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Tilaajan edustajat

▪ Sami Ruski, Pirkanmaan ELY-keskus
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Suunnittelukonsultti

▪ Markku Uusitalo, Ramboll Finland Oy

▪ Sanna Leppämäki, Ramboll Finland Oy
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Suunnitteluhanke

▪ Tavoitteena on suunnitella Ylöjärven Mutalasta Yliselle 

kulkeva jalankulku- ja pyörätie maantien 2774 varteen 

Sorvajärventien liittymästä Lammassaarentielle 

saakka. Jalankulku- ja pyörätien lisäksi osuudelle 

suunnitellaan uutta kunnallistekniikkaa. Eteläpäästään 

suunniteltava väylä liittyy nykyiseen jalankulku- ja 

pyörätiehen. Pohjoispäässä väylä liittyy aiemmin 

suunniteltuun jalankulku- ja pyörätiehen, jota ei ole 

vielä rakennettu.

▪ Tavoitteena on laatia liikennejärjestelmästä ja 

maanteistä annetun lain mukainen tiesuunnitelma.

▪ Pirkanmaan ELY-keskus vastaa tiesuunnitelman 

laatimisesta, tiedottamisesta ja vuorovaikutuksesta.

▪ Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely ELY-keskuksissa 

https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-

kasittely

https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely
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Yleistä tiesuunnitelmasta (LjMTL)

▪ Tien eri osien yksityiskohtaista suunnittelua ja 

mitoittamista.

▪ Tiesuunnitelma laaditaan, käsitellään ja hyväksytään 

liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia 

noudattaen.

▪ Tiesuunnitelmassa määritetään/ratkaistaan:

▪ Tien tarkka sijainti eli linjaus ja tasaus 

▪ Tiealueen rajat, mahdolliset näkemä- ja suoja-

alueet, tien eri osat ja varusteet

▪ Tieympäristön rakentamis- ja käsittelytoimet

▪ Maa-ainesten ottamiseen ja sijoittamiseen 

tarvittavat alueet

▪ Kuivatusta varten tarvittavat järjestelyt

▪ Kustannusarvio

▪ Ratkaistaan maanomistajiin ja muihin asianosaisiin 

vaikuttavat tekijät

▪ Antaa oikeuden tiealueen haltuunotolle

Tiesuunnitelma 

▪ Laaditaan samalla tiesuunnitelman kanssa

▪ Rakentamissuunnitelmassa tarkennetaan 

rakentamisessa tarvittavat yksityiskohdat eli 

se laaditaan pääasiassa rakennusurakoitsijaa 

varten

Rakentamissuunnitelma
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Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely

▪ Aloituskuulutus

▪ Kuulutus ELY-keskuksen 

verkkosivuilla 6.10.2021

▪ Ylöjärven Uutiset 13.10.2021

▪ Maastomalli tilattu lokakuussa 2021

▪ Tilaus pohjatutkimuksista 

joulukuussa 2021

▪ Tilaus suunnittelutyöstä tammikuussa 

2022

Suunnittelun käynnistyminen
2021-2022

▪ Suunnitelmaluonnoksen laatiminen 

talvella/keväällä 2022

▪ Vuoropuhelu kesäkuussa 2022

▪ Virallinen ilmoitus ELY-keskuksen 

verkkosivuilla 15.6.2022

▪ Ilmoitus paikallisessa Ylöjärven 

Uutiset lehdessä 15.6.2022

▪ Palautteet ja palautteiden käsittely 

elokuussa 2022

▪ Suunnitelman viimeistely syksyllä 2022

▪ Tiesuunnitelmaluonnos sähköisesti 

nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi

▪ Kuulutus ELY:n verkkosivuilla

▪ Lehti-ilmoitus kuulutuksesta

▪ Kirjeet asianosaisille

▪ Lausuntopyynnöt viranomaisille

▪ Muistutusten ja lausuntojen käsittely

▪ Mahdolliset muutokset tiesuunnitelmaan

▪ Hyväksymisesitys Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficomille

▪ Hyväksymispäätös Traficomista

▪ Kuulutus tiesuunnitelman 

hyväksymisestä ja 

hyväksymispäätös nähtäville

▪ Mahdollisuus valitukseen

▪ Tiesuunnitelman lainvoimaisuus

Suunnitelman laatiminen
2021 - 2022

Hyväksymiskäsittely
2022 →

Rakentamissuunnittelu 

2022 syksy
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Kuulutukset ja ilmoitukset
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
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Vuoropuhelu

▪ Vuoropuhelu toteutetaan yleisötilaisuudella.

▪ Hankesivujen kautta voi myös tutustua hankkeeseen ja 

tiesuunnitelmaluonnoksiin. Hankesivut löytyvät Väyläviraston 

nettisivuilta osoitteesta https://vayla.fi/mt2774-jalankulku-ja-pyoratie-

sorvajarventie-lammassaarentie ja ELY-keskuksen nettisivujen 

yleisötilaisuus kutsun kautta.

▪ Mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään toimittamaan 

ensisijaisesti sähköpostilla 8.7.2022 mennessä osoitteeseen 

sanna.leppamaki(at)ramboll.fi

https://vayla.fi/mt2774-jalankulku-ja-pyoratie-sorvajarventie-lammassaarentie
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Palaute on tärkeää

▪ Lähtökohtaisesti kannattaa antaa kirjallista palautetta.

▪ Erityisesti suunnitelman viimeistelyn kannalta tärkeät asiat on hyvä 

tuoda esille.

▪ Esimerkkejä:

▪ Kuivatukseen liittyvät asiat

▪ Kiinteistöjen maanalaiset rakenteet, jotka voivat vaikuttaa 

suunnitelmaan (esim. kaivot, johdot, kaapelit, salaojat, säiliöt yms.)

▪ Erityiset ympäristöön liittyvät havainnot (esim. rauhoitetut 

puut/kasvit sekä suojeltavat puut/kasvit ja eläimet)
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Rakennushankkeen toteutus

▪ Rakentamiselle ei ole ELY-keskuksen osalta osoitettu rahoitusta.

▪ Valmis tie- ja rakentamissuunnitelma mahdollistaa hankkeen 

käynnistämisen, jos rahoitus järjestyy.

▪ Tiesuunnitelma on voimassa 4 vuotta. Liikenne- ja 

viestintävirasto Traficom voi jatkaa voimassaoloaikaa neljällä 

vuodella. Erityisestä syystä Traficom voi vielä jatkaa 

voimassaoloaikaa toisella neljän vuoden jaksolla. Tiesuunnitelma 

on voimassa enintään 12 vuotta sen hyväksymisestä.
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Kiitos!

Jukka Hakala

Projektipäällikkö

jukka.hakala(at)ely-keskus.fi

puh. 0295 036 224

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

http://www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

