, 
maankäyttöön ja ympäristöön sekä tienpidon kustannuksiin 

• kuvaus siitä, kuinka ja milloin suunnitelma tulee olemaan nähtävillä 
mielipiteiden lausumista varten, miten suunnitelmasta on tiedotettu, 
sekä tahot, joilta on pyydetty lausuntoa 

• kuvaus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mu- 
kaisen arviointimenettelyn mandollisesta soveltamisesta hankkeessa. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös tehdään tiepiirin tekemän hyväksymis-
esityksen pohjalta. 

7.4 Suunnitelmapiirustukset 

7.4.1 Esitettävät piirustukset 

Suunnitelmapiirustuksissa esitetään tien yleissuunnittelun tuloksena syntyneet 
tiehankkeen liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tieratkaisujen yleispiirteinen 
sijainti ja tieympäristön käsittelyn periaatteet. Koska yleissuunnittelussa ei ole 
tarkoitus ratkaista tarkkoja yksityiskohtia, ei pii rustuksissakaan esitetä tarpeet-
toman yksityiskohtaisia teknisiä tms. tietoja. Piirustusten luettavuutta ja ymmär-
rettävyyttä parannetaan väreillä. Suunnitelmapiirustusten tarkkuus ja esitys- 
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tapa tulee olla sellainen, että niiden perusteella 
• kyetään ymmärtämään ratkaisu fyysisesti sekä arvioimaan sen to-

teuttamiskelpoisuutta ja vaikutuksia 
• saadaan oikea kuva suunnittelun tarkkuudesta ja tehtävistä päätök-

sistä. 

Yleissuunnittelun tuloksena koottavassa raportissa esitettävät suunnitelma- 
piirustukset ovat: 

Yl Yleiskartta 
Y2 Suunnitelmakartat, pituusleikkaukset, poikkileikkaukset 
Y3 Tieympäristön käsittelyn periaatteet 
Y4 Siltojen alustavat pääpiirustukset (merkittävät sillat) 
Y5 Havainnekuvat 
Y6 Melualuekartat 

Suunnitelmapiirustuksiin sovelletaan tiesuunnitelmassa käytettäviä piirustus-
merkintöjä. Käytettyjen merkintöjen selitykset tulee aina esittää suunnitelmas-
sa. Piirustuksiin merkitään aina mittakaava-ja tunnistetiedot. 

Suunnitelmapiirustusten nimiöstä käy ilmi tiehankkeen nimi, suunnitelman laa-
tijat, ja valmistumisajankohta, piirustuksen nimi sekä suunnitelmakarttojen lehti- 
jako, kun karttalehtiä on useita. 

Tämän ohjeen lopulla olevat esitystapamallit kuvastavat osaltaan yleissuunnitelman 
sisältövaatimuksia, mutta niitä ei ole tarkoitettu esimerkeiksi tie- ja liikenne- 
teknisistä ratkaisuista. Esitystapamalleja voidaan soveltaa kunkin hankkeen en-
tyispiirteiden tarpeiden mukaan. 

7.4.2 Tieverkon kuvaus 

Tieverkosta kuvataan suunniteltavan tien asema alueen tieverkon osana sekä 
tiestön suhde muuhun maankäyttöön ja muihin liikenneverkkoihin. Teverkko 
kuvataan tekstissä ja siihen liitetyllä tieverkon kuvalla. Kun suunnittelualue on 
laaja tai tieverkollinen ratkaisu vaatii tarkempaa esittämistapaa, kuvataan tilan-
ne erillisellä piirustusten yhteyteen sijoitettavalla tieverkon yleiskartalla. 

Esitystapa 
Tieverkon yleiskartta on värillinen yleissilmäyskartta, josta ilmenee 

• hankkeen sijainti pienimittakaavaisella lähestymiskuvalla 
• suunniteltu tiestö vihreällä 
• nykyinen tiestö (yleensä valtatiet punaisella, muu tiestö muilla väreillä) 
• teiden numerot ja nimet erottuvasti 
• liikenneterminaalit (esim. rautatieasemat, satamat, lentoasemat) 
• asema- tai yleiskaavoitetun alueen rajaukset 
• merkittävät teollisuusalueet ja -kohteet 
• muut liikennettä merkittävästi synnyttävät alueet ja kohteet 
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• kuntien ja läänien rajat ja nimet 
• mittajana ja -kaava sekä pohjoisnuoli 
• merkintöjen selitykset. 

Tieverkon kuvan taustana käytetään usein pelkistettyä karttapohjaa, johon 
esitettävät kohteet lisätään. Kartan mittakaava valitaan esitysalueen laajuuden 
ja sille tulevien lisäysten perusteella. Sopiva mittakaava on yleensä välillä 
1:20000-1:100000. 

7.4.3 Tiehankkeen yleiskartta 

Yleiskartta on pelkistetty kuvaus hankkeen perusratkaisusta ja kytkeytymisestä 
muuhun väyläverkkoon, hankkeen alueellisesta sijainnista sekä ratkaisujen ai-
heuttamista muutoksista nykytilanteeseen. Yleiskartan avulla saavat mm. eri 
sidosryhmien edustajat parhaiten yleiskuvan tiehankkeesta. Yleiskarttaa voi-
daan käyttää myös suunnitelman tiivistelmässä. 

Yleiskartassa esitetään havainnollisesti olemassa olevat ja toteutettavaksi 
ehdotettavat tiet ja tiejärjestelyt. Näihin kuuluu myös yksityisteiden yleiset 
järjestelyperiaatteet ja kevyen liikenteen reitit. Kartalla kuvataan eritasoliittymien 
perusratkaisut. Hankkeen luonteen selkeyttämiseksi voidaan yleiskartassa 
esittää keskeisiä maankäyttö- tai ympäristötietoja. 

Esitystapa 
Yleiskartassa esitetään 

• suunnitellut tiet ja liittymätvihreällä värillä 
• nykyiset, rakenteilla olevat ja aiemmin suunnitellut liikenneväylät 
• päätien pituusmitta 500-1 000 metrin välein 
• kevyen liikenteen väylätja risteämisjärjestelyt 
• maanteiden tunnukset ja numerot 
• hallinnollisen luokan ehdotetut muutokset 
• tärkeimpien katujen ja yksityisten teiden nimet 
• eritasoliittymien nimet (ja mandolliset numerot) 
• sillatja merkittävien siltojen nimet 
• kuntien, läänien ja maakuntien rajat ja nimet 
• kaava-alueiden rajat 
• mittakaava (-jana) ja pohjoisnuoli 
• merkintöjen selitykset. 

Yleiskartan pohjana voidaan käyttää digitaalista peruskarttaa 1:20 000 tai 
maastokarttaa 1:50 000 (myös opaskartta mandollinen). Peruskartoilla näky-
vät mm. kiinteistöjaotus, liikenneväylätja -terminaalit, talot ja muut rakennuk-
set, vesistöt, pellot sekä maaston muut kuviot ja korkeussuhteet. Maastokartta 
1:50 000 kuvaa maastoa yleispiirteisemmin kuin peruskartta. Maastokartassa 
näkyvät mm. asutus, talot, liikenneväylät, pellot, vesialueet, hakkuuaukeat, suot 
ja avokalliot sekä korkeussuhteet. 
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Peruskartta-aineistosta 1:50 000 voidaan tehdä pohjakartta, josta on poistettu 
suunnitelman kannalta epäolennaisia tietoja ja/tai jonka väritystä on muokattu. 
Pohjakartan tietoja on usein ajantasaistettava varsinkin tiestön osalta. Suunni-
telmaan sisältyvät paikannimet esitetään kartalla korostettuina. 

Yleiskartan mittakaava pyritään valitsemaan niin, että kartta sopii yhdelle A3- 
sivulle tai suunnitelmaraportin aukeamalle. Yleisimmin kartan mittakaava vaih-
telee tällöin välillä 1:10000-1:30000. Yleiskartan alla voidaan tarvittaessa esittää 
päätien yleispiirteinen pituusleikkaus. 

7.4.4 Suunnitelmakartta 

Suunnitelmakartoissa esitetään yleissuunnittelun keskeiset tulokset, kuten 
• tie-ja liikennetekniset perusratkaisut 
• teiden yleispiirteinen sijainti 
• keskeiset tieympäristön käsittelyn periaatteet 
• liikennealueen muutostarve asemakaava-alueilla. 

Esitystapa 
Suunnitelmakartan mittakaava valitaan niin, että kartta antaa oikean kuvan 
suunnittelutarkkuudesta ja suunnitelman sitovuudesta kussakin kohteessa. 
Yleissuunnittelun yleispiirteisestä tarkastelutavasta ja tarkkuudesta huolimatta 
on suunnitelmakartan ja muun suunnitelmaraporttiin sisällytetyn aineiston pe-
rusteella pystyttävä arvioimaan hankkeen ratkaisuja, niiden toteuttamiskelpoi-
suuttaja hankkeen vaikutuksia. 

Suunnitelmakartta esitetään tarkimpana asemakaava-alueilla sekä muualla 
esim. ympäristöllisesti tai muutoin aroissa tai ahtaissa kohteissa. Maaseutu- 
ympäristössä riittää yleispiirteisempi suunnitelmakartta. 

Suunnitelmakartassa esitetään 
• olemassa ja rakenteilla olevat sekä suunnitellut väylätja liittymät 
• päätien ja muiden tärkeimpien teiden ja katujen mittalinjat 
• sillatja merkittävien siltojen nimet 
• maanteiden numerot, tunnukset ja hallinnollisen luokan muutos- 

ehdotukset 
• eritasoliittymien sekä tärkeimpien katujen ja muiden teiden nimet ja 

tunnukset 
• katkaistavat tieyhteydet ja liittymät 
• kevyen liikenteen väylät, risteämiskohdatja -tavat 
• linja-autopysäkit, yhteydet pysäkeille 
• pysäköimis-ja levähdysalueet 
• ympäristöhaittojen torjunta/lieventäminen (meluesteet, muut suojaus-

toimenpiteet) 
• riista-aidatja -sillat 
• vihersillat 
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• asemakaavoitetun alueen rajat 
• asemakaavoitetuilla alueilla nykyinen liikennealue ja sen muutostarpeet 
• merkittävät liikennettä synnyttävät kohteet (esim teollisuuslaitokset, 

terminaalit, kaupalliset palvelualueet, koulut) 
• kuntien, läänien ja maakuntien rajat ja nimet 
• mittakaava ja pohjoisnuoli 
• merkintöjen selitykset. 

Suunnitelman pohjakarttana käytetään yleensä Maanmittauslaitoksen ohjeiden 
mukaan laadittua pohjakarttaa. Karttapohjan on oltava tiedoiltaan nykytilaa vas-
taava tai sitä on täyden nettävä. 

Kartan mittakaava valitaan alueen mukaan pääsääntöisesti seuraavasti: 

Taajamien keskusta-alueet 1:1 000-1:2 000 
Taajamien lievealueet 1:2 000-1:4 000 
Kyläalueet, tienvarsiasutus 1:4 000 
Maaseudun rakentamattomat alueet 1:4 000-1:10 000 

Saman hankkeen suunnitelmassa tulisi kartat pyrkiä laatimaan yhtenäiseen 
mittakaavaan. Suunnitelman luettavuuden parantamiseksi voidaan vain poik-
keuksellisesti käyttää eri mittakaavaisia suunnitelmakarttoja. 

Karttojen luettavuuden ja havainnollisuuden lisäämiseksi voidaan suunnitelman 
tieratkaisut esittää värillisenä ja/tai rasteroituna. Rakennetuilla alueilla 
suunnitelmakartoissa esitetään suunnitellun tien ja siihen liittyvien tiejärjestelyi-
den yms. lisäksi tien lähialueen rakennukset ja liikennejärjestelyt. Suunnitelma- 
kartan alla suositellaan esitettäväksi myös päätien pituusleikkaus. 

Koordinaatistoon oikaistua, mittatarkkaa ilmakuvaa eli ns. ortokuvaa voidaan 
tarvittaessa käyttää suunnitelman pohjakarttana. Ilmakuvat, mukaan lukien 
viistokuvat, sopivat hyvin erityiskohteiden havainnollistamiseen tekstin yhtey-
dessä sekä suunnittelutyön aikaisen esittelymateriaalin tuottamiseen. 

7.4.5 Pituusleikkaukset 

Päätien pituusleikkaus on suositeltavaa esittää pel kistettynä suunnitelmakartan 
alaosassa. Suunnitteluratkaisujen laajuuden tai kokonaisuuden hahmottami-
sen vuoksi, voidaan päätien pituusleikkauspiirustus esittää erillisenäkin. Pää- 
tiehen liittyvien teiden ja ramppien pituusleikkauksista koostetaan erilliset pii-
rustukset. 

Pituusleikkaukset esitetään myös muista merkittävistä teistä, rampeista ja 
kaduista. Päätien pituusleikkauksessa esitetään ramppien erkanemis- ja 
liittymiskohdat. 
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Esitystapa 
Pituusleikkauspiirustuksen pituusmittakaava on yleensä sama kuin sitä vas-
taavassa suunnitelmakartassa. Piirustuksen merkintöjen luettavuuden selkeys 
on varmistettava ja tarvittaessa pelkistettävä atk-tulostetta. 

Pituusleikkauksessa esitetään 
• maanpinnan korkeus graafisesti (ei korkeuslukemia) 
• tien tasaus graafisesti ml. pyöristyssäteiden ja pituuskaltevuuksien arvot 
• ramppien erkanemis- ja liittymiskohdat päätiehen 
• liittymät ja risteävät tiet (paikat ja tunnukset) 
• merkittävien pohjaolosuhteiden rajaukset 
• pohjanvahvistustarve 
• pohjavedensuojaus 
• sillatjatunnelit 
• paikannimistö 
• korkeusmitta-ja paalutusruudukot 
• mittakaava. 

7.46 Poikkileikkaukset 

Teiden poikkileikkauksen liikenneteknisiä rnittoja kuvaavat tyyppipoikkileikkaukset 
esitetään yleensä selostuksen yhteydessä. Suunnitelmapiirustuksiin sisältyvillä 
poikkileikkauksilla havainnollistetaan suunnitelmakartan ja pituusleikkauksen tie-
toja. Erityiskohteista tehdyt poikkileikkaukset kuvaavat tien liittymistä ympäris-
töön sekä havainnollistavat tien ja sen rakenteiden vaatimaa tilaa. Lisäksi poikki-
leikkauksilla kuvataan yleispiirteisesti tien teknisiä ratkaisuja. 

Poikkileikkauksia esitetään kohdista, jotka ovat esim. tilankäytön, tien maas-
toon sovittamisen tai rakenteellisten ratkaisujen havainnollistamisen kannalta 
kriittisiä tai muuten merkittäviä. 

Esitystapa 
Poikkileikkauspiirustusten mittakaavat valitaan siten, että suunnittelualueen ym-
päristöä tulee esille riittävän laajasti. Taajamakohteissa poikkileikkauspiirustuksis-
sa esitetään tieratkaisujen liittyminen rakennettuun ympäristöön. Maaseutu- 
alueilla piirustuksiin otetaan mukaan lähimpien rakennusten ohella riittävästi 
muutakin ympäristöä, jotta tien sijoittumista siihen voidaan arvioida. 

Poikkileikkauksissa esitetään 
• maanpinta graafisesti mittalinjaa kohtisuoraan 
• tiet, sillatja niihin liittyvät muut rakenteet graafisesti 
• teiden korkeustasot 
• rakenteiden päämitat 
• lähialueen rakennukset ja rakenteet 
• tien ulkopuolisten liikenne- ja pihajärjestelyiden periaatteet ja yleis-

piirteiset korkeustasot 
• tieympäristön käsittelyn periaatteet 
• piirustuksen mittakaava. 



Yleissuunnittelu 	 67 
YLEISSUUNNITTELUVAIHEEN SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ 

Poikkileikkauspiirustuksia voidaan havainnollistaa väreillä sekä liikennettä ja 
kulkusuuntia kuvaavilla ajoneuvoilla, kevyen liikenteen käyttäjillä ja esimerkiksi 
istutuksilla. 

7.4.7 Tieym päristön käsittelyn periaatteet 

Tiehankkeen lähiympäristön käsittelyn periaatteet esitetään yleiskartalla. Se on 
yleispiirteinen pelkistetty kuvaus tieympäristön ehdotettavasta käsittelytavasta 
ja sen liittymisestä muuhun ympäristöön. Erilaiset käsittelytavat esitetään alus- 
tavalla ja melko karkealla erilaisten toimenpiteiden jaottelulla. Kartasta pitää 
erityisesti käydä ilmi ne kohteet ja alueet, joille esitetään haitallisten vaikutus-
ten torjunta- tai lievennystoimenpiteitä (meluesteet, pohjaveden suojaukset). 

Esitystapa 
Tieympäristön käsittelyn yleiskartassa esitetään 

• tieympäristönjaksotusja periaatteellinen käsittelytapa 
• taajama-alueilla rakennettuun ympäristöön kohdistuvat toimenpide- 

suositukset 
• meluntorjunnan tarve ja melusuojausten likimääräiset sijainnit 
• pohjavesialueet ml. luokitus ja suojattavaksi ehdotettavat kohteet 
• merkittävästi suunnitteluun vaikuttaneet ympäristökohteet ja -alueet 
• mittakaava ja -jana sekä pohjoisnuoli 
• merkintöjen selitykset. 

Pohjakarttana käytetään usein peruskarttaa 1:10 000 tai 1:20 000, johon on 
lisätty suunnitellut tiejärjestelyt. Tieympäristön käsittelyn periaatteet esitetään 
karttapohjasta selvästi erottuvilla väreillä ja/tai rasteroinneilla. 

Kun tieympäristön käsittelykohteita on vähän, voidaan ehdotettavat toimenpi-
teet esittää myös suunnitelmakartoilla. 

7.4.8 Sillat ja muut merkittävät erikoisrakenteet 

Suunnitelmaan liitetään tarvittaessa siltaluettelo sekä ympäristöön merkittä-
västi vaikuttavien siltojen tai muiden erikoisrakenteiden (esim. tunnelit, tuki- 
muurit, meluseinät ja -vallit) alustavat yleispiirustukset. Pääpiirustukset ovat 
luonteeltaan yleispiirteisiäja niiden yhtenä päätarkoituksena on kuvata raken-
teiden sovittamista ympäristöön. 

Siltaluettelossa esitetään 
• tie, sillan nimi ja sijainti 
• siltatyyppi 
• hyötyleveys, kokonaispituusja vapaan aukon mitat 
• alustava perustamistapa 
• alustava kustannusarvio. 
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Sillan alustavassa paäpiirustuksessa esitetään kohteen sijainti ja sen tekniset 
leikkauskuvat(pituusleikkausja poikkileikkaus). Lisäksi merkittävästä kohteesta 
laaditaan usein yksi tai useampia kuvasovituksia ja perspektiivikuvia. Piirustus 
laaditaan siten, että se on sijoitettavissa A3-arkille. Piirustuksessa esitetään 
aina mm. tärkeimmät korkeustasot ja pituusmitat sekä liikennetekniset mitat. 

7.4.9 Suunnitelman liitteet 

Suunnitelmaraportin liitekartoiksi tai kuviksi kootaan suunnittelun aikana synty-
nyt aineisto, joilla arvioidaan olevan merkitystä hankkeen ominaisuuksille, suun-
nitelman ymmärtämiselle ja käsittelylle sekä päätöksenteolle. 

Suunnitelman liitteinä voidaan esittää muun muassa 
• ympäristön analyysikartta 
• melualuekartat, melun leviäminen ja melusuojausten vaikutukset 
• liikenteen hallinnan periaatteet. 

Muita suunnitelmaraportin liitekuvia voivat olla mm. havainnekuvatja yleissuun-
nitteluvaiheessa ratkaisujen havainnollistamiseen soveltuvat valokuva- ja 
viistoilmakuvasovitteet. 

7.4.10 Suomen ja ruotsin kieli yleissuunnitteluasiakirjoissa 

Yleissuunnittelun tuloksena koottavat asiakirjat laaditaan yksikielisessä kun-
nassa joko suomen tai ruotsin kielellä kunnan virallisen kielen mukaan. Kaksi-
kielisessä kunnassa suunnitelma-asiakirjat laaditaan väestön enemmistön kie-
lellä. Tärkeimmissä asiakirjoissa käytetään myös vähemmistön kieltä käytön 
laajuus tapauskohtaisesti harkiten. Tällöin on otettava huomioon vähemmis-
tön kielen aseman lisäksi asiakirjojen ymmärrettävyys ilman vähemmistön-
kielisiä tekstejä. 

Yleissuunnitteluasiakirjoihin liitettävät suunnitelman sisältöä ja käsittelyä ku-
vaavat esitteet ja piirustusmerkintöjen selitykset ovat olemassa suomeksi ja 
ruotsiksi, joten ne liitetään asiakirjoihin kaksikielisessä kunnassa sellaisenaan. 
Suunnitelmaselostus ja raportin sisällysluettelo laaditaan molemmilla kielillä. 
Piirustuksia ei laadita erikseen suomeksi ja ruotsiksi, vaan tärkeimmät asiat 
esitetään molemmilla kielillä samoissa piirustuksissa. Tärkeimmissä piirus-
tuksissa esitettävät päätekstit tulee olla molemmilla kielillä karttapohjien teks-
tejä lukuun ottamatta. Muiden piirustusten osalta riittää piirustusmerkintöjen 
esittäminen molemmilla kielillä. Kaikkien piirustusten nimiöissä käytetään mo-
lempia kieliä. Yleissuunnitteluraportti kootaan siten, että asiakirjat sijoitetaan 
peräkkäin enemmistökielinen asiakirja ensimmäisenä. 
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81 Suunnittelutyön aikaiset tapahtumat ja päätökset 

Suunnittelutyön aikaisia tapahtumia ja päätöksiä koskevat asiakirjat kootaan jo 
työn aikana ns. projektinhallintakansioon. Työn päätyttyä kansiota täydennetään 
suunnitelman käsittelyssä syntyvillä asiakirjoilla. Kansioon sisällytetään muun 
muassa 

• tehtävänanto 
• toimintasuunnitelma ja siihen työn aikana tehdyt lisäykset ja muutok-

set 
• projektin seuranta-ja ohjaustiedot 
• kokousten asialistat ja muistiot 
• laadunvarmistussuunnitelma ja -toimenpiteiden dokumentit 
• suunnittelupäiväkirja 
• välipäätökset 
• mandolliset muut hankkeeseen vaikuttaneet päätökset 
• työn aikana saadut lausunnot ja kannanotot 
• työnaikaiset tiedotteet 
• lehtiartikkelit 
• kopiot valmista suunnitelmaa koskevista lausunnoista, muistutuksista 

ja vastineista 
• hyväksymisesitysja -päätös (yleissuunnitelmasta) tai muu dokumen-

toitu hyväksyminen (toimenpidesuunnitelma tai aluevaraussuunni-
telma). 

8.2 Suunnitteluaineisto 

Suunnitteluaineistoon kootaan suunnitelman käsittelyssä raportin tukena mah-
dollisesti tarvittava aineisto ja hankkeen jatkosuunnittelua palveleva suunnitte-
luaineisto. 

Suunnitelman käsittelyä palveleva aineisto 
Väli- ja työraportit, kokousaineistot sekä mm. vaikutusarviointeihin liittyvä 
raportointi kansioidaan omaksi kokonaisuudekseen niin, että ne ovat helposti 
tarvittaessa myös lausunnonantajien ja päätöksentekijöiden saatavissa. 

Jatkosuunnittelua ja ohjelmointia palveleva aineisto 
Jatkosuunnittelua palveleva aineisto kootaan kandeksi kokonaisuudeksi: 

• valitun vaihtoehdon tekniseksi suunnitelmaksi 
• työkansioiksi. 

Tekniseen suunnitelmaan sisällytetään mm. suunnitelman raportointimitta-
kaavaa tarkemmat tekniset tarkastelut ja sellaiset yksityiskohtien vaihtoehto-
tarkastelut, joita ei ole esitetty suunnitelmaraportissa. 



70 	 Yleissuunnittelu 

MUU AINEISTO 

Työkansioihin kootaan sellaiset suunnittelun lähtötiedot ja vaihtoehtoselvityk-
set, joihin jatkosuunnittelussa voidaan joutua palaamaan. Käytön helpottami-
seksi työkansioiden sisältö voidaan ryhmitefiä seuraavasti: 

• maankäyttöja kaavoitus 
• liikennesuunnittelu 
• tiet, kadut ja kevyen liikenteen väylät 
• ympäristötarkastelut 
• melu 
• geotekniikka ja pohjavesi 
• sillat 
• tievalaistus 
• johdotja laitteet 
• maa-ainesasiat 
• kustannusarviotja suoritteet ml. hinnat 
• maastotyöt. 

Suunnittelun aikana syntyvä atk-aineisto ryhmitellään niin, että jatkosuunnit-
telussa tarvittavat mittaus-, maastomalli- ja pohjatutkimustiedot sekä linjalas-
kennat ovat yhtenä kokonaisuutena ja muu säilytettävä aineisto on erillisenä. 
Atk-aineisto säilytetään sähköisessä muodossa ja sen sisällöstä laaditaan ly-
hytja selkeä seloste. 

8.3 Hankkeen esittelyaineisto 

Hankekortti 
Suunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan hankkeen ohjelmointia palve-
leva hankekortti. Hankekortti on A4-kokoinen, vakiomuotoinen, tiivistetty esitys 
hankkeen keskeisistä perusteista, toimenpiteistä ja vaikutuksista. Hankekorttiin 
sisältyy kohteen lähestymiskartta tai muu karttaote. Esimerkki hankekortista 
on ohjeen malliasiakirjoissa. 

Hanke-esite 
Tiedottamista varten yleissuunnitteluhankkeesta laaditaan lähes aina lyhennelmä 
erillisenä esitteenä. Esitteessä on hankkeen keskeisimmät tiedot lyhyesti, ha-
vainnollisesti ja helposti ymmärrettävässä muodossa. 

Esitteen teksti on yleiskielinen ja väliotsikoilla jäsennelty siten, että sen sisältö 
hahmottuu helposti. Kuvitus täydentää ja korvaa tekstiä mandollisimman pal-
jon. Suunnitelmaratkaisu esitetään yleiskarttana, joka on mandollisuuksien mu-
kaan sama kuin suunnitelmaraportissa, sekä keskeisimpiä kohteita kuvaavina 
havainnollisina piirroksina tai kuvina. 
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Esitteen sisältö noudattaa yleensä pääpiirteittäin suunnitelmaraportinjäsentelyä. 
Se sisältää olennaisimman seuraavista asioista: 

• tiehankkeen tieverkollinen asema 
• nykytilan ongelmat ja puutteet sekä niiden kehittyminen 
• tiehankkeen tarpeellisuuden perustelut lyhyesti 
• tutkitut päävaihtoehdot ja perustelut valitulle ratkaisulle 
• liikenteellisetja tekniset perusratkaisut 
• hankkeen vaikutukset ja haitallisten vaikutusten estäminen/vähentä-

minen 
• suunnitelman käsittelytapa ja -aikataulu sekä tehtävät päätökset 
• jatkosuunnittelun ja hankkeen toteuttamisen aikataulu. 

Esitteessä mainitaan yhteystietoineen henkilöt, joilta saa lisätietoja hankkees-
ta ja joille voi antaa suunnitelmaa koskevaa palautetta. Esite tehdään yleensä 
A4-kokoisena moniväripainoksena tai -tulosteena. Esitteen ulkoasu noudattaa 
Tiehallinnon graafista ohjeistoa. 

Kalvosarja 
Hankkeen esittely-ja tiedotustilaisuuksia varten voidaan laatia kalvosarja säh-
köisessä muodossa. Kalvosarjassa kuvataan suunnitelman keskeinen sisältö 
havainnollisesti Tiehallinnon graafisia ohjeita noudattaen. 

Internet-sivusto 
Käynnissä olevalle yleissuunnitteluhankkeelle voidaan perustaa myös oma 
internet-sivusto. Internet-sivusto toimii tiedotus-ja vuorovaikutuskanavana hank-
keen suunnittelun aikana sekä sen valmistuttua. Internet-sivustolla esitetään 
esimerkiksi seuraavia asioita: 

• hankkeen kuvaus 
• lähtökohdatja nykytilanne 
• suunnitelman sisältö 
• suunnitelman esittelyaineisto (kartat, peruspoikkileikkaukset, havainne-

kuvat jne.) 
• vaikutukset 
• hankkeen eteneminen (päivitetty tilanne suunnittelun kulusta) 
• hankeryhmän kokoonpano (tilaajat, suunnittelijat) 
• menettely palautteen antamiseen ja kommentointiin 
• yhteystiedot lisätietoja varten 
• hankkeeseen liittyvät tiedotteet, esitteetja artikkelit. 



72 	 Yleissuunnittelu 

YLEISSUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN LUOVUTTAMINEN VASTPANOTTO JA ARKISTOINTI 

9 YLEISSUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN 
LUOVUTTAMINEN, VASTAANOTTO JA 
ARKISTOINTI 

Suunnitelman valmistuttua konsultti toimittaa Tiehallinnolle suunnitelmaraportin 
kaikkine liitteineen paperikappaleena sekä sähköisessä muodossa. Suunniteim-
araportin lisäksi Tiehallinnolle toimitetaan kaikki suunnitelman käsittelyä palve-
leva aineisto, jatkosuunnittelua ja ohjelmointia palveleva aineisto sekä tausta- 
ja valmisteluaineisto. 

Suunnittelija toimittaa Tiehallinnolle myös ns. arkistokansion, johon on kerätty 
sekä suunnitelman selostusosuus että liitteinä olevat piirustukset kukin omana 
kappaleenaan. Yleissuunnitelma ja sen hyväksymiseen liittyvät asiakirjat säily-
tetään pysyvästi ja ne arkistoidaan Tiehallinnon arkistotoimen ohjeiden mukai-
sesti. 

Suunnitelman laatinut konsultti on velvollinen säilyttämään toimeksiannon pe-
rusteella laatimansa asiakirjat 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä. Kon-
sultti arkistoi suunnitelmaraportin liitteineen sekä muun suunnitteluaineiston 
paperikappaleina ja sähköisessä muodossa. Suunnitteluaineiston lisäksi kon-
sultin on arkistoitava suunnittelun aikaiset tapahtumat, päätökset ja suunnitel-
man käsittelyyn liittyvät asiakirjat projektinhallintakansioon sekä säilytettävä ti-
laajalle toimitetun alkuperäisaineiston kopiot. 

Asiakirjat on säilytettävä siten, että ne ovat turvassa tuhoutumiselta, vahingoit-
tumiselta ja asiattomalta käytöltä. Säilytysajan päätyttyä konsultin on mandol-
lisuuksien mukaan ilmoitettava asiasta Tiehallinnolle ennen asiakirjojen hävit-
tämistä. 
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Esimerkki yleissuunnitelman piirustusluettelosta. 

0.1 Nykytilanneja ongelma-analyysi 
0.2 Ympäristäanalyysi 

Yl Yleiskartta 

Y2. Suunnitelmakartta, pituusleikkausja poikkileikkaus 
Y2.1 Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus plv 0 - 1 500 
Y2.2 Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus plv 1 500 - 3 000 
Y2.3 Pituusleikkaus: maantie 15105 
Y2.4 Poikkileikkaukset: valtatie l3ja maantie 15105 

Y3. Tieympäristön käsittelyn periaatteet 
Y3.1 Ympäristönhoidon yleiskartta 
Y3.2 Ympäristönhoidon kartta plv 0 - 1 500 
Y3.3 Ympäristönhoidon kartta plv 1 500 - 3 000 

Y4. Siltasuunnitelmat 
Y4.1 Siltaluettelo 
Y4.2 Sillan alustava pääpiirustus, Metsolan SiH: 

Y5. Havainnekuvat 
Y5.1 Havainnekuvat, valtatien sovittaminen maisemaan 
Y5.2 Havainnekuvat, Metsolan silta jokilaaksossa 
Y5. 3 1 Imakuvasovite tiejärjestelyistä 

Y6. Melualuekartat 
Y6.1 Melualuekartta, nykytilanne 
Y6.2 Melualuekartta, ennustetilanne v. 2030 meluesteillä 

Hankekortti 
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Tiehankkeiden suunnittelun käsittelyohje, Tiehallinto 2006 

Tiehankkeiden arviointiohje, Tiehallinto 2007, luonnos 

Vuoropuheluopas. Tiehallinto 2006 

Tiesuunnitelma. Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto 1999 

Maantiet kaavoituksessa. Tiehallinto 2006 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen, prosessikuvaus. 
Liikenne- ja viestintäministeriö 2003 
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Si VT6 Teräsbetonlnen 
KÄREN PL1817 laattakehisifta 0,14 14,50 5 Maanvararnen 
ALUWu(u KÄYTÄVÄ ______ __________ ___________ _______ _______ ______ ___________ _________ 
S2 VT6 Teräsbetoninen 
HIRVISILTA 1 PL2710 -is' ulokelaattasllta 0,44 10,0 + 10,0 29 Maanvarainen Kaksolsafita 
nimeömttä _________ ________________ __________________ ___________ ___________ __________ _________________ _______________ 
S3 VT6 Teräabetonlnen 
SELKAHARJUN PL3595 • 	• 	, Jatkuva 1,10 10,0 + 10,0 67 Maan-Ja kallion- Kaksolsailta 
RISTEYSSILTA ______ __________ palkkiailta _______ _______ ______ varainen akk 7,3 metriä 
54 '176 Teräabetoninen 
MARITILAN PL4695 laattakehäsitta 0,22 10.0 + 10.0 6 Maanvarainen Kaksoissitta 
RISTEYSSILTA ______ __________ ____________ _______ _______ ______ ___________ __________ 
S5 '176 TOBI-eilta 
TAPAVAINOLAN PL5750 Puretaan 0,01 - - - Puretaan 
ALIKULKUKÄYTÄVA ii ______ __________ ___________ _______ _______ ______ ___________ _________ 
56 '176 Teräsbetonlnen Nykyisen sillan 
MONTOLAN PL6185 Jatkuva 0,62 10,0 + 10,0 41 Maanvarairien Illalle uusI 
RISTEYSSILTA _______ ____________ ulokelaattasitta ________ ________ _______ ____________ ___________ 
S7 VT6 Tesäsbatorunen Nykyisen sillan 
TIAISEN PL7310 Iaattakehäsllta 0,29 32,3 5 Maanvarinon tIlalle uusI 
ALIKULKUKÄYTÄVÄ ______ ___________ ____________ _______ _______ ______ ___________ __________ 
58 VT8 Jännitotty 
LAVOLAN PL7755 '-._i.' betoninen 0,73 12,5 67 Kallionvarainen 
RISTEYSSILTA ______ ___________ ulokepalkkisilta _______ _______ ______ ___________ __________ 
S9 VT6 Teräabetonlnen Nykyisen sillan 
KORKEA-AHON PL8250 ' 	' 	' laattasilta 0,45 10 + 12,5 29,2 Maanvaralnen tIlalle uusI 
RISTEYSSILTA _______ ____________ _____________ ________ ________ _______ ____________ ___________ 
510 VT6 Teräsbetonlnen 
PILOTIN PL10295 . 	1 	• 	.- jatkuva 0,68 10+10 45 Maanvareinen Kaksoissilta 
RISTEYSSILTA ______ ___________ ulolcelaattasllta ________ ________ _______ ____________ __________ 
Sil VT6 Teräsbetonlnen 
HUIJHKAJAN PLI 0680 laattakehäslita 0,24 13,4 + 13,85 5 Maanverainen Kaksoissilta 
ALIKULKUKÄYTÄVÄ _______ ____________ _____________ ________ ________ _______ ____________ ___________ 
S12 VT6 Teräsbetonlnen 
ALANIITYNKADUN PL12550 

________ 
\[1,/' laattakehäsilta - 15,8+ 14,5 - - Eltolmenptteiä 

RISTEYSSILTA _______ ____________ _____________ ________ ________ _______ ____________ ___________ 
S13 VT6 Nykyisen sillan 
MYLLYMAEN PLI 2700 TOBI-eilta 0,02 31 3 Maanvaralnen loveritäminen 
ALIKULKUKÄYTÄVÄ ______ ___________ ____________ ________ ________ _______ ____________ __________ 
514 VT6 Jännitetty Paalutettu/ Nykyinen silta 
VIIPIJRINTIEN PL13150 _____- betoninenjetkuva 0,90 10 101 kallionvaralnerri vieressä 
RISTEYSSILTA B ______ __________ laattasilta _______ _______ ______ maanvarainen _________ 
S15 VT6 Teräsbeloninen Nykyinen aitta 
TIRILÄN PL15125 ',j- jatkuva 0,70 12,5 83 Kalllonvarslnerr puretaen 
RISTEYSSILTA _____ __________ palkklsilta _______ _______ ______ __________ _________ 
S16 VT6 Teräsbelonlnon Nykyinen sille 
PIKKALA,N PL17020 laattakehäsilta 0,20 10 13 Kallionvarainen vieressa 
RISTEYSSILTAB ______ ___________ ____________ ________ ________ _______ ____________ __________ 
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EHAI1INTO 	
Hanketuvistelm8 

Kaakkois-Suomen tiepiiri 	 18.2.2005 

HANKEKORTTI 	
kohdilla rnoottontie sijoitetaan 0,5 km:n ja 0,2 km:n 
pituisiin tunneleihin. 

1 	-. :-- 

H 

t oninnp Oy Lupa L4358 

NYKYTILA JA ONGELMAT 
Valtatie 7 on osa kansainvälistä E18-tietä ja ns. 
Pohjolan kolmiota. Tien parantaminen on EU:n prio-
nsoima TEr-J-verkon kehittämiskohde. Yhteydestä 
Turusta pääkaupunkiseudun kautta Venäjän rajalle 
yli puolet on jo nyt moottOriväylätasoista. 
E18-tiellä on Haminan kohdalla liikenteeltinen pul-
lonkaula. Se on laatutasoltaan huonoin jakso, koska 
liikenne joutuu kulkemaan katuverkossa. 
Liikennemäärät ovat vattatiellä 5200-14 100 au-
toa/vrk. Liikanteen kasvu on ollut poikkeuksellisen 
voimakasta, Raskas liikenne on kasvanut 10 vuo-
dessa 65-90% ts  sen osuus on lähes 20%. 
Liikenne-ennusteen mukaan nykyverkon vuoden 
2030 liikennemäärät ovat 11 600-19200 autoa/vrk, 
Uuden valtatien liikennemääräksi on enriustettu 
10300-13600 autoa/vrk vuonna 2030. 
Liikenneturvallisuustilanne on huono. Henkllövahln-
ko-onnettomuuksia tapahtuu keskimäärin viisi ja 
lilkennekuolemia yksi vuodessa eli noin viisi kertaa 
tiheämpään kuin maan vilkkailla pääteillä yleisestI. 
Liikenteen sujuvuusongelmat käilistyvät keskustan 
kohdan tasotiittymissä, jotka ajoittain ruuhkautuvat. 

Vilkas läpikulkutiikenne ja erityisesti raskas liikenne 
aiheuttaa Haminan keskustassa paljon melu-, päästö 
ja viihtyvyyshaittoia seka turvattomuutta. 
Liikenteen ongelmat vaikeuttavat maankäytön 18 
yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 

HANKE 
Hanke sisältää uuden 15 km pituisen moottontien, 
joka ohittaa Haminan keskustan pohjoispuolelta. 
Summan ja Husulan välillä uusi tie sijoittuu nykyisen 
vattatien 26 käytävään. 
Moottorttien ajosuunnat erottaa kapea kalteellinen 
välikaista. Nopeustaso on Summa-Husula-välillä 100 
krn/h ja siitä itään päin 120 km/ti. Husulan ja Kolsilan 

Hanke sisältää neljä uutta entasoliittymää (Summa, 
Lankarnalmi, Ruissato, Husuta) ts  tarvittavat nnnak-
kaistiet. Lelun liittymä hankkeen itäpäässa tehdään 
välivaiheessa tasoliittymänä mutta rakennetaan 
moottoritiehankkeen jatkuessa eritasoliittymäksi. 
Syrjään jäävät vattatien osat uudistetaan maankäyt-
töä paremmin patveleviksi sisääntutojaksoiksi. 
Kevyt liikenne erotetaan omille väylilteen ja eritasoon 
autoliikenteen kanssa. 
Asunto- ja virkislysalueet suojataan pääosin liiken-
nemelutta ja Ruissalori kohdalle tehdään pohjavesi-
suojaus. Ympäristörakentaminen ja tietaide toteute-
taan korkeatasoisena. 
Hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma ja lakls.ää-
teinen YVA vuonna 1997. Kaupungin yleiskaava ja 
tielain mukainen yleissuunnitelma valmistuvat seutu-
kaavassa osoitetun tiesuunnan mukaisena vuonna 
2005. Päätöksenteon ja asernakaavamuutosten jäl-
keen vuonna 2006 voitaneen aloittaa tiesuunnitel-
man laatiminen. Rakentaminen vol alkaa tämän het-
kisen näkemyksen mukaan aikaisintaan vuonna 2007. 

VAIKUTUKSET 
* E18-tien pahin pullonkaula poistuu ja liikenteen 

sujuvuus varmistuu pitkälle tulevaisuuteen. 
* Läpikulkeva liikenne siirtyy pois Haminan keskus-

ta ia sen aiheuttamat melu-, päästö-. tärinä viih-
tyvyyshaitat paikallisette asutukselle poistuvat. 

+ Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikku-
misolosuhteet ja turvallisuus nykyisellä valta-
tiereitillä ja sen poikki paranevat olennaisesti 

+ Läpikulkuliikenne ohittaa Haminan ennustetilan-
teessa 4-7 minuuttia nykytilannetta nopeammin 
mika vähentää raskaan liikenteen kustannuksia. 

+ Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 7 
kpl/v (60 %) ja liikennekuolemat 1,2 kpl/v (80 %) 

+ Hanke mandollistaa nykyisten sisääntulojakso- 
jen kehittämisen maankäytön näkökulmasta. 

+ Hanke tukee Haminan suunnitellun yhdyskunta-
rakenteen toteutusta ja luo edellytyksiä elinkei-
noelämän kehittämiselle. Sataman uudistuvat lii-
kenneyhteydet kylkeylyvät moottoritiehen. 

- Pääosin uuteen ympäristöön sijoittuva ohikulku-
tie aiheuttaa haittoja lähistön asukkaille ja luon-
nonympäristölle lieventämistoimista huolimatta. 

- Tieliikennesuonte ia  henkilöautojen ajoneuvo- 
kustannukset kasvavat hieman, koska ohikulku-
reitti on 1,8 km pitempi kuin nykyreitti. 

- Tiestön hoito- ja ylläpitokustannukset kasvavat 
0,2 milj. euroa/v. 

- Osa palveluista nykyisen tien varrella menettää 
asiakkaitaan liikenteen siirtyessä toisaalle. 

Hankkeen rakentamisen kustannusarvio on 95 milj. 
euroa (maku-ind. 115; 2000=100) ja hyöty-kustan-
nussutde 0,9. Jos liikenne kasvaa 30 % ennustettua 
enemmän H/K-suhde on 1,4. 

Lsatietota: 	 Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiin / Juha Laamanen 
Puhelin 0204 22 6224 

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN 
HAMINAN KOHDALLA, 	 HANKEKORTTI 

TIEHALLINTO 	 YLEISSUUNNITELMA 
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