
Maantien yleissuunitelma

• Maantien yleis-
suunnittelu on tien 
likimääräistä suun-
nittelua. Siinä mää-
räytyvät tien paikka 
ja toiminnalliset rat-
kaisut.

• Yleissuunnitteluvai-
heessa voit vaikut-
taa hankkeen peri-
aateratkaisuihin.

• Yleissuunnitteluvai-
heessa arvioidaan 
tiehankkeen vaiku-
tukset.

Maantien yleissuunnittelussa selvitetään hankkeen vaihtoehdot, määrite-
tään tien likimääräinen sijainti ja kytkennät nykyiseen sekä tulevaan maan-
käyttöön, liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset ja 
alustava kustannusarvio sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet. 
Suunnittelun tarkkuus sovitetaan sellaiseksi, että ratkaisujen tekninen, ta-
loudellinen ja ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus voidaan varmistaa. 

Maantien yleissuunnitelma on lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
sekä maantieasetukseen perustuva lakisääteinen suunnitelma, joka laa-
ditaan jolleivät hankkeen vaikutukset ole vähäiset tai hankkeen sijaintia ja 
vaikutuksia ei ole riittävässä määrin ratkaistu kaavoituksen yhteydessä. 
Yleissuunnitelmasta tehdään hyväksy-
mispäätös, minkä jälkeen hanke voidaan 
sisällyttää toiminta- ja taloussuunnitel-
maan (TTS). Hyväksytty yleissuunnitelma 
voi rajoittaa muuta rakentamista ja vel-
voittaa tienpitäjää myös alueiden lunas-
tamiseen. 

Yleissuunnitelmassa päätettyjä periaat-
teellisia asioita ei myöhemmässä tie-
suunnitelmavaiheessa yleensä enää 
käsitellä eikä niihin tiesuunnitelman kä-
sittelyn yhteydessä siten voi saada muu-



YLEISSUUNNITTELUVAIHEESSA ON 
TÄRKEÄÄ VAIKUTTAA

Yleissuunnittelu on tiehankkeeseen vaikuttamisen kan-
nalta tärkein suunnitteluvaihe. Silloin määräytyvät tien 
liikenteellinen perusratkaisu, tien likimääräinen sijainti 
sekä hankkeen vaikutukset mm. ihmisiin ja ympäristöön. 
Tiehankkeesta kiinnostuneilla on oikeus saada suunnit-
telua koskevia tietoja ja he voivat tutustua suunnitel-
maluonnoksiin. Yleissuunnitteluvaihe on paras ajankoh-
ta tuoda esiin ne asiat, joiden osalta halutaan vaikuttaa 
tien sijaintiin ja liikenteellisiin perusratkaisuihin. Suun-
nittelijat pyrkivät selvittämään monipuolisesti ratkai-
suihin vaikuttavat seikat ja myös mielellään neuvotte-
levat niistä mm. maanomistajien kanssa. Usein ilmenee 
kuitenkin asioita, yksityiskohtia ja arvostuskysymyksiä, 
jotka eivät välttämättä tule suunnittelijoiden tietoon.

YLEISSUUNNITELMA ON LAKIIN 
PERUSTUVA ASIAKIRJA 

Yleissuunnitelman tekemistä ja käsittelyä ohjaavat laki 
liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä maantiease-
tus. Suunnitelman laatiminen etenee seuraavasti:

• Suunnittelun aloittamisesta kuulutetaan aina suun-
nitelmaa laativan Elinkeino- liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen (ELY-keskus) tai jos Väylävirasto laatii 
suunnitelmaa, vastaavin menettelyin Väyläviraston 
tietoverkossa ja sanomalehdissä sekä usein myös leh-
distötiedottein. Suunnittelualueen asukkaita voidaan 
lähestyä myös kirjeitse.

• Yleissuunnittelun kuluessa tutkitaan ja vertaillaan eri 
vaihtoehtoja, valitaan vaihtoehdot jatkotarkasteluun 
ja laaditaan lopullinen yleissuunnitelma. 

• Yleissuunnitelma pidetään ELY-keskuksen tietover-
kossa yleisesti nähtävänä julkaisupäivän + 30 päivää. 
Tässä vaiheessa muutoksia suunnitelmaan haluavat 
voivat tehdä muistutuksen. Muistutus on toimitettava 
ELY-keskukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. 
ELY-keskus toimittaa muistutukset kunnalle huomioi-
tavaksi kunnan lausuntoa annettaessa. 

• Kaikki muistutukset sekä saadut lausunnot käsitellään 
ELY-keskuksessa ja niiden perusteella voidaan tehdä 
muutoksia suunnitelmaan. 

• Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen tekee 
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom).

• Yleissuunnitelman hyväksymispäätös asiakirjoineen 
on nähtävillä ELY-keskuksen tietoverkossa julkaisu-
päivän + 7 päivän tiedoksisaantiajan + 30 päivän vali-
tusajan. Hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen ja mikäli valituslupa 
myönnetään, tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ON TÄRKEÄÄ

Yleissuunnittelun kuluessa tiehankkeen vaikutuksia ar-
vioidaan ihmisten, ympäristön, liikenteen, maankäytön 
ja talouden kannalta. Suunnittelun aikana vaikutusten 
arviointia käytetään hyväksi vaihtoehtoja vertailtaessa, 
valintoja tehtäessä sekä suunnitelmaa viimeisteltäessä. 
Vaikutusten arviointi otetaan luonnollisesti huomioon 
myös päätettäessä jatkosuunnittelusta. 

www.ely-keskus.fi  
www.vayla.fi
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