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1 Tilaisuuden avaus 

Yleisötilaisuuden korvannut hanke-esittely järjestettiin vallinneen koronavi-
rustilanteen vuoksi Internet-esittelynä verkko-osoitteessa 
https://vayla.fi/mt-14315-kuruntien-parantaminen. Esittelyaineisto julkaistiin 
sivustolla 6.11.2020, jossa siihen oli mahdollista tutustua yli 4 viikon ajan. 

2 ELY-keskuksen puheenvuoro 

Projektipäällikkö Jukka Hakala esitteli hankkeen videoesityksenä hankesi-
vuilla. 

3 Suunnitelmien esittely 

Suunnittelukonsultin (WSP Finland Oy) suunnittelija Antti Ollila esitteli 
suunnitelmat videoesittelynä hankkeen verkkosivuilla. Lisäksi suunnitelma-
kartta- ja poikkileikkaus-luonnokset olivat ladattavissa hankesivuilta. 

4 Kysymykset ja kommentit 

Asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille annettiin mah-
dollisuus esittää kysymyksiä ja palautetta sähköpostitse 6.11.2020–
21.11.2020 välisenä aikana sekä puhelimitse 16.11.2020 klo 16–17 väli-
senä aikana. Hankkeeseen liittyen jätettiin sähköpostitse neljä kysy-
mystä/palautetta. Palautteet vastauksineen on kirjattu alle: 
 
Kysymys 1: ”Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Kuruntiellä välillä Ur-

heilutie -paloasema tuntuisi järkevältä poistaa tien pohjoispuolella olevien 
tonttien liittymät. Näillä tonteillahan on liittymät myöskin hiljaisen liikenteen 
Ahteentien puolella. Samalla Kuruntien oja-alueen hoitaminen helpottuisi. ” 
 
Vastaus: Kiertoliittymän toimenpidealueella sijaitsevat Kuruntien tonttiliitty-
mät tullaan poistamaan. Asiasta tiedotetaan erikseen kiinteistönomistajia. 
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Kysymys 2: ”Linja-autoaseman aukiolta kirjastoon johtava Kuruntien alitus-
tunnelin vesitalous ei ole menneinä vuosina ollut kunnossa. Tähän suunni-
telmaan tulee lisätä sen suunnitteleminen ja toteuttaminen toimivaksi väy-
läviraston toimesta ennen kuin tieosuus luovutetaan kunnan hoitoon. Tun-
neli on aina sateiden jälkeen joskus jopa "järvimäisen" vetinen. Kuivaa 
paikkaa ei löydy mistään. Talviaikaan vesi jäätyy luistiradaksi.” 
 
Vastaus: ELY-keskus selvittää alikulkukäytävän kuivatusongelmaa ja tekee 
korjaavat toimenpiteet. 
 
Kysymys 3: ”Urheilutien itäpuolelle merkitty uusi kevyen tien väylä pitäisi 
Ahteentien päättymisen kohdalla suunnitella sellaiseksi, että kirjastolle 
mennessä ei olisi teräväkulmaista kiertoa, ettei tarvitsisi oikaista metsää 
pitkin.” 
 
Vastaus: Mainittu kohta sijaitsee tiealueen ulkopuolella eikä asia kuulu tie-
suunnitelman piiriin. Ruoveden kunta ratkaisee asian katualueelle kohdis-
tuvissa suunnitelmissa. 
 
Kysymys 4: ”Suunnitelman perusteella voin tehdä sen johtopäätöksen, että 
liikenneympyrän halkaisija, keskiön päällystys, kaistojen leveys ja muotoilu 
mahdollistavat myöskin pitkien rekkojen sujuvan ajamisen.” 
 
Vastaus: Liikenneympyrä on mitoitettu siten, että Kuruntien suunnassa mi-
toittavana ajoneuvona on käytetty korkeintaan 25,25 m pituista kuorma-
auton ja perävaunun muodostamaa moduuliyhdistelmää. Urheilutien haa-
rat on mitoitettu kuorma-autolle ja telibussille. 

5 Jatkotoimenpiteet  

Hankkeesta saatuihin kysymyksiin ja palautteisiin annetaan vastaukset 
hanke-esittelysivuilla. 

6 Muut asiat ja tilaisuuden päättäminen 

Ei muita asioita. 
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