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TIIVISTELMÄ  

Yksityisten teiden liittymillä  on  huomattava merkitys erityisesti korkealuokkaisten 
 ja  vilkasliikenteisten  teiden liikenneturvallisuuteen  ja  sujuvuuteen. Liittymät aiheut-

tavat häiriöitä liikennevirtaan  ja  lisäävät onnettomuusriskiä. Pieni liittymäväli  ja 
 suuri liittymätiheys lisäävät onnettomuusriskiä, koska liittymät aiheuttavat liiken-

teeseen sellaisia häiriöitä, joihin pitkämatkainen liikenne ei aina osaa varautua 
—yllättäviä jarrutuksia, kääntymisiäja kevyttä liikennettä sekä paikallista hidasta 
liikennettä. 

Eduskunnan hyväksymässä maantielaissa edellytetään, että yleis -ja  tiesuunni-
telmassa  arvioidaan tien vaikutukset kiinteistörakenteeseen  ja  maanomistus- 
oloihin sekä ehdotetaan ne tilusjärjestelytoimenpiteet, joilla voidaan tiehanketta 
vaarantamatta vähentää  tai  poistaa hankkeen haitalliset vaikutukset. Tämän 

 projektin  tavoitteena  on  ollut selvittää tilusjärjestelyjen käyttömandollisuutta  ja 
 niistä saatavia hyötyjä sekä tutkia minkä muotoisena  ja  missä tilanteissa Maan-

mittauslaitoksen tilusjärjestelyjen tarveselvitys voisi toimia maantielain edellyttä-
mänä vaikutusten arviointina. 

Kokeilukohteeksi  valittiin valtatiellä  5  Leppävirran  kunnassa tieosuus Leppävirta - 
Kotalahti. Tästä osuudesta välillä Leppävirta— Palokangas (pituus noin 10km) 
laaditaan tiesuunnitelmaa  ja  tästä eteenpäin yleissuunnitelmaa. Tilusjärjestelyjen 
mandollisuutta tutkittiin  ensin  tiesuunnitelmaosalla  (10  km)ja  lopuksi yleissuunni-
telmaosuudella Palokankaasta Kaivantolahteen  (5 km). Tien  parantamista näillä 
kohteilla suunnitellaan keskikaitein varustetuin ohituskaistoin. Tieosuudelle 
Leppävirta - Palokangas rakennetaan rinnakkaisteitä  ja  karsitaan yksityistieliitty

-mien  määrää nykyisestä 50:stä  alle  kymmeneen. Perinteisen tiensuunnittelun 
rinnalla suunnitteluhankkeissa selvitettiin aktiivisesti tilusjärjestelyjen käyttöä. 

Tilusjärjestelyistä tiehankkeiden  yhteydessä  on  aiemmin kokemuksia Pohjan-
maalta, jossa järjestelyt ovat koskeneet peltoalueita. Pohjanmaalla saadut koke-
mukset ovat olleet myönteisiä. Järjestelyissä poistetaan olemassa olevia liittymiä 

 ja  rakennetaan korvaavat tieyhteydet. Korvaavana tieyhteytenä voi toimia joko 
yksityistie  tai  valtion hoitoon jäävä paikalliselle liikenteelle tarkoitettu rinnakkaistie. 
Tilusjärjestelyjen avulla  on  voitu vähentää, joskus jopa kokonaan poistaa, paikal-
lisen hitaan liikenteen liikkumistarve päätieltä. Maatalousliikenneja tien ylitystarve 

 on  vähentynyt. 

Tilusjärjestelyjen tarveselvityksen  toimivuutta  on  tässä projektissa testattu erilai-
sessa ympäristössä. Suuren liittymätiheyden alentaminen tarkoittaa useimmiten 
perinteisten yksityistiejärjestelyjen toteuttamista. Valtatien  5  kohde poikkeaa Poh-
janmaan alueesta selvästi, päätien varressa  on  sekä pelto- että metsätiluksia. 
Varsinaisia tilusjärjestelyjä voidaan tehdä  varsin  vähän. Yksityisteiden järjestely 
korostuu  ja  niiden tarkoituksenmukainen suu ntaaminen ottamalla paikallisten 
asukkaitten  ja  maanomistajien mielipiteet huomioon  on  erityisen tärkeää. 

Tilusjärjestelyjen  mukaan  tulo  yhtenä vaihtoehtona  on  avannut maanomistajien 
ajattelua. Maanomistajat ovat antaneet omaa asiantuntemustaan hyödynnettä-
väksi esittämällä vaihtoehtoja, jotka perinteisessä suunnitteluhankkeessa muu-
ten olisivat ehkä jääneet esittämättä. Yleisötilaisuuksien palautteessa maanomis-
tajat kokivat Tiehallinnon  ja  Maanmittauslaitoksen  yhteistyön tärkeäksi  ja  hyväksi 
esimerkiksi siitä, miten eri viranomaisten tulisikin toimia yhdessä. 



Hankkeesta saatujen kokemusten perusteella Maanmittauslaitoksen tilusjär-
jestelyjen tarveselvitys voi toimia maantielain tarkoittamana arviointina selvittä-
mään suunnitellun hankkeen vaikutuksia kiinteistörakenteeseen  ja  maanomis-
tusoloihin  tiesuunnitelman  ja  yleissuunnitelman laatimisvaiheissa. Tilusjärjeste-
lyjen tarveselvityksessä  arvioidaan hankkeen vaikutukset, mandollisuudet pois-
taa  tai  vähentää tilusjärjestelyin arvioidut haitalliset vaikutukset sekä tehdään 
ehdotus siitä, millaisin maanmittaustoimituksin tarvittavat tilus-  ja  yksityistie

-järjestelyt  on  tarkoituksenmukaisinta  tehdä. Mandollisia maanmittaustoimituksia 
ovat maantietoimituksen yhteydessä tehtävät järjestelyt, kiinteistönmuodos-
tamislain  68 §:n 2  momentin  mukainen hankeuusjakoja yksityistielain tarkoittama 
alueellinen yksityistietoimitus. Raportin liitteenä  on  karkea kaavio tilusjärjestelyjen 
tarveselvityksen (tj-tarveselvitys) etenemisestä hankkeessa. 

Projekti ehdottaa, että kiinteistövaikutusten arvioinnista laaditaan  KIVA-raportti 
(kiinteistövaikutusten arvioinnin raportti)  ja  tarpeellinen määrä yksityiskohtai-
sempia  KIVA-kortteja. Projektissa hahmoteltiin raportin  ja  korttien sisältöä, mutta 
yhdenmukainen laadukas toiminta edellyttää, että Tiehallinto  ja  Maanmittauslaitos 
käynnistävättarpeellisten ohjeiden  ja KIVA-raportin  mallien  laatimistyön.  Samalla 
tulisi tehdä ehdotus, mitä  ja  miten yleis-  ja  tiesuunnitelman asiakirjoissa (yleis-
tekstiosuus) selostetaan tien vaikutusten arvioinnista  ja  haitallisten vaikutusten 
poistamisesta. 
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ABSTRACT 

Junctions of private roads have a significant impact on road safety and the flow 
of traffic, particularly on higher-class, busy roads. Junctions disturb traffic flow 
and increase the risk of accidents. A short interval between junctions and a 
high frequency of junctions increase the risk of accidents because the junc-
tions cause traffic disruptions that long-distance traffic is not always prepared 
for, such as unexpected braking, turning, pedestrian and bicycle traffic, and 
slow-moving local traffic. 

The road law passed by the Parliament requires general planning and road 
planning to assess the effects of a road on real estate and land ownership 
conditions, and it proposes measures for land rearrangement which would di-
minish or eliminate the detrimental effects of a road project without endangering 
the project itself. The goal of this research project was to examine the use of 
land rearrangement and the resulting benefits and to contemplate in what forms 
and in what situations means studies of land rearrangement conducted by the 
National Land Survey of Finland could function as impact assessments required 
by the road law. 

A section of road from  Leppävirta  to Kotalahti on route 5 in the municipality of 
 Leppävirta  was chosen as a test site. A road plan is being compiled for part of 

the section (10 km) and a general plan is being compiled for the other part (5 
km). The plan improving the road at this site calls for the construction of a 
three-lane road with a median barrier. Parallel roads will be constructed along 
the section of road from  Leppävirta  to  Palokangas,  and the number of private 
road junctions will be decreased from the current 50 to less than ten. The use 
of land rearrangement was actively studied in conjunction with conventional 
road planning. 

Previous experiences with land rearrangement in conjunction with road projects 
have been acquired in Ostrobothnia, where land rearrangement has affected 
areas of cultivated land. The acquired experiences have been positive. Land 
rearrangement involves eliminating existing junctions and constructing alter-
native road connections. The alternative road connection may be a private road 
or a parallel road intended for local traffic and maintained by the state. Land 
rearrangement makes it possible to cut down or even completely do away with 
slow-moving local traffic's need to travel on the main road. Agricultural traffic 
and the need to cross the road are reduced. 

The functionality of means studies of land rearrangement was tested in various 
environments during this project. Lowering the high frequency of junctions most 
often means implementing conventional private road arrangements. The route 
5 site clearly differs from the Ostrobothnia region, as there are both fields and 
forests along the main road. Very little actual land rearrangement can be done. 
Arrangement of private roads is emphasized, and it is very important to lay out 
the roads expediently by taking into consideration the opinions of local residents 
and landowners. 

Introducing land rearrangement as an alternative has freed landowners' thoughts. 
Landowners have offered their own expertise by presenting alterna-tives that 



otherwise may not have been presented in a conventional planning project.  ln 
 feedback received at public meetings, landowners felt the cooperation of  Finnra 
 and the National Land Survey of Finland is important and serves as a good 

example of how different authorities should work together. 

Based on experiences gained during the project, means studies of land rearr-
angement conducted by the National Land Survey of Finland can function as 
assessments intended by the road law to determine the impact of a planned 
project on real estate and land ownership conditions already when the road 
plan and general plan are being compiled. A means study of land rearrangement 
estimates the effects of a project, the possibilities of using land rearrangement 
to eliminate or diminish estimated detrimental effects, and proposes surveying 
measures needed to implement land rearrangement and private road rearr-
angement. Possible surveying measures include arrangements done in conjunc-
tion with road construction proceedings, re-allotment of parcels according to  § 

 68, moment 2, of the Act on  Cadastral  Surveys and private road construction 
proceedings according to the private road law. A rough diagram of the progress 
of a means study of land rearrangement in a project is included as an appendix 
to this report. 

This project proposes that a  KIVA  report and a necessary number of detailed 
 KIVA  cards be compiled on the assessment of the impact on real estate. The 

content of the report and cards was outlined in the project, but uniform qualitative 
action requires  Finnra  and the National Land Survey of Finland to begin com-
piling necessary guidelines and  KIVA  report models. They should also propose 
what and how road impact assessment and elimination of detrimental effects 
should be described in general planning and road planning documents (general 
information).  



ESIPUHE 

Maaseudun pääteillä pyritään sujuvaan  ja  turvalliseen liikenteeseen. Samalla 
etsitään ratkaisuja, joilla voidaan vähentää paikallisen liikenteen liikkumistarvetta 
päätiellä. Yhtenä keinona tässä selvitetään tilusjärjestelyjen käyttöä. 

Tässä projektissa tilusjärjestelyjen käyttömandollisuutta  ja  siitä saatavia etuja 
 on  tutkittu valtatiellä  5  Leppävirran  kunnan alueella kandella tieosalla. Kohteet 

 on  valittu siten, että saadaan kokemuksia kandelta eri suunnitteluvaiheessa 
olevalta kohteelta. Väliraportissa esitettiin ensimmäisen noin  10 km  pituisen 
tiesuunnitelmavaiheessa olevan osuuden Leppävirta - Palokangas tilusjärjestely-
mandollisuudet. Tällä tiesuunnitelman osuudella selvitys (kiinteistövaikutusten 
arviointi) tehtiin pitämällä kolme maanomistajakokousta. Tässä loppuraportissa 

 on  lisäksi mukana yleissuunnitelmakohteella Palokangas - Kaivantolahti tehty 
tilusjärjestelyjen tarveselvitys. Yleissuunnitelman kohteel  la  selvitys  ja  raportointi 

 on  tehty ilman maanomistajakokouksia. Projektiin ei kuulu varsinaisten tilus-
järjestelyjen tekeminen. 

Työ  on  tehty yhdessä Tiehallinnon  ja  Maanmittauslaitoksen  kanssa. Työn ohjauk-
sesta  on  vastannut ohjausryhmä  ja  itse työn tekemisestä projektiryhmä. Työtä 

 on  tukenut myös maanmittausinsinööri  (Dl)  Juha Patana Maanmittauslaitoksen 
Pohjanmaan toimistosta. 

Työn ohjausryhmään ovat osallistuneet Maanmittauslaitoksesta yli-insinöön  Heik-
ki  Seppänen  ja  maanmittausinsinöörit  (Dl)  Seija Kotilainen, Mikko Uimonen  ja 

 Kyösti Sormunen sekä Tiehallinnosta tieinsinööri Ari Liimatainen, projektivas-
taava Timo Särkkä, maanhankintavastaava Jorma Tuomainen  ja  tieverkko- 
insinööri Martti Plironen. 

Projektiryhmässä  työtä ovat tehneet Maanmittauslaitoksesta Seija Kotilainen  ja 
 Kyösti Sormunen työryhmineen, Tiehallinnosta Timo Särkkä  ja  Jorma Tuomainen 

sekä Tieliikelaitoksesta suunnittelija  Tapio  Poiketa. 

Helsingissä kesäkuussa  2005  

Tiehallinto 
Liikennetekniikka 
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TILUSJARJESTELYJÄ  KOSKEVIA  S,AÄNNÖKSIÄ  JA  KÄSITTEITÄ 

TILUSJÄRJESTELYJÄ  KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ  JA 
 KÄSITTEITÄ 

Maantielaki,  eduskunnan hyväksymä yleisiä teitä koskeva laki.  
19 §:n  mukaan yleissuunnitelmassa  on  esitettävä tien arvioidut vaikutukset 
kiinteistörakenteeseen. Suunnitelmassa tulee esittää myös mandollisuudet 
haitallisten vaikutusten poistamiseksi  tai  vähentämiseksi.  
22 §:n  mukaan tiesuunnitelmassa  on  otettava mandollisuuksien mukaan huo-
mioon maanomistusolot.  
63 §:n  mukaan maantietoimituksessa  on  selvitettävä tilusjärjestelyjen suoritta-
misen tarpeellisuus. 

Kiinteistänmuodostamislaki  (12.4.1995/554) 
Lain  luvussa  8 on  säännökset tilusvaihdon tekemiseen.  
Lain  luvussa  9 on  säännökset uusjaon suorittamiseen.  68 §:n 2  momentin 

 mukaista uusjakoa kutsutaan hankeuusjaoksi. 

Yksityistielaki  (15.6.1962/358),  laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia teitä 
lukuun ottamatta, joita  vain  asianomaisen kiinteistön omistajalla  tai  haltijalla  on 

 oikeus käyttää.  
Lain 38 a §:n  mukaan voidaan suorittaa tilusvaihto  tai  alueen siirtäminen 
kiinteistöstä toiseen.  
Lain 38 c §:n  mukaan voidaan suorittaa alueellinen tietoimitus. 

Tiensuunnitteluprosessi 
Esisuunnittelussa  tutkitaan tiehankkeiden tarvetta  ja  ajoitusta maakunta- 
kaavan  ja  yleiskaavan likimääräisellä tarkkuustasolla. 
Yleissuunnitelma  vastaa yleiskaavatasoista  tai  asemakaavatasoista  maan-
käytön suunnittelua. Yleissuunnittelussa selvitetään tien likimääräinen sijainti, 
tien kytkennät nykyiseen sekä tulevaan tiestöönja maankäyttöön, tekniset  ja 

 liikenteelliset  perusratkaisut sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet. 
Yleissuunnitelmasta tehdään hyväksymispäätös, jonka jälkeen hanke voidaan 
sisällyttää Tiehallinnon lähivuosien toteuttamisohjelmiin (Tiehallinnon toiminta- 
ja  taloussuunnitelma TTS, tiepiirien  ohjelmat). 
Tiesuunnitelmassa määritetään  tien tarkka sijainti, tietä varten tarvittavat 
alueet, yleisten  ja  yksityisten teiden liittymät sekä muut tiejärjestelyt, kevyen 
liikenteen  ja  joukkoliikenteen  järjestelyt sekä muut yksityiskohtaiset ratkaisut 
kuten liikenteen haittojen torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tiesuun-
nitelmasta tehdään hyväksymispäätös, joka antaa tienpitäjälle oikeuden tietä 
varten tarvittavan alueen haltuun ottamisen.  Tien  tekeminen voidaan aloittaa 
rahoituksen varmistuttua tiepäätöksen jälkeen. 
Maantietoimitus  on  uuden maantielain mukainen Maanmittauslaitoksen suo-
rittama toimitus. Maantietoimituksessa suoritetaan tietarkoituksiin tarvittavien 
alueiden  ja  oikeuksien lunastaminen. 

Tilusjärjestelyprosessi  
Yleiset tehtävät 
Tilusjärjestelyjen tarveselvitys  (TJ-tarveselvitys) 
Tuotanto 
Seuranta 
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TILUSJÄRJESTELYJÄ  KOSKEVIA  SMN NÖKSIÄ  JA  KÄSITTEITÄ  

KIVA  (maantiehankkeen kiinteistövaikutusten  arviointi) selvittää mitä haittaa  tai 
 vahinkoa maantiehankkeesta aiheutuu kiinteistöilleja miten niitä voidaan estää 
 tai  vähentää. 

Alueellinen  tietoimitus yksityistielain mukainen toimitus, jossa kaikki tietyllä 
laajemmalla alueella olevat yksityistiet käsitellään kokonaisuutena. 

Tilusjärjestely kohdealueen  kiinteistöjen tilusten  tai  niiden kulku- tms. oikeuksien 
järjestely, jonka tavoitteena  on  kiinteistöjaotuksen  parantaminen  ja  kiinteistöjen 
käytön edistäminen. 

ARTO-prosessi  Maanmittauslaitoksen arviointitoimitusprosessi. 

TJ-prosessi  Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyjen prosessi. 
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13  
JOHDANTO  

I  JOHOANTO  

1.1  Tausta  

Yksityisten teiden liittymillä  on  huomattava merkitys erityisesti korkealuokkaisten 
 ja  vilkasliikenteisten  teiden liikenneturvallisuuteen  ja  sujuvuuteen. Liittymät aiheut-

tavat häiriöitä liikennevirtaan  ja  lisäävät onnettomuusriskiä. Pieni liittymäväli  ja 
 suuri liittymätiheys lisäävät onnettomuusriskiä, koska liittymät aiheuttavat liiken-

teeseen sellaisia häiriöitä, joihin  mm.  pitkämatkainen  liikenne ei aina osaa varautua 
- yllättäviä jarrutuksia, kääntymisiä, kevyttä liikennettä jne. 

Pääteiden  parantamiseksi pyritään löytämään myös palvelutasoa parantavia 
ratkaisuja, rakennetaan  mm.  ohituskaistoja.  Jatkossa uudet ohituskaistat varus-
tetaan keskikaiteella  tai  niillä vähintään varaudutaan myöhempään keskikaiteen 
rakentamiseen. Lisäksi  on  kehitetty muita erilaisia uusia tietyyppejä kuten keski-
kaiteellisia poikkileikkauksia. Myös näissä hankkeissa joudutaan pohtimaan  ja 

 kehittämään ratkaisuja paikallisen liikenteen, hitaan  ja  kevyen liikenteen vähentä-
miseksi  tai  erottelemiseksi  muusta päätien liikenteestä. 

Tiehallinnon  strategisessa projektissa  S 12  Pääteiden parantamisratkaisut" 
 keskitytään pääasiassa maaseutualueiden pääteiden ongelmiin  ja  parantamis-

vaihtoehtoihin.  Projektissa  on  useita  osa-alueita, joista yhtenä selvitetään  mm. 
 yksityisten teiden liittymien vähentämistä päätien parantamisen yhteydessä. 

Samalla etsitään ratkaisuja, joilla voidaan vähentää paikallisen liikenteen liikku-
mistarvetta päätiellä sekä parannetaan kevyen liikenteen olosuhteita. 

Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelystrategiassa  yleisten teiden osalta  on  todettu 
(vuodelta  2001),  että Tiehallinnon hakemuksesta selvitetään hanketilusjärjestelyn 
käyttämistä keinona edistää yleisen liikenteen sujuvuuttaja liikenneturvallisuutta 
sekä samanaikaisesti tilojen sisäistä liikennettä alueilla, joilla yleinen  tie  menee 
peltoalueiden läpi. Tilusjärjestelyjen käyttömandollisuudet näyttävät ensi koke-
musten perusteella Etelä-Pohjanmaalla hyviltä.  Sen  sijaan muualta Suomesta 
ei ole kokemuksia. 

Seija Kotilainen  on  lisensiaattitutkimuksessaan 1  kuvannut Tiehallinnon  ja  Maan-
mittauslaitoksen prosessien yhteensovittamiseksi ns. MATI -mallin  investoin-
tihankkeisiin.  Mallissa  on  kuvattu miten kiinteistörakenneanalyysi sovitetaan yleis - 
ja  tiesuunnitteluun.  

Eduskunnan hyväksymä maantielaki edellyttää, että yleis -ja  tiesuunnitelmassa 
 selvitetään tien vaikutukset kiinteistörakenteeseen  ja  maanomistusoloihin.  Tä-

män  projektin  yhtenä tavoitteena  on  ollut selvittää, minkä muotoisena  ja  missä 
tilanteissa tilusjärjestelyjen tarveselvitys voisi toimia tällaisena maantielain edel-
lyttämänä selvityksenä. 

Maanmittauslaitoksen  ja  Tiehallinnon yhteistoimintamalli tiehankkeissa, Kiinteistöoikeuden  ja  talousoikeuden  
julkaisuja  2003 
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1.2  Projektin  vireille  tulo  

Tiehallinnon  ja  Maanmittauslaitoksen  neuvotteluissa  on  sovittu selvitettäväksi 
tilusjärjestelyjen käyttömandollisuudet pääteiden parantamishankkeissa (joihin 
yleensä liittyy yksityisteiden järjestelyjä  ja  liittymien poistamisia)  myös muualla 
kuin Etelä-Pohjanmaalla. Uusiksi kohdealueiksi  on  valittu valtatiellä  5  Leppävirran 

 kunnassa kaksi kohdetta:  
1) Leppävirta - Palokangas 10km, tiesuunnitelma valmistumassa  
2) Palokangas - Kaivantolahti  5 km,  yleissuunnitelmaluonnos. 

Tilusjärjestelyllä  tarkoitetaan tässä yhteydessä alueellista yksityistietoimitusta, 
hankeu usjakoa, tietoimituksen (maantietoimitu ksen) yhteydessä tehtäviä til  us- 
järjestelyjä  tai  jopa maanomistajien hakemuksesta tehtävää laajempaa uusjakoa. 

Tilusjärjestelyjen tarveselvitysprosessin  (TJ-tarveselvitys) käyttämistä tutkitaan 
vatituiUa kohteilla siten, että  sen  perusteella voidaan ratkaista edellytykset  ja 

 mandollisuudet varsinaisen tilusjärjestelytoimituksen (hankeuusjako ja/tai alueel-
linen yksityistietoimitus) käynnistämiseen vai voidaanko esille tulevat  asiat  hoitaa 
tietoimituksessa (maantietoimituksessa). 

Tavoitteena  on  saada tietoa tilusjärjestelyprosessin mukaisen menettelyn sovel-
tuvuudesta erilaisiin kohteisiin.  

1.3  Projektin  tehtävät  

Projektin  tehtävänä  on  ollut selvittää tilusjärjestelyjen käyttömandollisuudet kah-
della kohteella valtatiellä  5  Leppävirran  kunnassa. Projektiin eivät ole kuuluneet 
varsinaisten tilusjärjestelyjen tekeminen.  

Projektin  loppuraportti  on  selvitys saavutetuista tuloksista tarveselvityskohteissa 
sekä ehdotus tilusjärjestelyjen käyttömandollisuuksista valtatien parantamis-
hankkeessa. Koska yleissuunnitelman laatiminen viivästyi tieosalla Palokangas 
- Kaivantolahti, niin projekti laati väliraportin vuoden  2004  lopussa tiesuunnitelma- 
kohteen osalta. Samalla  projektin  kestoa jatkettiin kevääseen  2005  yleissuunnitel-
makohteen  osalta, jolloin laadittiin loppuraportti. 

Maanomistajien suhtautumista tilusjärjestelyihin koskeva selvitys tehtiin tämän 
 projektin  yhteydessä 

Projektiin kuuluu erillinen selvitys Pohjanmaalla tehdyistä tarveselvityksistä. Sel-
vityksessä koottiin olemassa oleva materiaali  ja  tieto. Erityisesti pyrittiin selvittä-
mään sitä, miten maanomistajat ovat suhtautuneetja suhtautuvat tarveselvityk

-sun.  Maanomistajien suhtautumisen selvittäminen  on  osa  myös nyt käynnistettä
-vää  projektia. Tämä selvitys  on  käynnistetty tekniikan ylioppilas Maija Läätin 

diplomityönä keväällä  2005  "Maanomistajien asema  ja  suhtautuminen väy-
lähankkeiden tilusjärjestelyiden tarveselvityksissä". Työ ei sisälly tähän loppu-
raporttiin.  

Projektin  yhteydessä Tiehallinto  on  lisäksi selvittänyt tasoliittymien poistamisen 
kustannussäästöjä ym. vaikutuksia. 
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2  PROJEKTIN  ETENEMINEN  

2.1  Leppävirran pilottiprojektin työvaiheet  

I  vaihe  

Projektisuunnitelman  mukaan tiepiirin lähtötiedot piti olla käytettävissä 
 31 .12.2003  mennessä. Tavoite toteutui hyvin  sillä  viimeistelty tiesuunnitelma oli 

käytettävissä vähän vuodenvaihteen jälkeen.  

II  vaihe (Leppävirta  -  Palokangas, tiesuunnitelma)  

Projektisuunnitelman  mukaan projektiryhmän tuli selvittää kiinteistöjaotus, omis-
tajat, käyttöyksiköt, talouskeskukset, tilussijoitukset, paikallinen liikenneverkko, 
(yksityiset  ja  yleiset tiet), yleisiä teitä  ja  liittymiä  koskevat tiedot, yms. tiedot 

 31.1.2004  mennessä. Tavoite toteutui pääpiirteissään. Kaikkia maa -ja  metsäta-
lousliittymiä  ei pystytty aloitusvaiheessa kuitenkaan paikantamaan  lumen  takia. 
Ne paikannettiin myöhemmin. 

Ensimmäisessä projektiryhmän työpalaverissa  26.2.2004  todettiin, ettei otsi-
kossa mainittua yleissuunnitelmaa Leppävirta - Palokangas välillä ole tarkoitus 
hyväksyttää, vaan Tiehallinnon tavoitteena  on  laatia  ja  hyväksyttää  se  suoraan 
varsinaisena tiesuunnitelmana. 

Projektisuunnitelman  mukaan  31 .3.2004  mennessä tuli saada valmiiksi ongelma- 
ja  tavoitekartoitus. Kohdealue  tuli rajata, pitää maanomistajien kuulemistilai-
suudet ym.  ja  laatia yhteenveto. Tavoite toteutui siten, että tilaisuudet pidettiin 

 30.  ja  31 .3.2004.  Projektin  ohjausryhmän  palaverissa  31 .3.2004  saatiin alustava 
yhteenveto tilaisuuksien annista. 

Projektisuunnitelman  mukaan  30.4.2004  mennessä piti valmistua toimenpide- 
ehdotus siten, että muutosmandollisuudet tuli arvioida, esitellä  ja  käsitellä, pitää 
maanomistajakokous, laatia muutossuunnitelmaluonnos ym. Ohjausryhmän 
tuli kokoontua toukokuussa  2004,  jolloin piti laatia lopullinen toimenpide-ehdotus 

 ja  täydentää projektisuunnitelma. Tavoite ei toteutunut täysin. Muutossuunnitel-
maluonnos oli käytettävissä  19.5.2004  pidetyssä projektiryhmän palaverissaja 
maanomistajakokoukset pidettiin  11 .6.2004.  Tuolloin pidetyssä  projektin  ohjaus- 
ryhmän palaverissa todettiin, että tiesuunnitelmaa  on  aiheellista vielä tarkistaa 
saadun palautteen johdosta. Kesälomista johtuen lopullista toimenpide-ehdotusta 

 ja  projektisuunnitelman täydentämistä  ei ollut mandollista tehdä suunnitellussa 
 a  i  kata uI ussa. 

Projektisuunnitelman  mukaan toteuttamiskelpoisuusselvitys  ja  suositus jatkotoi-
menpiteiksi piti saada valmiiksi  31 .5.2004  mennessä. Tähänkään ei ollut mah-
dollista päästä. Loppuraportin laatiminen päätettiin muuttaa väliraportin laatimi-
seksi. 
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III  vaihe (Palokangas  - Kaivantolahti, yleissuunnitelmaluonnos) 

Projektisuunnitelman  mukaan  kolmas  vaihe piti pyrkiä käynnistämään ennen 
 kesälomia  keväällä  2004.  Tavoite ei toteutunut, koska  yleissuunnitelman  teko 

viivästyi. Projektissa tehtiin keväällä  2005 vain karttapohjainen  tarkastelu  tiehank
-keen  vaikutuksista  kiinteistörakenteeseen.  Samalla arvioitiin miten haitallisia vai-

kutuksia voitaisiin poistaa  tai  vähentää. 

Tehdyt työt  ja  selvitykset  

Projektiryhmä  kävi  kouluttautumassa  Pohjanmaan maanmittaustoimiston  Kok- 
kolantoimipisteessä 13.1.2004.  Erityisesti opeteltiin  EU:n  edellyttämän  IACS- 
peltolohkoaineiston lataaminen Maanmittauslaitoksen  JAKO-tietojärjestelmään.  

Maa-  ja  metsätalousministeriön  tietopalvelukeskuksen  toimittaman  peltolohkoai-
neiston lataaminen ym. JAKO:on  kesti noin viisi tuntia.  JAKO:sta tulostettiin  vä-
rillisetteemakartat,  joista  varsin  havainnollisesti selvisi  käyttöyksiköittäin  maatilo-
jen  talouskeskukset  sekä niiden omat  ja vuokrapellot. 

Tieliikelaitos  toimitti tammikuussa  projektiryhmälle  viimeisimmän  version tiesuun-
nitelmasta. 

Projektiryhmä  teki  arkistotutkimukset  varsin  laajalta alueelta valtatien molemmin 
puolin  tieosalla  Leppävirta  -  Palokangas. Tutkimuksessa selvitettiin olemassa 
olevat  tieoikeudet.  Tämän jälkeen  projektiryhmä  teki vielä  kiinteistöselvityksen 

 omistaja-  ja osoitetietoineen.  Selvityksen tuloksena valmistui maanomistaja- 
luettelo kyseiseltä  tieosalta. Kiinteistöjaotus, käyttöyksiköt, talouskeskukset, tHus-
sijoitukset  ja  paikallinen liikenneverkko tuli  selvitettyä. Maanomistajaselvityksen 

 yhteydessä ilmeni, että kyseisellä  tieosalla  tiloja  on  noin  150 kpl,  omistajia jonkin 
verran vähemmän. Todettiin, että hankkeessa tulee olemaan mukana  11  aktiivi- 
tilaa, joilla  on  peltoja yhteensä noin  100  hehtaaria. Joillakin  Palokankaan  tienoon 
tiloilla  on vuokrapeltoja  jopa  Leppävirran kirkonkylällä  eli  ajomatkaa  runsas  10 km 

 suuntaansa.  

Tieosan maanomistajia  kuultiin  30.  ja  31 .3.2004  pidetyissä tilaisuuksissa Leppä- 
virran  kunnanvirastolla.  Tilaisuuksista tiedottaminen tapahtui  lehtijutuin  ja  kokous- 
kutsuin Soisalon  Seudussa  ja  Savon Sanomissa.  Maanomistajille  lähetettiin 
kirjeet, joissa oli  liitteinä yleiskartta tiesuunnitelmasta  ja kyselylomake.  

I  maanomistajien kuuleminen 

Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin  80 maanomistajaa, lehtitoimittajia ym..  Maan-
omistajat ottivat innokkaasti kantaa  tiejärjestelyihin, ohituskaistojen  pituutta myö-
ten. Maanomistajien mielipiteet  ja  esitykset kirjattiin ylös. 

Maanomistajat palauttivat  kyselylomakkeita  joko  postin  kautta  tai  kokouksessa 
yhteensä noin  50 kpl.  Useimmissa niissä oli  vain käyttöyksikön ominaisuustietoja 

 ja yhteystieto.  Noin  15 lomakkeessa  oli myös kantaa ottavaa vapaamuotoista 
tekstiä  ja  piirroksia.  
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Projektiin ohjausryhmä piti palaverin  31.3.2004,  jossa käytiin läpi kuulemis-
tilaisuuksien  anti  ja  päätti, että seuraavassa maanomistajakokouksessa 

 11.6.2004  esitetään  projektin  johtopäätökset  ja  otetaan vielä uudestaan vastaan 
tiesuunnitelmaan vaikuttavia parannusehdotuksia (korjauskierros).  

II  maanomistajien kuuleminen 

Kokouskutsu  julkaistiin paikallislehti Soisalon Seudussa  1 .6.2004.  Kutsukirjeitä 
 lähetettiin noin  100  kpl. 

Maanomistajia  tuli paikalle  44  henkilöä, joista monet eivät olleet käyneet aikaisem-
missa tilaisuuksissa. Ilmeisesti kutsukirjeen liitteenä ollut värillinen karttaote  se

-lostusosineen  oli niin havainnollinen, että  se  innosti maanomistajat paneutumaan 
asiaan  ja  niinpä tilaisuudessa tuli runsaasti uusia esityksiä tiesuunnitelman muut-
tamiseksi. 

Ohjausryhmä  piti palaverin välittömästi kuulemistilaisuuden jälkeen. Palaverissa 
päätettiin väliraportin laatimisesta  ja  keskusteltiin projektisuunnitelman tarkenta-
misesta. Asiaan päätettiin palata seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 

 5.10.2004.  Todettiin, että tiepiirillä  on  tarveselvitys  välillä Palokangas - Humalajoki 
vielä kesken, ympäristövaikutuksia arvioidaan. Yleissuunnittelu käynnistyy vasta 

 sen  jälkeen. Päätettiin, että Tiehallinnon  ja  Maanmittauslaitoksen  johdolle tiedote-
taan  projektin  tuloksista väliraporttivaiheessa syyskuussa ennen kuin hankkeesta 
tulee tietoa asiakas- ym. lehdissä.  

III  maanomistajien kuuleminen 

Maanomistajapalautteiden  johdosta tiesuunnitelma muuttui vielä niin paljon, että 
projektiryhmä päätti palaverissaan  10.2.2005  kuulla niitä maanomistajia, joiden 
kohdalla tiesuunnitelmaan oli  tullut  muutoksia rinnakkaistiehen  ja  yksityistiejärjes-
telyihin. Kuulemistilaisuuden  ajankohdaksi valittiin  1.3.2005  ja  päätettiin pitää 

 se  iltatilaisuutena  klo  18-20  Leppävirran kunnanvirastolla.  Tilaisuudesta ilmoi-
tettiin kutsukirjein,  (103  kpl),  joissa oli liitteinä värilliset karttaotteet  1:10000  mer-
kintöjen selityksineen.  Savon Sanomiin  ja  Soisalon Seutuun lähetettiin tiedotteet. 
Paikalle saapui  35  maanomistajaa  ja  kaksi lehtitoimittajaa. Tilaisuuden aluksi 
ohjelmassa oli tiesuunnitelman yleisesittely  ja sen  jälkeen henkilökohtainen 
kuuleminen. Maanomistajat pitivät muutettua tiesuunnitelmaa hyvänä eikä muu-
tosmuutosesityksiä enää juurikaan  tullut.  Lehdet julkaisivat näyttävät jutut tilai-
suudesta. 

Ohjausryhmän palaveri  

Ennen maanomistajien kuulemistilaisuutta samana päivänä pidetyssä palave-
rissa ohjausryhmä paneutui yleissuunnitelmavaiheessa olevaan noin  5,5  km:n 
pituiseen tieosaan Palokangas - Kaivantolahti. Tuolloin käytiin läpi uuden tielin-
jauksen kiinteistövaikutuksia, jotka projektiryhmä oli alustavasti selvittänyt tammi 
- helmikuussa  2005.  Ohjausryhmä ohjeisti projektiryhmänjatkotyöskentelyä  kun-
teistövaikutusten arvioimiseksi  ja  haitallisten vaikutusten poistamismandolli-
suuksien selvittämiseksi ym.. Samalla ohjausryhmä valmistautul loppuraportin 
tekemiseen tavoitteena saada  se  valmiiksi ennen kuluvan vuoden kesälomia. 
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Yleissuunnitelmaosan karttatarkastelu tieosalla  Palokangas - Kaivanto- 
lahti: 

Projektiryhmä  kokoontui  22.3.2005  tarkoituksenaan arvioida tiehankkeen vaiku-
tuksia kiinteistörakenteeseen sekä mandollisuuksia haitallisten vaikutusten pois-
tamiseksi  tai  vähentämiseksi. Todettiin, että kiinteistöille aiheutuu kiertohaittoja, 
tiloja  ja  palstoja tulee lunastettaviksi sekä tilussiirtoja tehtäviksi. Lunastuksin  ja 

 tilussiirroin  haittoja voidaan vähentää. Joissakin tapauksissa tiesuunnitelmaa 
olisi tarkoituksenmukaista muuttaa yksityisteiden osalta kiertohaittojen minimoi-
miseksi. Yleissuunnitelmassa yksityisteiden liikenne  on  suunniteltu ohjautuvaksi 
rinnakkaistieksi jäävälle nykyiselle valtatielle.  

2.2  Tiensuunnitteluratkaisut pilottikohteessa 

 I  Lähtökohdat 

Tavoitteena  on,  että valtatietä  5  kehitetään valtakunnallisesti tärkeänä päätiejak
-sona,  ns. runkotienä.  Runkotien nopeustavoitteena  on 100 km/h.  Väylälle  omi-

naista ovat merkittävät rinnakkaistiejärjestelyt. Asutustihentymät pyritään erottele- 
maan  ja  kevyelle liikenteelle tehdään omat turvalliset väylänsä. Liittymäjärjes-
telyjen  on  perustuttava pidemmän tiejakson suunnitelmiin  ja  nykyisiä liittymiä 
vähennetään. 

Esitetyt muutokset korjattiin suunnitelmaan mandollisuuksien mukaan, ottaen 
huomioon valtatien laatutaso. Muutoksista lähetettiin karttasarjat postijakeluna 
asianomaisille kiinteistön omistajille. Loppuvaiheessa syksyn  2004  aikana päätie-
verkon kehittämissuunnitelmaluonnoksen valmistuttua tarkistettiin vielä kerran 
tien laadulliset seikat. Tiejaksolle suunnitellaan säännöllisiä ohituspaikkoja (ohi-
tuskaistat). Ohituskaista  on  esitetty myös Oikearannasta etelän suuntaan.  

Il  Maanomistajien ehdotusten perusteella tehdyt tiensuunnitteluratkaisut 

Tiesuunnitelmaja  -järjestelyt tarkistettiln kevään maanomistajapalavereiden jäl-
keen  ja  tehtiin tarvittavat muutokset. Seuraavassa luettelossa  on  ensin  selostettu 
maanomistajien ehdotukset  ja sen  jälkeen kursiivilla tiensuunnitteluratkaisut. 

Pihakasvillisuus 
•  tiealueella olevia suojapuita ei saa poistaa 
• pensasaitoja  ja  pihapuita  on  pyrittävä säilyttämään tieluiskaa jyrkentämällä 
- tiealueelle  jää  va  piha  kas  villisuus  tullaan poistamaan 
- tieluiskat  tehdään normaailkaltevuuteen  ja  luiskiin  jäävä kasvillisuus 

poistetaan 

Lunastuksetja tilussiirrot  
rakennuksia  on  lunastettava  ja  tehtävä tilussiirtoja 
-  rakennuksia tullaan lunastamaanja tilussiin'oja tehdään. Kaikkia lunas-

tettaviksi ehdotettuja rakennuksia ei ole tarpeen poistaa eikä lunastaa 
tien takia 
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I  mmissiohaitat  
kevyen liikenteen väylää ei saa tehdä pihapiirin  ja  valtatien väliin 

 on  rakennettava suojavalleja  ja  -aitoja liikennemelun takia 
betonikaide melusuojaksi ohituskaistojen  kohdalle Oikearannassa 
-  on  suunniteltu uusi alikulku, jolloin vältytään kevyen liikenteen väylän 

rakentamisesta piha piirin  ja  valtatien väliin 
-  joitakin suoja valleja suunnitellaan rakennettaviksi yljäämämassoista. 

Kaikkia toiveita ei pystytä toteuttamaan tilan puutteen  tai  valtatien  kor
-keusaseman  vuoksi 

- melukaideratkaisua  tutkitaan 

Yksityistiet ym. 
•  suunniteltujen yksityisteiden sijaintia  on  muutettava 
• vilkasliikenteisten yksityisteiden liittymien  kohdalle  on  rakennettava välstö-

tiloja 
•  kevyen liikenteen käyttöön jäävälle vanhalle valtatielle  on  rakennettava koh-

taamispaikkoja 
- yks ityistiejärjestelyt  muuttuvat melkoisesti saadun palautteen johdosta 
- väistötilat suunnitellaan kaikkiin jäljelle  jää vim yksityisteiden liittymiin 
-  vanhalle rinnakkaistienä toimiva/le valtatielle suunnitellaan henkilöauton 

 ja  la vet//la  varustetun kuorma-auton mandollista  via kohtaamispaikkoja. 

Liikenneturvallisuus 
•  suunniteltua ohituskaistaa  on  jatkettava 
•  suunniteltava uusi etelään suuntautuva ohituskaista 

- keskikaiteellista ohituskaistaa jatketaan 
-  lisättiin uusi ohituskaista 

Kulku -ja  kiertohaitat 
•  on  rakennettava lisää alikulkuja,  mm.  pitkälle suoralle 
• bussipysäkit  on  säilytettävä entisellä paikallaan 
•  on  sallittava valtatien ylittäminen samassa tasossa suoraan yli tien 
•  pohjoinen risteyssilta  on  siirrettävä toiseen paikkaan kiertohaittojen vähen

-tä  mi  seksi 
-  pitkälle suoralle, ns. vene valkaman kohdalle suunniteltiin uusi alikulku 
- bussipysäkit vähenevät  ja  niiden paikat muuttuvat. Monin paikoin 

maanomistajien toiveita ei pystytä toteuttamaan keskikaiteellisen ohi- 
tuskaistan  takia 

-  ylittämistä samassa tasossa suoraan yli tien ei sallita 
- risteyssillan  paikka muutettiin pohjoisemmaksi.  

III  Muut  tiensuunnitteluratkaisut  

Valtakunnallisen merkityksen vuoksi tarkastettiin  jo  tehdyt ratkaisut  ja  päädyttiin 
 mm.  kanden risteyssillan lisäämiseen asutustihentymien kohdalle; Oikearantaan 
 ja  Niiralan/Lammintaustan  kohdalle. Alustavasti tutkittiin myös tielinjan siirtoa 

kokonaan uuteen paikkaan välillä Kaidanpää - Kotalanden kaivos. Lopputulok-
sena kuitenkin päätettiin kehittää tiejaksoa nykyisen linjausvaihtoehdon pohjalta. 
Suunnitelmassa valtatien leveydeksi  on  esitetty  10,5/7,5  metriä. 
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Kaidanpään matkailukahvio  poistetaan huonon sijaintinsa vuoksi (liittymän sijainti 
/tien geometria kyseisellä kohdalla). Tällä kohdalla säästetään myös kustannuk-
sissa, kun tasausviivaa ei tarvitse laskea  koko  matkalla. 

Yleissuunnitelmaosuuden kiinteistövaikutusten  arviointi 

Projektissa käsiteltiin yleissuunnitelmalinjausta noin  5,5  km:n matkalla Palokan-
kaalta Haasianlahteen. (Haasianlahti sijaitsee hiukan Kaivantolanden pohjois-
puolella). Tieosuus jaettiin käsittelyssä kahteen osaan, jakokohtana Oravikosken 
eritasoliittymän varaus, (ETL), kartta liitteenä.  

1. osuus Palokangas  - Oravikosken ETL  

Osuudella tehtiin seuraavanlaisia havaintoja: 

tämä tieosuus halkaisee suuren metsätilan 
• Huuhtijärven  rannassa  on  kuusi lomatonttia, joille tulee aiheutumaan kierto- 

haittaa 
•  tilojen kesken  on  tarkoituksenmukaista tehdä tilusvaihtoja 
•  kunnan omistama tila  1:34  menettää merkittävän osan tiluksista.  Se on  

järkevää lunastaa kokonaan  ja  siirtää tiealueen ulkopuolelle jäävät tilukset 
edellä mainittuun suureen metsätilaan korvaamaan  sen  menetyksiä 

• kunnan omistama tila  1:79 jää  melkein kokonaan uuden valtatien  alle 
 •  nykyinen valtatie  jää  ehjänä kokonaisuutena rinnakkaistieksi palvelemaan 

paikallista liikennettä 
• yleissuunnitelmaan  merkitty Oravikosken eritasoliittymä  on  syytä lunastaa 

tiealueeksi vaikka  se  rakennettaisiin vasta myöhemmin 
•  erään tilan lunastus varmistuu vasta tiesuunnitelman teon yhteydessä 
• Oravikosken ETL  sijaitsee suurjännitelinjan  alla.  Johtopylväiden  sijainti  tai 

 siirto varmistuu tiesuunnitelman kautta 
• "Huutoharjun" yksityistien  liikenne ohjataan jokseenkin nykyiseltä paikaltaan 

uudelle valtatielle 
• Talassaaren  kohdalla oleville rantakiinteistöille rakennetaan uusi tieyhteys 

"Huutoharjun" yksityistielle, jolloin ne välttyvät kiertohaitalta. Entinen tieyh-
teys  jää  metsätieksi.  Asia  tarkentuu  tiesuunnitelman teon yhteydessä 

Lunastuksista  ja  tilussiirroista  on  esimerkkinä liitteenä  3  oleva  KIVA-kortti.  

2. osuus  Oravikosken ETL - Kaivantolahti (Haasialahti)  

Tällä osuudella havaittiin seuraavaa: 

Oravikosken  koulun tontti  jää  uuden valtatiealueen ulkopuolelle. Melusuo-
jaustakaan ei tarvittane, koska uusi valtatie tulee olemaan koulun kohdalla 
leikkauksessa. Turvallisuussyistä  on  rakennettava suoja-aita, ettei koulun 
pihalta pääse valtatielle 
erään tilan noin  2  ha:n  suuruinen paista  on  syytä lunastaa kokonaan  ja 

 siirtää  sen  tilukset naapuritilaan,  että vältytään suhteellisen kalliin tieyhtey-
den rakentamiselta 
lunastettaviksi  tällä osuudella tulee noin  10  tilaa  tai  paistaa. Tiioista jäljelle 
jäävät tilukset liitetään naapuritiloihin. 
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•  "Kiviniemen" yksityistie liitetään alikulkusillan kautta nykyiseen valtatiehen 
Kaivantolanden kohdalla 

• "Kaivantolammen"ja Kivima••en"  tiet yhdistetään edellä mainittuun "Kivinie-
men" yksityistiehen. Tästä aiheutuu pohjoiseen lähdettäessä noin  1  km:n 
kiertohaitta. 

Muita havaintoja 

kyseessä olevalla tieosalla Palokangas - Kaivantolahti ei ole peltoa,  on 
vain  rakennus-  ja  metsämaata 
yksityisteillä liikennemäärät  ovat nykyisellään keskimäärin  10— 50  ajoneu-
voa/vrk.  Liikenne  on  pääasiassa lomaliikennettä kesäaikaan 
liikenne jakaantuu suhteessa  30/70%  loma-ja  asuntoliikenteen  kesken. 
Metsäliikenne  on  vähäistä ottaen huomioon myös marjastukseen  ja  met-
sästykseen liittyvä liikenne. 

Loppupäätelmät  

Kyseisiä ratkaisuja  on  maanomistajien kuulemisen yhteydessä tarkennettava 
loppuvuodesta  2005.  Saattaa olla, että valtatien linjausta tullaan muuttamaan 
lännemmäksi maanomistajapalautteiden perusteella.  

2.3  Maantiehankkeen  vaikutusten arvioinnista yleisesti 

Nykyinen valtatie  5 on  mäkinen  ja  mutkainen, poikkileikkaukseltaan kapea  (8/7) 
 moniongelmainen  tie.  Valtatiellä  on  runsaasti tasoliittymiä, noin  10  kilometrin pi-

tuisella osuudella Leppävirta-Palokangas  on  tällä hetkellä  53  liittymää. 

Tilusjärjestelytarveselvityksen  kautta saatujen palautteiden  ja  tiesuunnitelmaan 
 tehtyjen muutosten vuoksi liittymiä  on  pystytty vähentämään  alle  kymmeneen. 

Yhdestä liittymästä aiheutuu nykytilanteessa pelkästään liittymärakenteeseen 
törmäämisistä kustannuksia vuosittain noin  300  euroa/liittymä liitteen  5  mukaan. 
Yhden liittymän poistamisella saavutetaan noin  180  euron  säästä onnettomuus- 
kustannuksissa.  J05  lopullisessa tilanteessa liittymien lukumäärä vähenee esi-
merkiksi  46  liittymällä,  saadaan tästä vuosittaiseksi turvallisuushyödyksi noin  8300 

 euroa.  Säästöt  20  vuoden ajalta  6 %:n  korolla diskontattuna ovat noin  100 000 
 eu  roa. 

Projektin  yhteydessä kehitettiin esitystapa, jolla arvioitiin maantielain  19 §:n  ja 
 22 §:n  mukaisia maantiehankkeen vaikutuksia kiinteistöihin.  Projektin  ohjaus- 

ryhmän kokouksessa otettiin käyttöön maantiehankkeen kiinteistövaikutusten 
arvioinnille termi  KIVA.  

2.4  Resurssit  ja  kustannukset 

Työssä seurattiin Leppävirran pilottiprojektin tarvitsemia henkilöresursseja  ja 
 kustannuksia. Maanmittaustoimiston työpanos projektissa oli yhteensä  44  työ-

päivää, josta kartoittajan osuus  13  työpäivää, toimitusvalmistelijan  11  työpäivää 
 ja  maanmittausinsinöörin  20  työpäivää. Kokonaiskustannukset olivat noin  20 000 
 euroa,  josta työaikakustannukset olivat noin  17 500  euroa  sekä matka -ja  muut 

kustannukset noin  2500  euroa. 
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3  TIEHANKKEEN  VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TIEN- 
SUUNNITTELUSSA  JA  TOIMENPITEET  

3.1  Maantien vaikutusten arviointi 

Eduskunnan hyväksymässä maantielaissa edellytetään, että yleis -ja  tiesuunni-
telmassa  selvitetään tien vaikutukset kiinteistörakenteeseen  ja  maanomistus- 
oloihin. 

Maantielain  19  §:ssä  on  mainittu, että yleissuunnitelmassa  on  esitettävä tien 
arvioidut vaikutukset  mm.  maankäyttöön  ja  kiinteistörakenteeseen.  Suunnitel-
massa tulee esittää myös mandollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi 

 tai  vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio. 

Maantielain  22  §:ssä  on  mainittu, että maantien rakentamista koskevaan tiesuun-
nitelmaan  on  liitettävä arvio tien vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi  tai  vähentämiseksi. 
Suunnitelmassa  on  otettava mandollisuuksien mukaan huomioon maanomistus- 
olot.  Lain  perustelutekstin  mukaan maanomistusolot  on  mandollisuuksien mu-
kaan otettava huomioon siten, että tiehankkeen tavoitteita vaarantamatta tilus-
järjestelyin  ja  yksityistiejärjestelyin  pyritään turvaamaan kiinteistöjen hyödyllinen 
käyttö.  

3.2  Tilusjärjestelyn tarveselvitys  

Tässä projektissa ehdotetaan, että Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyn tarve- 
selvityksessä selvitetään tiehankkeen vaikutukset, mandollisuudet haitallisten 
vaikutusten poistamiseksi  tai  vähentämiseksi sekä ehdotetaan millaisin toimen-
pitein  ja  maanmittaustoimituksin  tarvittavat tilusjärjestelyt tehdään. 

Tilusjärjestelyjä  voidaan maanmittaustoimituksena tehdä maantielain mukai-
sessa maantietoimituksessa, kiinteistönmuodostamislain  68.2 §:n  mukaisessa 
hankeuusjaossa  tai  yksityistielain  38c §:n  mukaisessa alueellisessa yksityistietoi-
mituksessa.  

3.3  Maantielain  säännökset  tilusjärjestelyistä 

Maantielain  63  §:ssä  on  mainittu, että maantietoimituksessa  on  selvitettävä tHus-
järjestelyjen suorittamisen tarpeellisuus. Tilusjärjestelyn tarpeellisuus selvitetään 

 ja  ratkaistaan kuitenkin maantietoimituksen sijasta kiinteistönmuodostamislain 
 (554/1995) 68 §:n 2  momentissa tarkoitetussa uusjakotoimituksessa,  jos  maan-

tietoimituksen ajankohtana sellainen  on  vireillä. Tällaisessa uusjaossa sovelle-
taan  sen  lisäksi, mitä kiinteistönmuodostamislaissa  ja  lunastuslain  82  §:ssä 

 säädetään, soveltuvin osin maantielain  64-67 §:n  säännöksiä. 
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Hallituksen esityksessä  20.5.2005 (65/2005)  ehdotetaan täsmennettäväksi sään-
nöksiä hankeuusjaon edellytyksistä  mm.  maantien tekemisen yhteydessä. "Sel-
lainen uusjako, jolla voidaan poistaa  tai  vähentää yleisen tien, rautatien, voimajoh-
tolinjan, lentokentän, luonnonsuojelualueen  tai  muun sellaisen hankkeen toteut-
tamisesta kiinteistöjen käyttäjille aiheutuvaa huomattavaa haittaa, voidaan tehdä, 

 jos  siitä saatavat hyödyt ovat merkittäviä  ja sen  suorittaminen  on  muutoin tarkoi-
tuksenmukaista (hankeuusjako)."  

3.5  Yksityistielain  säännökset alueellisesta  yksityistietoimituksesta  

Alueella, jolla tieoikeudet ovat epäselvät  tai  jolla liikenteellisten olosuhteiden 
muuttumisen vuoksi  on  tarpeen tehdä  tai  lakkauttaa teitä taikka muutoin järjestellä 
tieoikeuksia, voidaan tarkoituksenmukaisten tieyhteyksien järjestämiseksi  ja  tieoi-
keuksien  saattamiseksi vastaamaan  mu  uttuneita  olosuhteita kunnan, tiekunnan 

 tai  kiinteistön omistajan hakemuksesta suorittaa tällaista aluetta koskeva tietoimi
-tus  (alueellinen tietoimitus).  J05  edellä tarkoitettu tieyhteyksien järjestely  on  tar-

peen paikallisen liikenteen vähentämiseksi yleisellä tiellä taikka rautatien tasoris-
teyksien vähentämisen  tai  poistamisen vuoksi, alueellisen tietoimituksen suorit-
tamista saa hakea myös yleisen tien  tai  radan  pitäjä.  

3.6  Tiensuunnitteluprosessi 

Tiehankkeiden  suunnittelu  on  vaiheittain tarkentuva prosessi. Suunnitteluproses-
sissa  on  neljä vaihetta: esi-, yleis-,  tie-ja  rakennussuunnittelu.  Ehdotettu maan-
tielaki määrittelee yleis -ja  tiesuunnitelman sisältöä, mutta ei ota kantaa esisuun-
nitteluun.  

3.6.1  Esisuunnittelu 

Esisuunnittelussa  tutkitaan tiehankkeiden tarvetta  ja  ajoitusta. Esisuunnittelun 
kautta voidaan ennakoida kohteita, joissa tilusjärjestelytarpeita voidaan joutua 
selvittämään. Ennakointi  on  tärkeää muun muassa maanmittaustoimistojen  rut

-tävien  resurssien varaamiseksi.  

3.6.2  Yleissuunnitelma 

Yteissuunnittelussa  selvitetään tien likimääräinen sijainti, tien kytkennät nykyiseen 
sekä tulevaan tiestöönja maankäyttöön, tekniset  ja  liikenteelliset  perusratkaisut 
sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitelmasta tehdään 
hyväksymispäätös, jonka jälkeen hanke voidaan sisällyttää Tiehallinnon lähivuo-
sien toteuttamisohjelmiin (Tiehallinnon toiminta-  ja  taloussuunnitelma TTS,  tie- 
piirien ohjelmat). 

Yleissuunnitteluun  voidaan kytkeä mukaan tilusjärjestelyjen tarveselvitys, jossa 
arvioidaan hankeen vaikutukset  ja  muutosmandollisuudet.  Vaikutukset kiinteistö- 
rakenteeseen tulee selvittää, jotta erilaisin kiinteistöjärjestelyin voitaisiin välttää 
tarpeetonta tilusten pirstoutumista. 

Yleissuunnitelman  laatimisessa voi olla kyseessä uuden tien rakentaminen  tai 
 nykyisen tien parantaminen. Uuden tien rakentamistapauksessa tielinja ei ole 

vielä tarkkaan määritelty, joten yksittäisten tilusten vaihtoja  tai  vastaavalla tark-
kuudella tehtyjä tilusjärjestelyjä ei tässä vaiheessa vielä pystytä eikä kannata 
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tehdä. Uuden tien  rakentamiskohteessa  voidaan  sen  sijaan pohtia vaikutuksia 
 kiinteistörakenteeseen  esimerkiksi mietitään voidaanko tien linjauksella vaikuttaa 
 tilusten pirstoutumiseen.  Tavoitteena tulisi olla  tielinjan  molemmin puolin tasapai-

noinen  kiinteistöomistustilanne,  jotta  tilusjärjestelyt  ovat  jatkosuunnittelussa  mah-
dollisia. Käytännössä tämä tarkoittanee  esim. maatalousalueella  kiinteistöjen 
jakautumista tien molemmin puolin siten, että  päärakennuksetja  näihin liittyvien 
peltojen  pinta -alat jakautuvat tasan  suunniteltavan tielinjan  molemmin puolin. 

Nykyisen tien  parantamiskohteissa  tien linjaus  on  melko tarkasti tiedossa. Rat-
kaisuna voidaan miettiä pääasiassa  yksityistiejärjestelyjä,  jotta  tieyhteydet  ja 
liittymiset  tiehen saadaan paremmin toimimaan kiinteistön omistajien tarpeita 
vastaaviksi. Myös  tilusten yhdistämisiä  tai  vaihtoja voidaan  selvissä  tapauksissa 
esittää.  

Yleissuunnitelmassa  tulisi selvittää  kiinteistörajat,  mutta maanomistusolojen sel-
vittäminen tulisi kuitenkin tehdä vasta  tiesuunnitelmavaiheessa.  Maanomistus- 
aloilla tarkoitetaan  käyttöyksikkökohtaisia  tietoja (mitä  tiluksia  hallitsee, vuokra- 
pellot  yms.)  

3.6.3  Tiesuunnitelma  

Tiensuunnitteluvaiheessa määritetään  tien tarkka sijainti, tietä varten tarvittavat 
alueet, yleisten  ja  yksityisten teiden  Ilittymät  sekä muut  tiejärjestelyt,  kevyen lii-
kenteen  ja joukkoliikenteen  järjestelyt sekä muut yksityiskohtaiset ratkaisut kuten 
liikenteen haittojen torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet.  Tie-suunnitelmasta teh-
dään  hyväksymispäätös,  joka antaa  tienpitäjälle  oikeuden tietä varten tarvittavan 
alueen haltuun ottamisen.  Tien  tekeminen voidaan aloittaa rahoituksen varmistut-
tua  tiepäätöksen  jälkeen.  

Tiesuunnitelmavaiheeseen  liittyy  jo  nykyisinkin maanomistajien kuuleminen, 
joten tähän yhteyteen  on  hyvä liittää myös  tilusjärjestelyt. Tilusjärjestelyt  on  syytä 
käydä tässä vaiheessa  jo  tarkasti läpi  ja  tehdä  tilusjärjestelyjen  osalta toimenpide- 
ehdotus. 

Suunnittelun aikana pidetään mandollisesti useita yleisötilaisuuksia, joista jokai-
sessa saadaan uusia ehdotuksia. Suunnittelija voi tällöin joutua muuttamaan 
suunnitelmaa useamman kerran  tai  ainakin tekemään kompromisseja eri kun

-teistönomistajien  toiveiden kanssa.  
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4  TULOKSET  JA  SUOSITUKSET  

4.1  Ehdotus tilusjärjestelyjen tarveselvitykseksi; prosessi  ja  raportti 

Tilusjärjestelyn tarveselvitys  on  jatkoa  tilusjärjestelytoiminnan  yleisille tehtäville 
 ja  edeltää tuotannon käynnistämistä.  Tiehankkeissa tilusjärjestelytarpeen  selvit-

täminen  on  tarkoituksenmukaista kytkeä  jo  hankkeen  yleissuunnitteluvaiheeseen. 
 Tällöin  tarveselvityksessä  esille tulleet vaihtoehdot voidaan ottaa huomioon  tie- 

suunnitelmaa laatiessa  ja  hankkeen toteuttamisessa.  

Tarveselvitystä  jatketaan  tarkentaen  ja maanomistusolot  tarkemmin huomioon 
ottaen tiesuunnitelman  laatimisvaiheessa.  

Uusien  tiehankkeiden  yhteydessä tulee selvittää hankkeen vaikutus ympäristön 
maankäyttöön,  maatalousliikenteeseenja  muuhun liikenteeseen.  lilusjärjestely-
mandollisuuksien tutkiminen tulee liittyä selvitykseen. Mikäli  tilusjärjestely  tuo 
säästöä tien rakentamiseen  vähentäen  samalla haittoja alueelle  ja maanomista-
jille  sekä  tilusten  hyödyllinen käyttö turvataan  tiehanketta  vaarantamatta,  tilus

-järjestelyt kytketään  tiesuunnitteluun.  Tapauskohtaisesti voitaisiin jopa harkita, 
voidaanko järjestelyt toteuttaa ennen tien rakentamista vai vasta rakentamisen 
yhteydessä. 

Nykyinen yleisten väylien verkko  (tie-  ja rataverkko)  on  rakentunut vähitellen 
vuosikymmenten kuluessa. Samassa ajassa liikenteen nopeus  on  kasvanut  ja 
liikennemäärät  sekä teillä liikkuva kalusto  on  kokenut huomattavan muutoksen. 

 Tien  lähiympäristö  on  tiesuunnittelussa  otettu huonosti huomioon kapeaa välittö-
mästi tiehen liittyvää  kaistaletta  lukuun ottamatta. Olemassa olevia teitä  ja  niiden 

 lähialueita  tarkastellaan liikenneturvallisuuden  ja  maankäytön kannalta. Erityisesti 
huomioidaan  tiejärjestelyiden  aiheuttama sisäinen  ja  ulkoinen  kiertohaitta.  Maata-
lousvaltaisilla alueilla maataloudesta aiheutuu paljon alueen sisäistä hidasta 
liikennettä. Hidas liikenne  on  aina  riskitekijä  tien  nopeammalle pitkänmatkaiselle 

 liikenteelle.  Yksityisteiden liittymät  ovat selvä turvallisuusriski. Kun liittymä poiste-
taan  ja liikennöinti  hoidetaan  tiejärjestelyillä,  vaikuttaa  se  aina alueen liikentee-
seen.  Kuljetusmatkojen  lisääntyessä järjestelyt vaikuttavat usein erityisesti maa-
talouden kannattavuuteen.  

Tien  rakentaminen  ja maantietoimitus  tulisi tehdä ajallisesti mandollisimman 
pian  tarveselvityksen  valmistumisen jälkeen.  Jos  hanke viivästyy, niin  tarvesel-
vitys  tulee  päivittää,  koska vaikutusten arviointi  ja kiinteistörakenteet  vanhenevat 
nopeasti.  Päivitysväli  voisi olla  4-5  vuotta.  
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4.2 Tilusjärjestelyjen tarveselvityksen  kuvaus  2  

Tilusjärjestelyjen tarveselvitystä  hakee  Tiehallinto  (paikallinen  tiepiiri) maanmit- 
taustoimistolta. Tilusjärjestelyjen tarveselvityksen  vaiheet  on  kuvattu seuraavassa.  

1) Kohdealueen  rajaus  ja  valmistelu 

Tarveselvityksen  ongelma -ja aluerajaus  tehdään  tarveselvityshakemuksen  poh-
jalta yhdessä  tarveselvityksen  hakijan kanssa, samalla tarkistetaan  tarveselvi-
tyksen  tarkoitus, tavoitteet  ja laskutusperusteet.  

Sovitaan hakijan kanssa  tarveselvityksen kokousjärjestelyistä  ja  asiantuntijoiden 
osallistumisesta kokoukseen sekä muusta tiedottamisesta ennen kokousta. 

Hankitaan harkinnan mukaan  lähtöaineistoksi: 
•  tiedot  kiinteistörakenteesta  ja käyttöyksiköistä, 
•  selvitetään maanomistajat.  
•  hankitaan selvityksen kohteena olevaan  väylään  liittyvät suunnitelmat  ja 

 selvitykset.  

2) Kokoontuminen 

Kokouksessa esitellään  tiehanketta,  jonka vuoksi  tarveselvitys  tehdään,  tilusjär-
jestelytoimintaa, tarveselvitystä  ja kohdealueen tilusrakenteen tunnuslukuja. 

Jatkokäsittelyä  varten esitetään  tarveselvityksen toimintasuunnitelma,  menettely 
 ja  aikataulu.  

3) Vaikutusten  ja  muutosmandollisuuksien  arviointi 

Hankkeen vuoksi tehtävässä  tarveselvityksessä  hankkeen vaikutusten sekä  tilus
-ten  ja yksityisteiden muutosmandollisuuksien  arvioimiseksi selvitetään käytettä-

vissä olevat  tilusjärjestelykeinot (hankeuusjako,  maanomistajien  hakema tilusjär-
jestely,  alueellinen  yksityistietoimitus, tilusvaihdot  tai  maantietoimitus,  johon  on 

 yhdistettynä  tilusjärjestelyt).  

4) Vaikutusten  ja  muutosmandollisuuksien  esittely  ja  käsittely 

Laaditaan  havainnollinen  esitys hankkeen vaikutuksista  ja muutosmandolli-
suuksista,  jotka asianosaisten kohdalla ovat mandollisia sekä tiedote käsittelyn 
kulusta  ja  asianosaisten  vaikuttamismandollisuuksista.  Toimitetaan aineisto  ja 
sen  mukana  palautelomake  kaikille, joita asia koskee  tai  voi koskea  ja  ilmoitetaan 
palautteen antamiselle määräaika. Esittely tapahtuu mieluiten  kokouskäsit-
telyssä.  

5) Toimenpide-ehdotuksen laatiminen 

Hankkeen vaikutuksista  ja  esille tulleista seikoista laaditaan hankkeen toimen-
pide-ehdotus, joka sisältää arviot hankkeen vaikutuksista,  tilus-ja yksityistiejärjes-
telyjen  mandollisuuksista sekä kustannus-  ja hyötylaskelmia. 

Prosessikaavio  liitteenä  
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Toimenpide-ehdotus eroaa edellä  3  ja  4  kohdissa tarkoitetuista vaikutusten  ja 
 muutosmandollisuuksien  arvioinnista siten, että toimenpide-ehdotuksessa ote-

taan huomioon maanomistajien, muiden asianosaisten  ja  mandollisten hanke- 
viranomaisten palautteet. 

Toimenpide-ehdotuksessa esitettyjen toimenpiteiden perusteella laaditaan arvio 
hankkeen hyödyistä  ja  kustannuksista. Toimenpide-ehdotuksen laatiminen ei 
yleensä vaadi kokouskierrosta  tai osakaskohtaisia  haastatteluja.  

6) Toimenpide-ehdotuksen esittely  ja  käsittely 

Toimenpide-ehdotuksen käsittely  ja  tarveselvityksen loppukäsittely  tapahtuvat 
yhdessä  tai  tarvittaessa useammassa yleisessä kokouksessa. Kokouksessa 
esitetään toimenpide-ehdotus, todetaan  ja  kirjataan  sen  laatimisperusteet osak-
kaittain,  varataan asianosaisille tilaisuus palautteen antamiseen  ja  esitellään 
etenemismandollisuudet. 

Peltoalueella tehtävässä selvityksessä,  jota  maanomistajat ovat osaltaan  hake-
massa,  kokous päättää tarpeellisten lisäselvitysten  ja  tarkistusten  tekemisestä 
sekä asianosaisten palautteen antamistavasta  ja  -ajasta (paluu kohtaan  5) tai 
tarveselvityksen  tekijä toteaa, kokouksen  kannan  kuultuaan, jatkokäsittelyn tar-
peettomaksi  tai  tarpeelliseksi.  

7) Toteuttamiskelpoisuusselvitys  ja  -käsittely 

Tarveselvityksen  tekijä esittää toteutuneen käsittelyn perusteella arvionsa hank-
keen kannatuksesta, kannattavuudesta, edellytyksistä, laajuudestaja mandolli-
sesta toteuttamisaikataulusta. 

Maantiehankkeen  osalta Tiehallinto vastaa tarveselvityksen kustannuksista.  

8) Korjauskierrokset  

Toimenpide-ehdotus  ja  toteuttamiskelpoisuusselvitys  saattaa sisältää vaihto-
ehtoja  ja  vertailuja hankkeen toteuttamistavoista  ja  jatkokäsittelyyn soveltuvista 
maanmittaustoimituksista. Maanomistajilta, sidosryhmiltä ja/tai  haki jalta saadun 
palautteen perusteella toimenpide-ehdotus esittelyineen  ja  toteuttamiskelpoi-
suUsarviointeineen  voidaan ottaa korjattavaksi  ja  uudelleen arvioitavaksi.  

9) Tarveselvitysraportin  laatiminen 

Tarveselvityksestä  laaditaan tarveselvitysraportti josta ilmenevät kaikki tarve- 
selvityksen aikana esiin tulleet jatkokäsittelyssä mandollisesti tarvittavat  asiat 

 sekä tarveselvityksen tekijän esittämä toimenpide-ehdotus, toteuttamiskelpoi-
suusselvitys  ja  kiinteistövaikutusten arviointiselostus,  joka sisältää yhden  tai 

 useamman ns.  KIVA-kortin 3 . 

Tarveselvityksen  johtaessa aikanaan toimitukseen tarveselvitysraportti kaikki ne 
asiakirjoineen siirretään toimituksen tekijöille. 

Ehdotus  KIVA-kortiksi hitteenä 
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10)  Toimitukset  

Tiehallinto  päättää hankkeen toteuttamistavasta  ja  toimitushakemuksen  teke-
misestä.  Sen  jälkeen kun hankesuunnitelmat  on  hyväksytty  ja  hankkeen toteutta-
miseksi ryhdytään käytännön toimiin, käynnistyvät tarvittavat maanmittaustoimi-
tukset.  

4.3  Vaikutusten tarkastelu eri suunnitteluvaiheissa 

Tulevan maantielain mukaan yleis -ja  tiesuunnitelmassa  on  esitettävä tiehank
-keen  vaikutukset maankäyttöön  ja  kiinteistörakenteeseen maanomistusolot  huo-

mioiden sekä mandollisuudet haitallisten seuraamusten poistamiseksi  tai  vähen-
tämiseksi erilaisin toimenpitein kuten tilus-  ja  yksityistiejärjestelyin,  ja  niin että 
tiehankkeen tavoitteita vaarantamatta erilaisin järjestelyin pyritään turvaamaan 
kiinteistöjen hyödyllinen käyttö. 

Kun verrataan tien suunnittelun etenemistä sekä Tiehallinnon  ja  Maanmittauslai
-toksen  prosesseja, niin prosesseja voidaan verrata toisiinsa seuraavasti: 

Tiehallinto 	Maanmittauslaitos 

Esisuunnittelu 	<->  Yleiset tehtävät 
Yleissuunnittelu <-> Tarveselvitys 
Tiensuunnittelu <-> Tarveselvitys 
Toteutus 	<-> Toimitus 
(rakentaminen) 

Tarkastelu/toimenoide  

Yleinen karttatarkastelu 
Ei maanomistajakokousta 
Sisältäen maanomistajakokouksen 
Maantietoimitus  ja  tarpeen mukaan 
hankeuusjako  tai  alueellinen 
yksityistietoimitus 

Käytännössä selvityksetja hankkeen vaikutusten arviointi tapahtuu siten, että 
esisuunnitteluvaiheessa tiepiiri selvittää maanmittaustoimiston kanssa yleisesti 

 millä  alueilla tilusjärjestelyn tarveselvitykset tulevat tehtäväksi  ja  millainen kiinteis-
törakenne alueella  on.  Yleissuunnitteluvaiheessa maanmittaus -toimisto arvioi 
hankkeen vaikutuksia  ja  tilusjärjestelymandollisuuksia  analysoimalla kiinteistö- 
rakennetta kiinteistörekisterin  ja  peltolohkoaineiston  avulla ilman maanomistaja- 
kokouksia. Tässä yhteydessä tehdään mandollisesti joitakin yleispiirteisiä katsel-
muksia. Tiensuunnitteluvaiheessa hankkeen vaikutuksia  ja  tilusjärjestelymandol-
lisuuksia  arvioidaan  ja  käsitellään maanomistajakokouksin. Tässä vaiheessa 
tehdään myös tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuustarkastelu. 

Kiinteistövaikutusten  arvioinnin yhteyttä ympäristövaikutusten arviointiin  (YVA) 
 selvitettäessä todettiin, että arviointia ei kannata kytkeä kiinteistövaikutusten arvi-

ointiin, koska YVAon käytännössä tehty  jo  paljon aiemmin ennen kuin kiinteistövai-
kutusten arviointi  (KIVA)  käynnistyy.  YVA  tehdään yleissuunnittelun alkuvaiheessa 

 vain  tietyissä tiehankkeissa kuten moottori -ja  moottoriliikennetiet  sekä yli  10 km 
 pitkät  4-kaistaiset  tai  sellaiseksi muutettavat tiet. YVA:ssa ei myöskään yleensä 

käsitellä kiinteistöasioita, poikkeuksellisesti  se  voi  tulla  kyseeseen ehkä ihmisten 
toimeentulon kautta, esim. viljelijältä  jää  tuotantorakennukset  tien  alle.  

Tiehallinnolla  on  YVA:sta  voimassa oleva ohje vuodelta  1997:  Tiehankkeiden 
ympäristövaikutusten  arviointi. 
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4.4  Suositukset 

Seuraavassa luettelossa  on  esitetty Tiehallinnon tiesuunnittelun  ja  Maanmittaus
-laitoksen tilusjärjestelyn prosessien vastaavuus sekä miten tilusjärjestelytoiminta 

 on  sovitettavissa tiesuunnitteluun  ja  mitä käytännön toimia suositellaan tehtä-
väksi. 

Tiehallinnon  prosessi 	Maanmittauslaitoksen prosessi 

Tehtävän anto 	 Yleiset tehtävät 

Suositus 
Viranomaisneuvottelussa  ennen kohdekohtaiseen tilusjärjestelyn tarveselvitys-
prosessin mukaiseen toimintaan ryhtymistä tiepiiri  ja  maanmittaustoimisto  neu-
votteluin varmistautuvat tarvittavista resursseista  ja  sopivat aikataulusta. Tätä 
varten tiepiiri selostaa yleistilanteen  ja  maanmittaustoimisto  tekee karkean selvi-
tyksen tilusrakenteesta kysymykseen tulevilla tieosuuksilla. 

Neuvottelussa  ja  selvitysten perusteella Tiehallinnon tavoitteet huomioon ottaen 
sovitaan siitä millainen  KIVA-selvitys (kiinteistövaikutusten arviointi) alueelta  on 

 tarpeen tehdä. 

Muutostarpeiden  ja  -mandollisuuksien selvittäminen tapahtuu varsinaisessa tilus-
järjestelyjen tarveselvityksessä. 

Yleissuunnitelma 	TJ-tarvese!vitys (yleisuunnitelma  KIVA)  

Suositus 
Tiehallinto  tilaa sovitun mukaisen tilusjärjestelyn tarveselvityksen  (KIVA-selvitys). 
Maanmittaustoimisto laatu  KIVA-raportin ilman maanomistajakokouksia maasto-
tietoaineiston, kiinteistörekisterinja tarvittaessa IACS-aineiston perusteella.  KIVA- 
raportissa selostetaan suunnitellun tien vaikutukset maankäyttöönja kiinteistö- 
rakenteeseen. 

Raportti sisältää: 
•  yleisen selostustekstin tien vaikutuksista 
•  toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi 
• tarpeellisin osin  KIVA-kortit 
•  loppu -ja  seurantaraportin.  

Tiesuunnitelma 	TJ-tarveselvitys (tiesuunnitelma  KIVA)  

Suositus 
Tiehallinto  tilaa tilusjärjestelyn tarveselvitykset  (KIVA-raportti  ja KIVA-kortit). Maan-
mittaustoimisto laatu  KIVA-raportin, maastotietoalneiston, kiinteistörekisterin  ja 

 IACS-aineiston perusteella. Tiesuunnitelmavaiheessa maanomistajakokouksen 
pitäminen  on  erittäin tärkeää.  KIVA-raportissa selostetaan suunnitellun tien vaiku-
tukset maankäyttöön  ja  kiinteistörakenteeseen  ottamalla huomioon maanomistus- 
olot. Maanomistusolot  on  mandollisuuksien mukaan otettava huomioon siten, 
että tiehankkeen tavoitteita vaarantamatta tilusjärjestelyin  ja  yksityistiejärjestelyin 

 pyritään turvaamaan kiinteistöjen hyödyllinen käyttö. 
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Raportti sisältää: 
suunnitelman selostustekstin tien vaikutuksista 

•  toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi 
• tarpeellisin osin  KIVA-kortit käyttöyksikkötasolla 
•  ehdotuksen tarvittavista maanmittaustoimitu ksista 
• loppu -ja  seurantaraportin.  

Toteutus 	 Tuotanto  
Maantietoimitus  ja  

Tien  rakentaminen 	Hankeuusjako  tai  
Alueellinen yksityistietoi mitus 

Suositus 
Toimitukset suoritetaan tienpitäjän hakemuksesta. Hankeuusjako  on  tarkoitettu 
tiehankkeesta aiheutuvien haittojen poistamiseksi  tai  vähentämiseksi tarpeeltisten 
laajempien tilusjärjestelyjen tekemiseksi  ja  alueellinen yksityistietoimitus yksityis- 
teiden järjestelemiseksi Mikäli lähialueiden maanomistajilla (lähinnä peltoalueet) 

 on  tarpeita maatilarakenteen parantamiseksi  ja  perusparannusten  (tiet, valtaojat 
 ja  salaojitus)tekemiseksi,  niin  on  suositeltavaa käynnistää tilusjärjestelyn yhteis-

hanke, jossa Tiehallinnon  ja  maanomistajien tavoitteet voidaan sovittaa yhteen. 

Seuranta 	 Seuranta 

Suositus 
Tiehallinnonja Maanmittauslaitoksen  on  järjestettävä tilusjärjestelytoiminnan seu-
rantajärjestelmä, jossa seurantaraporttien avulla seurataan toiminnan kehittä-
mistarpeita.  

4.5  KIVA-raportti  

Kiinteistövaikutusten  arvioimiseksi laaditaan ns.  KIVA-raportti, jossa kuvataan 
hankkeen vaikutukset  ja  tarvittavat toimenpiteet vaikutusten poistamiseksi  tai 

 vähentämiseksi. Vaikutukset  ja  toimenpiteet kuvataan kortissa tarpeen mukaan 
kiinteistö-, käyttöyksikkö-, liittymä-  tai  yksityistiekohtaisesti. 

Leppävirran pilottihankkeen  KIVA-raporttiin  sisältyvät esimerkit  KIVA-korteista 
tiesuunnitelmaosuuden  osalta  on  liitteessä  3  ja  yleissuunnitelmaluonnoksen 

 osuudesta liitteessä  4.  

Tiehallinnossa elinkaarimalli  tarkoittaa tiehanketta kokonaisuutena: suunnittelu 
- rahoitus - rakentaminen - ylläpito. Elinkaarimalli tulee kyseeseen  vain  valtakun-
nallisesti merkittävissä väylähankkeissa. 

Silti myös näissä suurissa hankkeissa tulevat eteen samat kiinteistöjaotuk-
selliset ongelmat kuin tavallisissa hankkeissa, ehkä vielä näkyvämmin. Perusaja-
tus  on,  että väylähankkeen työyhtymä suunnittelee, rahoittaa  ja  rakentaa liikenne- 
väylän, sekä ylläpitää  sen  valmistumisen jälkeen. Edellä kuvatun elinkaaren pi-
tuus voi olla esimerkiksi  30  vuotta. Työyhtymä ei lunasta tiealueita, ei maksa lu-
nastuskorvauksia, eikä näin  ollen  osallistu tietoimitusvaiheeseen muutoin kuin 
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työnaikaisten  vahinkojen osalta. Elinkaarimallissa tiealue lunastetaan tienpitäjälle 
 ja  työyhtymällä  on  hallintaoikeus rakentamaansa  tiehen sopimuksen keston pitui-

sen ajan. Työyhtymä perii rahoitusosuutensa takaisin tien käyttövuosiin  ja  
liikennemääriin  suhteutettuna. Työyhtymän  on  tien suunnitteluvaiheessa oltava 
tiiviissä yhteistyössä sellaisen ohjausryhmän kanssa, jossa  on  riittävä asiantun-
temus näiden asioiden ratkaisemiseksi. 

Tilusjärjestelymallin tarveselvitys  sopii myös elinkaarimaillin, mutta Tiehallinnon 
tulee tilaajana  se  erikseen huomloida. 
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5  HAASTATTELUTUTKIMUS 

Kuulemistilaisuuksien  yhteyteen liitettiin erillisselvitys siitä, miten maanomistajat 
suhtautuivat erityisesti hankkeessa käytettyyn yhteistoimintatapaan (yhteistilai-
suuksiin, osallistuneisiin viranomaistahoihin), mutta myös yleisemmin tiehank-
keeseen. Seuraavassa esitellään yhteenveto selvityksen tuloksista. Liitteenä  6 
on  koko  selvitys. 

Ensimmäisissä kuulemistilaisuuksissa esiteltiin yleisesti suhtautumisselvityksen 
tarkoitus. Lisäksi ensimmäisten kuulemiskierrosten yhteydessä ns. ovensuuky-
selynä selvitettiin kahta seikkaa; ensinnäkin sitä, miltä kuulemistilaisuusjärjeste-
lyineen oli vaikuttanut osallistujasta. Toiseksi kysyttiin sitä,  millä  tavoin osallistujat 
haluaisivat heihin jatkossa otettavan yhteyttä, kun kyse  on  nimenomaan heidän 
suhtautumisensa selvittämisestä. 

Ensimmäisten kuulemisten kyselyt (vastaajia  21  henkilöä) osoittivat, että kuule-
mistilaisuuden pitotapa (yleisesitys, tilakohtaiset keskustelut, naapurusten väliset 
keskustelut) koettiin hyväksi  (18  vastaajaa). Lisäksi oltiin sitä mieltä, että tilaisuu-
desta oli hyötyä  tai  jopa huomattavaa hyötyä  (18  vastaajaa). Jatkossa suhtautu-
misselvitykseen liittyvät yhteydenotot toivottiin tehtävän kirjallisesti  (10  vastaajaa) 

 tai  yhteydenoton  laadulla ei ollut merkitystä  (7  vastaajaa). 

Toisen kuulemiskierroksen yhteydessä edellinen huomioon ottaen jaettiin osallis-
tujille pois lähtiessä kirjallinen kysely (yksi  A4).  Siinä tiedosteltiin taustatietojen 
ohella  ensin  vastaajan yleistä suhtautumista tiehankkeeseen  ja  tiesuunnitelman 
kehittymiseen vuoden  2004  aikana. Erityisesti kysyttiin maanmittaustoimiston 
asiantuntijoiden mukanaolon tarpeellisuutta sekä vaikuttamismandollisuuksia 
kuulemistilaisuuksissa. 

Kyselyn otti vastaan  42  henkilöä  ja  sitä palautui vastattuna  21  kappaletta (vas-
tausprosentti  50  %).  Vastaajien enemmistön mielestä  (12  vastausta) 
tiesuunnitelma oli vuoden  2004  aikana muuttunut parempaan suuntaan  tai  py-
synyt ennallaan  (5  vastausta). Maanmittaustoimiston asiantuntijan läsnäoloa ei 
kyseenalaistanut kukaan, vaan päinvastoin  14  vastaajaa piti asiantuntijan läs-
näoloa tarpeellisena. Loput eivät osanneet sanoa, oliko osallistuminen tarpeen. 
Vastaajista  19  oli sitä mieltä, että kuulemisessa 'Sain tietoja, minua kuunneltiin 

 ja  oli mandollisuus keskustella/neuvotella."  Vain  yksi vastaaja oli sitä mieltä, 
 etta''  Sain tietoja, mutta minulla ei ollut mandollisuutta keskustella/neuvotella." 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kuulemistilaisuuksien toteutustapa vaikuttaa 
hyvältä, joskin pientä viilaamista" kannattanee jatkossa harkita toisen kuulemi-
sen järjestelyjen osalta. Lisäksi maanmittaustoimiston asiantuntemus näyttää 
olevan tarpeellista kuulemistilaisuuksissa. 

Selvityksessä kyseltiin myös kuulemistilaisuuksiin osallistumattomien syitä epä-
aktiivisuuteensa. Kysely tehtiin postitse kirjallisella puolistrukturoidulla  lomak

-keella.  Vastauksia palautettiin  41  kpl  ja  vastausprosentti oli noin  55.  
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Selvästi yleisimmät syyt osallistumattomuuteen oli  se,  että ajankohta ei sopinut 
 ja  "muu syy".  Vain  kanden vastaajan mielestä syynä osallistumattomuuteen oli 

yksinomaan  se,  että heidän mielipiteillään ei ole merkitystä, koska Tiehallinto 
tekee mitä haluaa. Toisaalta neljä vastaajaa oli sitä mieltä, että suunnitelmasta 
tulee hyvä ilman heitä.  Tien  suunnittelijoihin  näytettiin siis myös luottavan.  Osa 

 vastaajista oli vaikuttanut epäsuorasti hankkeeseen, esimerkiksi tilaisuudessa 
olivat olleet vanhemmat, tienhoitokunnan puheenjohtaja  tai  veljet. Yksi kertoi ol-
leensa puhelimitse yhteydessä. Kuusi kertoi, etteivät päässeet paikalle, koska 
asuvat niin kaukana. Neljä vastaajaa ilmoitti terveydelliset syyt tavalla  tai  toisella 
estymisen syyksi. Parannuksina toimintatapaan esitettiin kuulemisen pitämistä 
iltatilaisuutena, viikonloppuna  tai  jopa sunnuntaina. Myös internetin  ja  sähköpostin 

 käyttöä suunnittelun apuvälineenä ehdotettiin. 
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antaneet suostumuksensa siihen, että maanmittaustoimisto selvittää  ja  arvioi 
tilusjärjestelymandollisuudet. Mandolliset tilusjärjestelyt tiepiiri sopii maanomis-
tajien kanssa tarveselvityksen jatkokäsittelyissä.  

6.4  Prosessien rajapintatarkastelu  ja  kehittämistyän  jatkaminen 

Prosessien rajapintoja tulee jatkossa linkittää käynnistyviin suunnittelu- 
hankkeisiin, joissa haetaan ratkaisuja samoihin ongelmiin.  TI  ERATAMAA -yhteis

-työryhmässä  on  jo  nyt löydetty  4  kohdetta, joihin tämän tarveselvitysprojektin 
kokemuksia voidaan soveltaa.  Osa  näistä hankkeista  on  jo  suunnittelua pidem-
mällä, mutta myös niissä saadaan hyödyllisiä sovelluksia aikaan liikenneväylän 
rakennus-  ja  tietoimitusvaiheessa.  Toimiva rajapintatarkastelu  on  jo  nyt tehty 
edellä mainittuun kolmikanta-projektiin  Vt  6  Onkamo -  Tikkala, Tohmajärvellä. 

Tarveselvitysprojektin rajapinnat  tulee hyödyntää käynnistyvissä suunnittelupro-
jekteissa. Lisäksi TIERATAMAA -yhteistyöryhmä tuottanee pitkällä aikajänteellä 
uusiakin toimintamalleja. 

Tiehallinnon  ja  Maanmittauslaitoksen  prosesseja tulee edelleen kehittää parem-
min yhteensopiviksi käytännön hankkeista saatavien kokemusten perusteella. 
Uusia kehittämisprojekteja voidaan käynnistää esimerkiksi TIERATAMAA -yhteis-
työryhmässä. 
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7 KEHITTAMISTARPEET,  TIEDOTTAMINEN  JA 
 KOULUTUS  

7.1 	KIVA-raportti  (kiinteistövaikutusten  arviointi)  

Kiinteistövaikutusten  arvioimiseksi laaditaan  KIVA-raportti, jossa kuvataan  tie- 
hankkeen vaikutukset  ja  tarvittavat toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistami-
seksi  tai  vähentämiseksi.  KIVA-raportti laaditaan  kiinteistörekisterin  ja EU:n lAOS-
peltorekisteriaineiston  avulla.  KIVA-raportti sisältää  tekstiosan  lisäksi tarvittavan 
määrän  KIVA-kortteja. 

Yhtenäisen  ja  laadukkaan toiminnan varmistamiseksi  on  tarpeen laatia ohjeet 
 ja  mallit  KIVA-raportiksi ja  vaikutusten  arvioimiskäytännöksi.  Tässä projektissa 

 on  hahmoteltu raportin  ja  korttien sisältöä, mutta ei ole paneuduttu asian vaatimiin 
yksityiskohtiin. 

Projekti ehdottaa, että  liehallinnon  ja Maanmittauslaitoksen  yhteisenä  kehittämis- 
työnä välittömästi käynnistetään  opinnäytetyö  (di -työ), jossa laaditaan perusteet:  

•  KIVA-raportin  ohjeelleja mallille  erikseen  yleissuunnitelmaaja tiesuunnitel - 
maa varten,  

•  KIVA-kortin mallille  sekä  
•  loppu -ja seurantaraportille.  

Tätä työtä voisi seurata  opinnäytetyö (erikoistyö),  jossa  laadittaisiin  sopivat mallit 
 raportille  ja korteille.  Samalla tehtäisiin ehdotus, mitä yleis-  ja  tiesuunnitelman 

asiakirjoissa  (yleistekstiosuus)  selostetaan tien vaikutusten  arvioinnistaja  haital-
listen vaikutusten poistamisesta.  

7.2  Vaikutukset  Tiehallinnon suunnitteluprosessiin 

 7.2.1  Suunnitelmien hankinta  

Tiehallinto  hankkii suunnittelun  hankintaprosessinsa  kautta  toimivilta  markki-
noilta.  Tilusjärjestelyjen  mukaan  tulo  edellyttää  hankintaprosessin  tarkistusta 
tältä osin.  

Tilusjärjestelytarpeen  selvittäminen  on  tarkoituksenmukaista aloittaa viimeistään 
 yleissuunnitteluvaiheessa.  Tällöin  maanomistajilta  saatu palaute  ja  esitykset 

 on  mandollista ottaa huomioon  suunnitteluratkaisuissa.  Suunnittelun aikana 
maanomistajat voivat esittää  mm.  tilusten lunastamista  vapaaehtoisella kaupalla. 

 Yleissuunnittelun  aikana  tiehankkeesta  ei kuitenkaan ole vielä olemassa lainmu-
kaista  hyväksymispäätöstä,  joten mandolliset kaupat eivät vielä tässä vaiheessa 
ole mandollisia. 

Uuden  maantielain  mukaan yksityisen tien liittyminen  ja maatalousliittymä  vaatii 
pääsääntöisesti  tienpitoviranomaisen  luvan.  Kun  liittymien  määrää voidaan uuden 

 lain  myötä rajoittaa nykyistä enemmän, lisääntyy tarve  tilusjärjestelyille  tai  rinnak-
kaistiejärjestelyille. 
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7.2.2  Suunnittelun sisältö 

Tilusjärjestelyt  vaikuttavat suunnittelualueen laajuuteen. Tilusjärjestelyjen tarpeen 
selvittämiseksi sekä kulkuyhteyksien järjestelemiseksi mandollisimman tehok-
kaasti joudutaan yksityistieverkkoa tarkastelemaan laajemmalta kuin itse tien-
suunnitteluprosessissa olisi tarpeen. 

Tilusjärjestelyt  vaikuttavat myös itse suunnittelutoimeksiantoon. Vuoropuhelu 
maanomistajien kanssa tuo itse suunnitteluun lisätyötä  mm. yleisötilaisuuksien 

 järjestämisessä. Maanomistajien esittämät ratkaisut aiheuttavat usein uudelleen 
suunnittelutarvetta, tosin tällöin ratkaisut ovat asiakasi ähtöisempiä  ja  siten hyväk-
syttävämpiä. Suunnitteluratkaisuilla voitaneen usein saada säästöjä itse rakenta-
misessa. 

Tilusjärjestelyt  tuovat yleensä muutoksia suunnitteluratkaisuihin. Tilusjärjestelyjen 
avulla voidaan vähentää etenkin maatalousliikennettä tien yli  ja  tien suunnassa. 
Koska tilusjärjestelyillä yhdistetään useampia tilUksia yhdeksi tilaksi, vähenee myös 
tarvittavien liittymien määrä. Jäljelle jäävien liittymien liikennemäärätja merkitys 
samalla kasvaa. Tilusjärjestelyt saattavat myös poistaa  tai  ainakin vähentää 
tarvittavien rinnakkaisteiden  ja  alikulkujen  määrää. Tilusjärjestelyjen avulla myös 
alikulut voidaan sijoittaa liikkumistarpeen kannalta edullisimpaan paikkaan. 

Tilusjärjestelyt  vaikuttavat haittakorvauksiin. Tilusjärjestelyjen avulla  on  mandollis-
ta vähentää parantamistoimista  tai  uudesta tiestä aiheutuvia haittoja niin, että ne 
kompensoivat rakentamisesta aiheutuvia haittakorvauksia.  

7.2.3  Tiehankkeiden  suunnitelmien hallinta  ja  käsittely 

Tiensuunnittelun toimintaohjeissa  on  kuvattu tilaajan menettelyt  ja  tilaajan  asetta-
mat suunnitteluvaihekohtaiset toimintaohjeet.  Ohje käsittelee tilaajan tehtäviä 
suunnitteluhankkeen toiminnansuunnittelussa, seurannassa  ja  ohjauksessa 
sekä laadunvarmistuksessa. Tilusjärjestelyjen vaatimat toimet tulisi lisätä toimin-
taohjeisiin. Tarkistustarpeita lienee tilaajan menettelyä koskevissa toimintaohjeis

-sa  sekä yleissuunnitelmaa  ja  tiesuunnitelmaa  koskevissa toimintaohjeissa. 

Yleissuunnitelma -  Sisältö  ja  esitystapa -ohjeessa  otettava huomioon tilusjärjes-
telyjen tuomat muutokset. 

Tiesuunnitelma - Sisältö  ja  esitystapa -ohjeessa  otettava huomioon tilusjärjeste-
lyjen tuomat muutokset.  

7.3  Vaikutukset Maanmittauslaitoksen prosesseihin 

Tilusjärjestelyprosessi  (TJ)  ja  arviointitoimitusprosessi  (ARTO) ovat Maanmit-
tauslaitoksen ydinprosesseja. Tarveselvityksen käyttöön ottaminen maantiehank-
keissa vaatii näiden prosessien yhteensovittamista. TJ-prosessissa  on  määritel-
ty tarveselvitys maatalouden käytössä olevien peltoalueiden kiinteistörakenteen 
parantamiseksi  ja  ARTO-prosessissa  on  määritelty yleistietoimituksen prosessi. 
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TJ-tarveselvityksessä selvitetään tulevan maantielain arvioidut vaikutukset maan-
käyttöön  ja  kiinteistörakenteeseen  sekä esitetään ne toimenpiteet, jotka ovat 
tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi  tai  vähentämiseksi. 

Väylähankkeen (tiehankkeen)  TJ-tarveselvitys johtaa aikanaan joko yksityistietoi-
mitukseen, alueelliseen yksityistietoimitukseen, hankeuusjakoon,  tai maantietoi-
mitukseen,  jonka yhteydessä tehdään tarpeellisettilusjärjestelyt  tai  näiden erilai-
siin yhdistelmiin. Mandollinen hankeuusjako voi myös liittyä maanomistajien 
hakemuksesta käynnistettyyn uusjakoon. Tämä  on  otettava huomioon TJ-  ja 

 ARTO-prosessien toimintojen määrittelyssä. Edelleen TJ-tarveselvityksen pro-
sessin kuvaus  on  sovitettava yleiseen tarveselvitykseen  ja  MML:n  prosessit  on 

 sovitettava yhteen Tiehallinnon prosessien kanssa. 

Tarvittavassa maanmittaustoimituksessa (esim. tietoimitus)  on  helpompi toimia 
 ja  ratkaista asioita, kun vaikutuksia  ja  toimenpiteitä  on  tutkittu ennakolta yhdessä 

maanomistajien kanssa. Näkemys tämän myötä kaikilla osapuolilla laajenee. 
Tiehallinnon  ja  Maanmittauslaitoksen  prosessien yhteensovittamiseksi ehdo-
tetaan käsiteltävän TIETO-yhteistyössä.  

7.4  Tiedottaminen  ja  koulutus 

Tämän  projektin  tulokset  ja  ehdotus jatkotoimiksi viedään Tiehallinnonja Maan-
mittauslaitoksen päättäviin elimiin hyväksyttäviksi kesällä  2005.  

Rinnan jatkokehittämisen kanssa  projektin  tulokset otetaan huomioon syksyllä 
 2005,  kun koulutetaan uuden maantielain mukaista menettelyä molempien laitos-

ten henkilöstölle  ja  sidosryhmille.  

Projektin  loppuraportti jaetaan painettuna sisäisesti  ja  sidosryhmille.  Se  julkais-
taan myös sähköisessä muodossa molempien verkkosivuilla. 
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KIVA-KORTTI: TIESUUNNITELMA  

VP  
TIEHALLINTO 	

MAA  NM ITTAUS LAI TOS  

Kiinteistövaikutusten  arviointi  Vt  5  
välillä Leppävirta  - Palokangas 

	 KIVA-kortti  31.12.2004  

Kohde: Pilkkatien yksityistieliittymä 

Valtatien nro  5  tiesuunnitelman 
Leppävirta - Palokangas paalulla  4+00 
on  kevyen liikenteen alikulkutunneli, 

 jota  talvisin käytetään hiihtotunnelina. 
Alkuperäisessä tiesuunnitelmassa oli 
tarkoitus ohjata kevyttä liikennettä  em. 

 tunneliin pohjoisesta päin uudelle 
väylälle, joka olisi rakennettu nykyisen 
valtatien  ja  paalulla  4+50  olevan 
pihaplinn väliin. Pihapiirin asukkaat 
vastustivat hanketta jyrkästi, koska 
suojakasvillisuutta olisi jouduttu 
poistamaan uuden tien alta  ja  uudelle 
tieyhteydelle olisi ohjautunut 
liikennettä, joka olisi entisestään 
lisännyt immissiohaittoja pihapiirissä. 

PERUSTELU TIESUUNNITELMAN 
MUUTFAMISEKSI 

Jätetään ns. hiihtotunneli ennalleen  ja 
 suunnitellaan uusi alikulku paalulle 

 7+50.  Uutta kevyen liikenteen väylää ei 
tarvitse rakentaa valtatien  ja  em. 

 pihapiirin väliin, jolloin haittojen 
lisääntymi 
nen  pihapiirissä  ja  valitus 
tiesuunnitelmasta soidaan välttää. 

ARVIO HYÖDYISTÄ, HAITOISTA  JA 
 KUSTANNUKSISTA 

+ talouskeskuksen immissiohaitat 
 vähenevät olennaisesti 

-  kun taas valtatien toisella puolella 
olevien tilojen haitat saattavat hiukan 
lisääntyä kun niiden välissä olevalle 
tielle ohjautuu lisää liikennettä. 

-  uuden alikulun rakentaminen maksaa 
paljon, 
+  mutta toisaalta kevyen liikenteen 
väylää ei tarvitse rakentaa niin pitkälti 
kuin aikaisemmassa vaihtoehdossa. 
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KIVA-KORTTI:  YLEISSUUNNITELMA 

49Ii.  

VP 	 ______ 
TIEHALUNTO 	 MAANMITTAUSLAITOS  

KIVA-kortti  9.5.2005  

Kiinteistövaikutusten  arviointi  vt  5  välillä Palokangas  - Kaivantolahti 

 Kohde:  Lunastukset Kaivantolanden  tuntumassa  
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Lunastettaviksi  tulevien paistojen jäännösosat siirretään niihin rajoittuviin tiloihin. 
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SIVUTIEN TÖRMÄÄMISEN  KUSTANNUKSET  

Suistumisonnettomuuksia,  joissa törmätään yksityistieliittymään,  on  selvitetty 
tutkimuksessa "Tieympäristön pehmentämisen turvallisuusvaikutukset, Tielaitok

-sen  selvityksiä  46/1993".  Tutkimuksessa inventoitiin tien reuna-alueet  838  km:lta 
pääteiltä  ja  paikannettiin yksityistien liittymät. Onnettomuustarkasteluun  otettiin 
tutkimusteillä vuosina  1987-1991  tapahtuneet poliisin raportoimat onnettomuu-
det. Tutkimusaineiston perusteella arvioitiin, että jokaista kuolemaan johtavaa 
yksittäisonnettomuutta kohden tapahtuu noin  6  henkilövahinkoon johtavaa  ja 

 noin  15  pelkästään aineellislin vaurioihin johtavaa yksittäisonnettomuutta. 

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi liikennevahinkojen tutkijalautakuntien vuosina 
 1988-1990  tutkimat valta -ja  kantateillä  tapahtuneet kuolemaan johtaneet yksit-

täisonnettomuudet. Valta-  ja  kantateiden  80 km/h  ja  100 km/h  nopeusrajoitus- 
alueilla tapahtui vuosina  1988-1990  yhteensä  22  kuolemaan johtanutta onnetto-
muutta. 

Tutkimuksen perusteella arvioitiin suistumisonnettomuuksien kustannuksiksi yk- 
sityistieliittymää  kohden keskimäärin  200  euroa  (1200  mk) vuodessa. 

Tutkimuksen laatimisen jälkeen onnettomuuskustannusten perusarvot ovat 
muuttuneet, käytössä olevat arvot  on  esitetty julkaisussa 'Tieliikenteen ajokus-
tannukset  2000".  Myös yleinen turvallisuuskehitys  on  parantunut,  mm.  autojen 
törmäysturvallisuus  on  kehittynyt huomattavasti. Vertaamalla valta-ja  kantateillä 

 vuosina  1988-1990 (421  kuolemaan johtanutta  ja  4235  henkilövahinkoon johta-
nutta onnettomuutta) tapahtuneiden onnettomuuksien määrää vuosina  2001-
2003 (275  kuolemaan johtanutta  ja  3380  henkilövahinkoon johtanutta onnetto-
muutta) tapahtuneisiin onnettomuuksiin havaitaan, että kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien määrä  on  laskenut  35  %  ja  henkilövahinkoon johtaneiden on-
nettomuuksien määrä  20  %.  Pelkkiin aineellisiin vahinkoihin johtaneiden onnetto-
muuksien määrä  on  oletettu pysyneen samana. 

Suistumisonnettomuuksien  kustannuksiksi yksityistieliittymää kohden saadaan 
edellä olevien lähtötietojen perusteella  265  euroa  vuodessa (taulukko  1),  jolloin 
nykyarvo  20  vuodelta  6 %:n  korolla  on  noin  3180  euroa.  Vuoden  1988-1990 

 aineistossa onnettomuuskustannukset  on  laskettu Tieliikenteen ajokustannukset 
 1992  —julkaisun mukaisilla hinnoilla. Kustannustieto  265  euroa  vastaa valta -ja 

 kantateiden  keskimääräistä vuorokausiliikennemäärää  4237  ajon./vrk.  

Taulukko  1.  Suistumisonnettomuuksien  kustannukset yksityistieliittymää 
kohti valta -ja  kantateiden keskimääräisellä liikennemäärällä.  

Onnettomuus Kuolemaan Henkilövahinkoon Aineellisiin Onnettomuus- 
aineisto johtaneiden johtaneiden vahinkoon  kustannukset 

onnettomuuksien onnettomuuksien johtaneiden vuodessa 
1km 1km  onnettomuuksien €/liittymä 

_________ ___________ ____________ 1km _________  
1988-1 990 22 132  (=6*22)  330  (=15*22)  200 
2001-2003 15 (22  kpl -35%) 106 (132  kpl-  330 265  
____________ _______________  20%)  _______________ _____________ 
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Yksityistieluittymään törmäämisriski  kasvaa liikennemäärän kasvaessa. Kustan-
nusten voidaan olettaa muuttuvan liikennemäärän suhteessa. Liikennemäärän 
vaikutus kustannukseen voidaan arvioida olevan  265  euroa * (KVL/4237)0,8  eli 
esim.  jos  päätien liikennemäärä  on 6000  ajon./vrk,  olisi kustannus  350  euroa 

 (265  * (6000/4237) 0,8).  Onnettomuuskustannukset liikennemäärän  funktiona 
 on  esitetty kuvassa  1.  

Suistumiskustannukset sivutien  liittymää kohti 
liikennemäärän funktiona  

	

600,00 	**  

	

0,00 	--_______ 	 __________  
c 	Q, 	 Q 	c 

c 	c9 s9 c9 	 $ ajon./vrk  
V  

Kuva  1. Onnettomuuskustannukset liikennemäärän  funktiona. 

Luittymän  poistaminen  tai  liittymän  muotoilun parantaminen ei poista kaikkia 
onnettomuuksia, koska ajoneuvo voi suistuessaan törmätä poistetun liittymän 
takana oleviin puihin  tai  muihin esteisiin. Tutkimuksia liittymän poistamisen  tai 

 muotoilun vaikutuksesta ei ole tehty, mutta niiden vaikutuksina voidaan arvioida 
olevan taulukon  2  mukaiset. 

Taulukko  2. Liittymän  poistamisen  tai  muotoilun arvioidut vaikutukset liittymän 
takana olevan maaston mukaan. 

Toimenpide  \  Maasto liittymän takana Avoin  *  Metsä 
Liittymän  poisto  -80  %  -60  % 
Liittymän  muotoilu  -50  %  -30  % 

*  Avoimella maastolla tarkoitetaan peltoa  tai  tilannetta, jossa runkopuut ovat rinnakkaistien 
takana poistetun liittymän puolella. 
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Kotilainen Seija: Maanmittauslaitos,  Kehittämiskeskus. 
 Helsinki 31.3.2005  

MAANOMISTAJIEN SUHTAUTUMINEN 
LIIKENNETURVALLISUUTTA PARANTAVAAN YLEISEN 
TIEN SUUNNITTELUHANKKEESEEN 

-  CASE:  Tilusjärjestelyt pääteillä  -projekti  ohituskaistoja  ja keskikaiteita 
 käsittävässä  tiesuunnitteluhankkeessa  valtatiellä  5  välillä Leppävirta  - 

 Palokangas  Leppävirran  kunnassa  
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Myös kuulemistilaisuuksien osallistumattomien käsityksiä hankkeesta  ja  osallis-
tumattomuuden  syitä selvitettiln kirjallisella puolistrukturoidulla kyselyllä. Kysely 
lähetettiin kaikille niille, jotka olivat saaneet kirjallisen kutsun johonkin kolmesta 
kuulemistilaisuudesta, mutta eivät olleet tilaisuuksissa ilmoittautuneet paikalla 
olleiksi. Oletettavaa oli, että muutama henkilö oli saattanut olla läsnä ilmoittau-
tumatta. Kirje lähetettiin  89  henkilölle, joista  11  ilmoitti kirjallisesti  ja  kolme puheli-
mitse, että olivat olleet läsnä kuulemisissa. Näin osallistumattomien määrä putosi 

 75  henkilöön. Näistä  41  palautti vastauksen eli noin  55  %.  Kuvassa  1 on  eriteltynä 
 kiinteistön käyttötarkoituksen perusteella luokiteltuna vastaajat  ja  vastausmäärät. 

 (Jotkut ilmoittivat kiinteistölleen useita käyttötarkoituksia.) Mukana ovat sekä osal-
listuneet että osallistumattomat. 

20 

Vastaukset vastaajaryhmittäin 
UOsaIIistuneet DOsallistumattomat  

15 

a- 

15  —  

10 
8 

U, 7  

>:  I 2  _  

Kuva  1.  Osallistuneet  ja osallistumattomat vastaajaryhmittäin  (ryhmittely kun-
teistön käyttötarkoituksen mukaisesti) 

Kuvasta  I  ilmenee, että osallistumattomien joukosta löytyy enemmän kesämök-
kiläisiä (kaikkiaan  20  vastaajaa, noin  49  %  vastaajista) kuin osallistuneiden  (vain 
6  vastaajaa, noin  30  %  vastaajista) joukosta. Lisäksi puolet osallistuneista vas-
taajista eli  10  luovutti maata tien  alle,  kun  vain  kolme eli noin  7%  osaltistumat

-tomista ilmoitti luovuttavansa maata tien  alle.  Muilta osin vastaajaryhmittäin 
luokiteltuna ei eroja osallistuneiden  ja  osallistumattomien  määrissä näytä olevan. 

Yleisesti vastauksia tarkasteltaessa  on  huomattava niiden pieni kokonaismäärä. 
Tulokset ovatkin  koko  Suomea ajatellen suuntaa antavia, mutta pätevät kylläkin 
tässä yksittäistapauksessa. Lisäksi  on  huomattava, että jotkut vastasivat useam-
maIla "ruksilla" yhteen kysymykseen. Samoin  osa  vastaajista jätti tyhjäksi osan 
kohdista. 
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2  KUULEMISTILAISUUKSIIN  OSALLISTUNEIDEN 
KÄSITYKSET  HAVAINNOLLISTETTUNA  

Tulosten havainnollistamista varten kuulemistilaisuuksiin osallistuneiden vas-
taukset jaettiin siten, että toisen ryhmän muodostivat maata tiehen luovuttavat 
vastaajat  (10  vastaajaa)  ja  toisen ryhmän muut  (10  vastaajaa). Vapaamuotoiset 
vastaustekstit löytyvät tämän raportin muista osista.  

9 

_8 -- 

6 

------- I 	iIIIIIiIII iIIIiiI  I II  

1IT  
Maan  luovuttaja  Muu  

Kuva  2.  Onko suunnitelman muuttunut edellisestä  huonompaan/parempaan 
 suuntaan  v. 2004  aikana? 

Vuoden  2004  aikana tiesuunnitelman  on  koettu muuttuneen parempaan suun-
taan  (kuva  2). Vain  kaksi koki  sen  muuttuneen huonompaan suuntaan. Viiden 
mielestä  se  oli ennallaan. Näyttää siltä, että muut kuin maata luovuttavat katsoivat 
lähes poikkeuksetta suunnitelman muuttuneen parempaan suuntaan, kun  sen 

 sijaan maata luovuttavista puolet katsoi suunnitelman pysyneen ennallaan. Ilmei-
sesti yksityistieliittymät  ja  -  järjestelyt ovat parantuneet vuoden aikana. Tätä 
käsitystä tukee myös vastaajien lähes yksimielinen käsitys kuulemistilaisuuksien 
luonteista hyvinä tilaisuuksina  (Kuva  3ja  kohta  3).  Kaksi vastauslomaketta oli 
tyhjiä. Ainakin toinen ei ollut nähnyt aiemmin uutta vuoden  2004  tiesuunnitelmaa, 

 joten  on  loogista, ettei  hän  pystynyt vertailemaan suunnitelman kehittymisen 
suuntaa. 

Kuulemistilaisuudet  sinällään koettiin hyviksi. Niissä sai tietoa, kuunneltiin  ja 
 saattoi neuvotella  ja  keskustella asioista  (18  vastaajaa). Joku kommentoi vapaa-

muotoisessa tekstissään, että erityisesti viimeisessä kuulemisessa sai yksilölli-
sesti asiansa esille.  Vain  yksi vastaaja oli sitä mieltä, ettei hänellä ollut mandol-
lisuutta keskusteluun/neuvotteluun. Tietoa hänkin ilmoitti saaneensa. Käytetty 
toimintatapa  on  onnistunut, kun sitä arvioidaan kuvassa  3  esitetyillä  kriteereillä. 
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lo 
77 	OMAAN LUOVUTTAJA. Sain tietoja, 

minua kuunneltiin  ja  oli mandollisuus  
8 	 keskustella/neuvotella  

MUU: Sain tietoja, minua kuunneltiin 
 ja  oli mandollisuus 

keskustella/neuvotella 

•  MAAN LUOVUTTAJA: Sain tietoja, 
mutta minulla ei ollut mandollisuutta 
keskustella/neuvotella  

Kuva  3. Kuulemistilaisuuden 11.6.2004  luonne vastaajien  (19  vastausta) käsi-
tyksen mukaan. 

Koska tiesuunnitelman muutoksiin vuoden  2004  aikana sekä kuulemisia kos-
keviin vastauksiin  on  saattanut vaikuttaa myös aiempi tiesuunnitteluun liittynyt 
yhteydenpito sekä  projektin  aikainen muu yhteydenpito, kuvataan näitä asioita 
kuvassa  4.  Myös  se,  millaiseksi vastaaja kokee tiehankkeen merkityksen itselleen 
vaikuttaa vastausten taustalla. Tätä asiaa havainnollistavat  kuvat  5ja  6  selityk

-sineen.  

lo 
0 
0)  

,  5 

1  ° 	n  
kyllä 	 ei 	 ei ole  varma 	Tyhjä vastaus 

Oletteko vastanneet vuoden  2004  alkupuolella Kyösti Sormusen (maanmittaustoimisto) kyselyyn?  

o  Osallistuitteko  30.3 tai 31.3  kuulemistilaisuuteeri Leppäirran kunnanvirastolla?  

Oletteko keskustelleet/neuvatelleet hankkeesta muulla tavalla vuoden  2004  aikana? 

•  Onko teihin oltu yhteydessä ennen vuotta  2004  eli, kun ei suunniteltu ohituskaistatietä?  

Kuva  4. Kuulemistilaisuuteen 11.6.2004  osallistuneiden aktiivisuus  ja 
 osallistuminen hankkeeseen ennen  kuulemisia.  

Vastaajat olivat olleet tiehankkeessa aktiivisia  jo  ennen  11.6.2004  kuulemisti-
laisuutta.  Monet  olivat vastanneet sekä maanmittaustoimiston (ns. Sormusen) 
kyselyyn, että olleet mukana  jo  30-31.3.2004  kuulemisissa.  Yli puolet vastaajista 
oli neuvotellut  tai  keskustellut hankkeesta myös katselmuksessa  tai  puhelimessa. 
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Näiden kertojen määrä oli vaihdellut  1-3  kertaan.  J0  ennen vuotta  2004  tien 
suunnittelija/tiepiiri oli ollut yhteydessä lähes puoleen vastaajista. Vaikka vastauk-
sia  on  lukumääräisesti vähän, viitteistä siihen suuntaan  on,  että tien suunnittelija/ 
tiepiiri  on  ottanut yhteyttä aiemmin  vain  maata luovuttaviin, ei muihin nyt kuulemis-
tilaisuudessa läsnä olleisiin. Kuulemistitaisuus, johon kutsuttiin henkilökohtaisella 
kirjeellä, näyttääkin laajentaneen osallistujajoukkoa. 

Yllättävä yksityiskohta oli, että kolme vastaajaa ei osannut sanoa, oliko vastannut 
maanmittaustoimiston vuoden  2004  alkupuolelta tekemään kyselyyn. Syy 
saattaa olla  se,  että  30-31 .3.2004  kuulemisten  yhteydessä tehtiin myös edellä 
esitetty suullinen teemahaastattelu. Saattoi olla, että kyselyt menivät näillä vastaa-
jilla sekaisin, koska kaikki kolme epätietoista olivat olleet läsnä myös kuulemisti-
laisuuksissa  30-31 .3.2004.  

Kysymysten perusteella ei selviä  se,  miten paljon  projektin  yhteydessä samaan 
aikaan tapahtuneilla muilla yhteydenpidoilla (puhelut, maastokatselmukset) oli 
vaikutusta siihen, että vastaajat kokivat tiesuunnitelman parantuneen vuoden  2004 

 aikana. 

Onko  tiehankkeella  Teille?  

7 
6 

suuri merkitys 	on  merkitystä  ei merkitystä 	ei osaa sanoa  

Kuva  5.  Tiehankkeen  merkitys maata luovutta  ville ja  muille osallistuneille. 
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Onko  tiehanke  mielestänne?  
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iT i'r:  IT 
Hy 	asia Huono asia  Hy 	ja  huono ei osaa sanoa  

Kuva  6.  Onko tiehanke mielestänne hyvä, huono vai hyvä  ja  huono asia; maata 
luovutta  v/en ja  muiden osallistuneiden käsitykset. 

Hanke  on  pääosalle  osallistuneista joko merkityksellinen  tai  suurimerkityksellinen. 
 Lisäksi  se on  kymmenen vastaajan käsitysten mukaan yksinomaan hyvä asia, 

kandeksan vastaajan mielestä sekä hyvä että huono asia. Yllätys oli  se,  että 
 vain  yhden vastaajan mielestä  se  oli  vain  huono asia. Kun katsoo kuvaa  6  näyttää 

siitä, että maan luovuttajien  on  ollut vaikeampi mieltää hanke pelkästään hyvänä 
asiana.  Tulos  vaikuttaa ennakko-odotusten mukaiselta. Kun hanke kohdistuu 
omaan maahasi,  on se  helposti huono asia, ainakin siinä tapauksessa, ettei 
sopivaa vastikemaata ole saatavilla. 

Maanmittaustoimiston asiantuntijan mukana olo oli pääsääntöisesti tarpeen  (14 
 vastaajan mielestä). Kolme ei osannut sanoa, oliko  se  tarpeen. Yksi kiteytti 

asian muotoon "Ei ole näkynyt". Tämä viitannee siihen, että koska toisessa 
kuulemistilaisuudessa ei paikkailla olleita asiantuntijoita esitelty, kaikki paikalla 
olleet eivät tienneet, että maanmittaustoimiston asiantuntijat olivat paikalla. Li-
säksi kolme jätti vastaamatta kysymykseen, joka tämäkin saattaa johtua juuri 
edellä mainitusta seikasta. 

Leppävirran  kunnan edustajan mukaan hanke  on  hyvä asia  ja sillä  on  kunnan 
kannalta merkitystä. Kunnan edustaja oli ollut aktiivisesti mukana  jo  aiemmin 
hankkeessa. Myös kunnan edustajan käsityksen mukaan maanmittaustoimiston 
asiantuntijoiden mukana olo  on  tarpeen kuulemisissa. Edustaja oli myös tyy-
tyväinen tilaisuuteen. 
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3  OSALLISTUNEIDEN VAPAAMUOTOISET 
VASTAUKSET  

3.1  Tiehanke:  Miksi  hyvä/huono  asia?  

•  "Asunto  onjo  nyt liian lähellä tietä."  
•  "Tien  parannus  hyvä/tie  tulee liian lähelle mökkiä,  suojapuutja pensasaita 

 häviää."  
•  "Maantielle  tulomatka  pitenee pohjoiseen mennessä,  yksityistien  hoitokus-

tannukset lisääntyvät.  meluhaitta  lisääntyy."  
o  "Toinen asunto  litistyy  tien  alle."  
•  "Parantaa liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta. Tulee liian lähelle piha

-piiria." 
•  "Ko.  tiellä  sen  valmistuttua tuntuisi olevan turvallisempi liikkua."  
• "+ liikenneturvallisuus  paranee.  - meluaste  lisääntyy, liikenne tontille vai-

keutuu."  
"5-  tien  alitus/melu" 

• "meluralli  (huono asia)"  

3.2  Tiesuunnitelman muuttuminen vuoden  2004  aikana:  

"en  ole nähnyt aikaisempaa suunnitelmaa."  

3.3  Maanmittaustoimiston asiantuntijan mukana olo: 

"Ei ole  nä"  (kirI.  kom.  Ei ole näkynyt?)  

3.4  Kuulemistilaisuuksien  luonnehtiminen yleisesti:  

•  "Sain kysymyksiini asiallisia vastauksia."  
•  "Ratkaisu  on  mielestäni hyvä."  
• "Yhteistyömenettely  on  erittäin hyvä."  
•  "30.4.2004  tilaisuudessa asiallista tietoa, mutta suuren  osallistujamäärän 

 vuoksi  henk. koht.  selvittely vaikeaa.  11.6.2004  tilaisuus rauhallisempi, 
jolloin keskustelu oli yksilöllistä juuri minua koskevaan. Jonkinlainen arvio 

 toteutusajankohdastakinjo  annettiin. Kirjallisesti esittämiäni toiveita  (30.3) 
 ei  kommentoitu,  eivät ilmeisesti olleen  sen  arvoisia. Keskustelu oli asiallista."  

•  "Tilaisuudessa  11.6.2004  odotimme, että "puheenjohtaja" olisi "avannut" 
tilaisuuden  ja  selittänyt mistä  on  kysymys. Nyt yleisö ihmetteli mistä  on 

 kysymys  ja  mitä  on  tarkoitus käsitellä.  (KysymyksIIn  vastattiin auliisti.) 
Toiset kokoontuivat pieniin ryhmiin keskustelemaan toiset odottivat tilai-
suuden "alkamista". Kun selvisi ettei ollut tarkoituskaan aloittaa mitään 

 "virallisem  paa  ",  osa  yleisöstä Iäksi pois."  
•  "Tilaisuudet tuntuivat muuten erittäin hyviltä. Ainut huono puoli tähän saak-

ka  on  ollut  se,  kun läsnäolijoiden esityksiä  ja  kommentteja ei ole saatettu 
kaikkien läsnäolijoiden tietoon. Siltä osin olo  on  niin kuin säkki päässä, 

 tai  tulpat  korvilla."  
•  "30-31.3.2004  Tilaisuus oli hyvä, saatiin tietoja  ja  mandollisuus esittää 

toivomuksia.  11.6.  Tilaisuuden alkuun olisimme kaivanneet  tiehankkeen 
yleisesittelyä  ennen  henkilökoht.  keskusteluja. Ei olisi jokaisen tarvinnut 
esittää samoja kysymyksiä  -  keskustelu  ja  neuvottelukyky  oli  kyllä  hyvä 

 asianosaisilla." 
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4 KUULEMISTILAISUUKSISTA POISJÄÄNEIDEN 
 KÄSITYSTEN HAVAINNOLLISTAMINEN 

Kuulemistilaisuuksista poissaolleiden lilTiehanke  ei koske minua 
osallistumattomuuden syitä  

Suunnitelmasta tulee hyvä 
ilman minuakin 

Minun mielipiteilläni ei ole 
merkitystä (Tiehallinto tekee 
mitä haluaa.) 

Olisin  tullut  kuulemisiin, 
 mutta ajankohta ei sopinut.  

En  pidä tällaisista 
yhteiskuulem istilaisuuksista. 

Minulla oli muu syy miksi  en 
 ollut paikalla.  25  

Kuva  7.  Mitkä seikat ovat olleet syynä siihen, että ette tulleet  30.-31.3 tai 
11.6.2004 kuulemistilaisuuksiin?  

Neljätoista vastaajaa ilmoitti olleensa jossain kolmesta kuulemisesta mukana. 
Ilmeisesti  he  eivät ole ilmoittautuneet tilaisuuksissa läsnä oleviksi. Nämä vastauk-
set otettiin pois analyysistä.  Osa  vastaajista ilmoitti useampia syitä osallistumat-
tomuuteensa. 

Selvästi yleisimmät syyt osallistumattomuuteen olivat ne, että ajankohta ei sopi-
nut  ja  "muu syy". Jälkimmäiseen kohtaan kirjoitetut vapaamuotoiset selitykset 
kuvaavat tarkemmin muita syitä. Viisi vastaajaa ilmoitti, että heidän puolestaan 

 on  tilaisuudessa ollut vanhemmat, tiehoitokunnan puheenjohtaja  tai  veljet. Yksi 
kertoi olleensa puhelimitse yhteydessä. Kuusi kertoi, etteivät päässeet paikalle, 
koska asuvat niin kaukana. Neljä vastaajaa ilmoitti terveydelliset syyt tavalla  tai 

 toisella estymisen syyksi. 

Selityksissä (yksilöidyt  selitykset kohdassa  5)  oli myös ehdotuksia osallistumis-
mandollisuuden parantamiseksi. Neljä olisi  tullut  paikalle,  jos  tilaisuudet olisivat 
olleet työajan ulkopuolella. Esitettiin iltatilaisuutta, sunnuntaita, viikonloppua yleen-
sä. Yksi vastaaja ehdotti, seuraavaa "Haluaisin esim. postissa  tai  internetissä 
kartatja  suunnitelmat käyttööni. Lisäksi olisi hyvä,  jos  niissä olisi  jo  tehty arvio 
hankeen vaikutuksista tilan omistajalle. Silloin tilaisuuteen osallistuminen ei olisi 
välttämätöntä." Kanden mielestä toimintatapa  on  ihan hyvä. Tietoa tulisi yhden 
mielestä  tulla  kuulemisen ajankohdasta  jo  puoli vuotta aiemmin, yhden mielestä 
riittävän ajoissa"  ja  yhden mielesta  On  hyvä, että titaisuuksistaja niiden asioista 

kaikille asianosaisille ilmoitetaan asian kehittymisestä."  

Vain  kanden vastaajan mielestä syynä osallistumattomuuteen oli yksinomaan 
 se,  että heidän mielipiteillään ei ole merkitystä, koska Tiehallinto tekee mitä ha-

luaa. Tämän syyn oli lisäksi neljä vastaajaa merkinnyt yhdeksi syyksi muiden 
syiden joukossa. Toisaalta neljä vastaajaa ilmoitti, että suunnitelmasta tulee 
hyvä ilman heitä. Tiehallintoa ei siis pidetty omavaltaisena toimijana, vaan suunnit-
telijoihin myös luotettiin. 
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5  OSALLISTUMATTOMIEN  VAPAAMUOTOISET 
VASTAUKSET  

Jos  vastaaja vastasi ensimmäiseen kysymykseen "Minulla oli muu syy, miksi  en 
 tullut  paikalle", kysyttiin lisäkysymys: Voisitteko ystävällisesti kertoa mikä muu 

syy? (Jotta vastaajan henkilöllisyys ei paljastuisi, vastauksista  on  poistettu pai-
kannimiäja henkilöä yksilöiviä tietoja. Muutoin vastauksia ei ole muutettu.) 

•  "Asumme lähes  400 km  päässä, ei mandollisuutta  tulla."  
•  "Kun tilaisuus  on  arkena,  on  mandotonta järjestää omia töitään niin, että 

pääsisi paikalle esim. Helsingistä Leppävirralle. Tieto ajankohdasta pitäisi 
 tulla  noin puolivuotta etukäteen." 

•  "Asun X:ssa, joten  en  pitkän välimatkan  ja  kustannusten takia voi osallistua." 
• "Pitkä matka  (n. 200 km)  nykyisestä asuinpaikastani." 
• "Toispaikkakunnalta  liian pitkä matka" 
•  "Hoidan omaishoitajana sairasta miestäni  24  h/vrk,  matka Leppävirralle  

on n. 150  kmja ku/kuneuvon vathto X:ssa,  joten kokouksessa käynti veisi  
10-12  hjulkisilla kulkuneuvoilla,  joten järjestely vaikea  ja  rahaa viepää." 

• "työesteet" 
•  "Teen  matkatöitä,  arkipäivisin olen usein pois paikkakunnalta." 
•  "Olen  yksinäinen minulla  on  aina kiire." 
•  "30.-31.3  olin X:ssä lomalla (varattu etukäteen).  11.6  olin töissä ?-  Y —ti-

laisuudessa.  Olin  puhelinyhteydessä  ennen kokousta." 
•  "Veljet Leppävirralla pitivät/toivat myös minun toiveeni esille käydessään 

kuulemistilaisuudessa." 
• "Vanhem  pani "hallinnoivat" vielä kesämökkimme asioita. Asun Etelä- 

Suomessa." 
•  "Asun Helsingissä - vanhem pani olivat mukana." 
•  "Kiinteistön edelliset omistajat - eli vanhempani x.xja y.y - olivat mukana 

kokouksissa  ja  antoivat lausuntonsa. Sain heiltä kaikki tarvittavat tiedot." 
•  "Olin  kuntoutuksessa  (kaksi vastausta)" 
• "Liikuntakyvyttömän omaiseni omaishoitaja" 
•  "Olin  töissä  ja  olen  vain  perikunnan 7äsen",  en  asu kyseisessä talossa, 

 jota  tiehanke  koskee." 
•  "Ei vaikuta isommin meidän asumiseen." 
•  "Olen  kuolinpesän  toisena jäsenenä  vain  pienellä osalla  ko.  hankkeessa, 

joten osuuteni kohdistuva vaikutus  on  melko vähäinen.  Olen  kuitenkin 
pysynyt ajan tasalla melko hyvin hankkeen etenemisessä." 

•  "Meidän tiehoitokunnan puheenjohtaja  on  ollut kuulemistilaisuuksissa, 
edustanut etujani." 
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Miten toimintatapaa tulisi muuttaa, jotta voisitte paremmin osallistua tulevaisuu-
dessa tämäntyyppisuin suunnitteluhankkeisiin: 

•  "Tätä  toimintatapaa  ei tarvitse muuttaa mitenkään.  Jos  asuintilani  olisi  lä- 
hem  pänä valtateitä,  olisin ollut aktiivisempi. Nyt minulle riitti tieto  kokoo-
jatiestä,  jota  joudun käyttämään."  

•  "Se on  ihan hyvä."  
•  "Hyvin tiedot  ettu" 
•  "Haluaisin  esim.  postissa  tai intern  etissä kartatja  suunnitelmat  käyttööni. 

 Olisi hyvä,  jos  niissä  oils/jo  tehty arvio hankkeen vaikutuksista tilan omis-
tajille. Silloin tilaisuuteen osallistuminen ei olisi välttämätöntä."  

•  "Hankkeesta voi kertoa kirjeellä,  se  siihen kartta, johon merkitty uusi  ja 
 vanha  tie."  

•  "Kutsut ajoissa kaikista kokouksista jokaiselle  tai  selvitys  jos  hanke ei 
suoranaisesti koske  po.  henkilöä."  

• "Nettikysely" 
•  "Ilmoitukset riittävän ajoissa tällaisista tilaisuuksista."  
•  "Ehkä viikonloppuna"  
•  "On  hyvä, että  tilaisuuksistaja  niiden asioista kaikille  asianosaisille  ilmoi-

tetaan asian kehittymisestä."  
• "Kuulemistilaisuudet  sunnuntaisin ei  työesteitä." 
•  "lita  tilaisuuksia töissä käyviä varten"  
• "Päivätilaisuuksiin  ei ole mandollista  tulla.  Vasta  klo  18  jälkeen." 

 •  "Olen  näissä asioissa aika tyhmä  viisaammat  päättävät."  
•  Nykyinen käytäntö  on  riittävän hyvä." 

Miksi tiehanke  on  mielestänne sekä hyvä että huono asia? 

•  "Hyvä, koska nykyinen liittymä ei ole turvallinen. Huono, koska liikenteen 
melu kasvaa."  

•  "Koska  en  tunne  asian vaikutusta,  en  osaa vastata tähän kysymykseen. 
 Annan  mielelläni lisätietoja  ja  keskustelen  muutoinkin menettelyn kehit-

tämisestä.'  
•  "4-  saadaan  alikulkutunneli  (toivottavasti!)  -  huonoa:  kylämaisema  muuttuu." 

 •  "En  tiedä, koska  en  tiedä mitä tekevät."  
•  "En  ole asiaan perehtynyt."  
•  "Hyvä,  jos  liikenne  selkeytyy,  huono  jos  ammatinharjoittajan  maa-alueet 

jäävät liikenteen käyttöön."  
•  "Vaikeuttaa  tilamme  osalta  puunmyynti-ja  viljelytyötä  metsässä (ehdotettu 

kiertotie)- lisää kustannuksia  yms." 
• "Liikennemäärät  ovat kasvaneet niin  on  hyvä vähentää  liittymiä  ja  tehdä 

turvalliset tien ylitykset. Huonoa  on,  että hoidettava  tiepituudet  kasvavat."  
•  "Hyvä, että turvallisuus  para  ntuu.  Huono,  jos  joudumme kuten kuulimme 

tekemään uutta tietä yksityisesti lisää. Tämän hetkisen oman tien  pitämi-
nenja  korjaaminen  on  riittävän kallista."  

•  "Luultavasti siirtyy  tie  lähemmäs taloa?!"  
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6  OSALLISTUNEIDEN  JA  OSALLISTUMATTOMIEN 
 KÄSITYSTEN VERTAILUA  

Tiehankkeen  merkitys yleisesti vastanneille  

40 

co  
Dosallistumattomat 

L osauustrneet  
iI..  1 n  0  -  

ei  luov  ei 	luov  ei  

--------- 
Iuov  ei luov 

luov. 

suuri  

luov. 

on  

luov. 

ei 

luov.  

ei osaa 
sanoa  merkitys merkitystä merkitystä 

Kuva  8. Tiehankkeen  merkitys (ei luo v=ei luovuta maata tien  alle, luov  =luo-
vuttaa maata tien  alle).  

Hankkeella näyttää olevan pääsääntöisesti merkitystä  vastaajille  (kuva  8).  
Osallistuneille merkitys näyttää kuitenkin olevan suhteellisesti suurempi kuin  
osallistumattomille. Osallistumattomista  lähes  40  %  toteaa, ettei hankkeella 
ole merkitystä  tai he  eivät osaa vastata kysymykseen. 

Onko tiehanke (yleisesti vastanneiden mielestä) hyvä 
vai huono asia?  

20 

0  osallistuneet 

• osallistumattomat  

lo -i---.-  ------------------------- 

,IIri.  I-,  nfl 	Iiu  
ei 	luov 	ei 	luov 	ei 	luov 	ei 	Iuov 

luov. 	luov. 	luov. 	luov.  

hyvä asia 	huono asia hyvä  ja  huono ei osaa sanoa  

Kuva  9.  Onko  tiehanke  hyvä vai huono asia? (ei luo v=ei luovuta maata tien  alle, 
luov  =luovuttaa maata tien  alle)  

Selvästi yli puolet  osallistumattomista  pitää  tiehanketta  yksinomaan hyvänä asi-
ana,  vain  kolme yksinomaan huonona  (kuva  9).  Verrattuna  osallistuneisiin  ero 

 on  siinä, että  osa osallistumattomista  ei osaa sanoa asiaan mitään. Tämä vaikut-
taa loogiselta, kun ei osallistu ei ole välttämättä tietoakaan.  
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7  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  

1) Tiesuunnitelma näyttää vastaajien käsitysten mukaan muuttuneen 
parempaan suuntaan vuoden  2004  aikana. Nimenomaan muut kuin 
maan luovuttajat olivat tätä mieltä. Tämä antaa viitteitä siitä, että yhteis-
työmenettelyllä  ja  kuulemisilla  on  ollut positiivinen vaikutus nimenomaan 
tilus-  ja  yksityistiejärjestelyihin.  Loogista  on se,  että maata luovuttavien 
asemaan - siis siihen, että joutuu luovuttamaan maata yleisen tien  alle  - 

 näillä menettelyillä ei voitu tässä tapauksessa  kovin  paljon vaikuttaa. Tällöin 
maata luovuttavien vastausten tulisikin olla knittisempiä kuin muiden. Syynä 
lienee  se  osin  se,  että vastikemaa-asia tuli esille ensimmäisen kerran 
vasta tässä hankkeessa  ja  hyvin nopealla aikataululla, jolloin "henkistä 
valmistautumisaikaa" asiaan ei käytännössä ollut paljoa. Kuulemistilai-
suuksien  ja  muiden  projektin  aikana tapahtuneiden yhteydenottojen (puhe-
linkeskustelut, maastokatselmukset) vaikutusta vastanneiden käsityksiin 
tiesuunnitelman parantumisesta vuoden  2004  aikana ei voitu eritellä. Tä-
män vuoksi ehdotetaan, että hankkeessa käytettyä yhteistyömenettelyä 
kaikkine toimintoineen pidettäisiin tulevaisuudessa vastaavia hankkeita 
toteutettaessa lähtökohtaisena toimintatapana.  

2) Kuulemistilaisuudet  saivat hyvän vastaanoton. Vastanneiden käsityk-
set kuulemistilaisuuksista vaikuttavat hyviltä. Niitä pidettiin asiallisina, joskin 
toisen kuulemisen menettelyssä näyttäisi olevan parantamisen varaa. Ni-
menomaan yleisesittelyä tilanteesta  ja  paikalla olleista asiantuntijoista 
kaivattiin jokaiseen tilaisuuden alkuun. Maanmittauslaitoksen asiantuntijan 
läsnäolo tilaisuuksissa koettiin pääsääntöisesti tarpeelliseksi.  

3) Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävä tiehanke  on  pää-
sääntöisesti hyvä  ja  merkityksellinen vastanneiden mielestä. Tämä 
selviää yleisellä tasolla siitä, että kaikki vastaajat kokivat tiehankkeen  paria 

 poikkeusta lukuun ottamatta myös hyväksi  ja  merkitykselliseksi hankkeek-
si. Tätä liikenneturvallisuuden paranemisen positiivista merkitystä koros-
tettiin myös vapaamuotoisissa vastauksissa.  

4) Tiehankkeisiin osallistumattomien osallistumattomuuden  syitä saa-
tiin selville.  Osallistumattomuuden syynä oli usein  se,  että ajankohta ei 
sopinut (koska  se  oli arkena keskellä työpäivää)  tai  joku muu syy, esimer-
kiksi joku muu oli ollut vastaajan edustajana kuulemisissa. Edustajan kautta 
osalla osallistumattomistakin  on  näin  ollen  ollut vaikutusmandollisuutensa. 
Näille epäaktiivisellekin tiehankkeella  on  yleensä merkitystä  ja  he  kokivat 
hankkeen pääsääntöisesti hyvänä asiana. Poiketen kuulemisiin osallistu-
neista, muutamat osallistumattomat eivät osanneet sanoa näihin edellä 
esitettyyn kahteen kysymykseen mitään. Tämä tuntuu myös loogiselta.  Jos 
et  ole osallistunut,  et  voi myöskään tietää asiasta  kovin  paljon. 
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5)  Kuulemisista  poissa olleet esittivät  suunnitteluhankkeiden kehittä-
misajatuksia. Kuulemiset  tulisi järjestää työajan ulkopuolella, jolloin niihin 
ehtisi osallistumaan. Ei tarvitsisi  tulla  aina paikan päälle esimerkiksi Helsin-
gistä saakka,  jos  suunnitelmat  ja  tilakohtaiset  vaikutukset  löytyisivät  Interne

-tistä. Sähköpostia  ja  nettikyselyä  voisi myös käyttää. 

Kyseessä olevan tutkimuksen perusteella voi vetää  vain  suuntaa antavia johto-
päätöksiä  koko  Suomea ajatellen. Tässä kyseessä olevassa tapauksessa tulok-
set kuitenkin pätevät. Hankkeen  projektisuunnitelmassa  ehdotettu tutkimus 
maanomistajien suhtautumisesta  jo  tehtyihin  tulusjärjestely - tarveselvityksiin  
(lähinnä Pohjanmaa) olisikin tarpeen. Esimerkiksi mandollisuus muihin  tilusjär-
jestelyihin  kuin  yksityistiejärjestelyihin -  siis  tilusten vaihtoihin  ja  vaihtomaiden 

 antamiseen  -  saattaa olla hyvin erilainen näissä hankkeissa.  Ja  näin myös 
maanomistajien suhtautuminen saattaa olla erilaista näillä alueilla.  



ISSN 1457-9871 
ISBN 951-803-534-2 

 TIEH  3200949  


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

