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1. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT

1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA SEN SIJAINTI

Suunnittelukohteena on valtatie 28 välillä Oulu- Seinäjoki radan ylikulkusilta – Koi-
vuahontien liittymä. Tarkastelujakso alkaa noin 0,3 km valtateiden 27 ja 28 kierto-
liittymästä koilliseen Nivalan ylikulkusillalta, jossa nykyinen jalankulku- ja polku-
pyörätie päättyy. Tarkastelujakso on n. 0,9 km mittainen, päättyen Koivuahontien
yksityistien liittymään. Lisäksi tarkasteltavana ovat suunnittelualueella sijaitsevat
katu-, yksityistie- sekä maatalousliittymien järjestelyt.

Suunnittelukohteena oleva 28 on merkittävä valtatiet 8, 4 ja 5 yhdistävä  tieyhteys.
Valtatien erkanee valtatiestä 8 Kälviällä ja liittyy valtatiehen 5 Kajaanin eteläpuo-
lella. Tiejakso palvelee pitkänmatkaista itä- länsi- suuntaista liikennettä Kajaanista
Kokkolan suuntaan, sekä Nivalan keskustaan suuntautuvaa paikallista liikennettä.

Valtatie kulkeen muutamien taajamien läpi. Taajamista vilkkain on Nivala. Suun-
nittelukohteena oleva jakso sijaitsee Nivalassa. Valtatie 28 kuuluu SEKV erikois-
kuljetusten reitistöön (7*7*40 m).

Kuva 1. Valtatien 28 asema tieverkossa

Lähtökohtina suunnittelulle ovat olleet jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ja olo-
suhteiden parantaminen.

@ Maanmittauslaitos

Suunnittelukohde

VT28
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Kuva 2. Suunnittelukohteen sijainti

1.2 NYKYTILA JA ONGELMAT

1.2.1 Suunnittelualue ja tieverkko
Suunnittelualue sisältää noin 0,8 km:n jakson valtatietä 28. Suunnittelukohteen tie-
osoite on 28/20/280 – 28/20/1080.
Suunnittelujakson puolivälissä sijaitsee nelihaaraliittymä, oikealle katuliittymä, Las-
taustie ja vasemmalle yksityistien (Niskakankaantien) liittymä. Liittymässä on py-
säkkipari. Tiejaksolla sijaitsee lisäksi yksi yksityistieliittymä.

1.2.2 Liikennemäärät
Valtatien keskimääräinen vuorokausiliikenne on suunnittelujaksolla 2540 ajon /vrk
(KVL 2019). Raskaan liikenteen osuus on noin 9%.

1.2.3 Liikenne-ennuste
Kohteeseen ei ole laadittu liikenne-ennustetta. Liikenne-ennuste on arvioitu maa-
kuntakohtaisen kasvukertoimen avulla. Ennusteajankohdan liikennemäärä valta-
tiellä 28 on vuonna 2040 2840 ajon/vrk ja raskaan liikenteen osuus noin 9%.
Tiejaksoa käyttää Niskakankaantielle ja Koivuahontielle ja Seppähaan taloihin
suuntautuva jalankulku- ja polkupyöräliikene. Molempien teiden varrella on run-
saasti asuinkiinteistöjä.

1.2.4 Liikenteelliset olosuhteet
Nykyisen valtatien peruspoikkileikkaus suunnittelualueella on 10,0 / 7,0 m ja tie on
valaistu koko matkalta. Valaistus on sijoitettu paalutussuunnassa tien oikealle puo-
lelle.  Valtatien nopeusrajoitus on suunnittelujakson alkuosalla 60 km/h ja se vaih-
tuu 80 km/h Lastaustien liittymän jälkeen.
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Alue on pääsääntöisesti maatalousaluetta. Ylikulkusillan kohdalla, tien oikealla
puolella, sijaitsee muutama asuinkiinteistö ja tien vasemmalla puolella teollisuus-
kiinteistö.
Nykyisin suunnittelualueen alkupäässä, valtatien 28 varrella kulkee korotettu ke-
vyen liikenteen väylä Nivalan ylikulkusillalle saakka tien oikeassa reunassa.
Linja-autoliikenteestä valtatiellä kulkee koululaiskuljetukset. Tällä hetkellä muuta
säännöllistä muuta linja-autoliikennettä ei suunnittelualueella kulje. Nykyinen linja-
autopysäkkipari sijaitsee Lastaustien liittymässä.
Suunnittelualueen loppupäässä sijaitsee Koivuahontien liittymä. Tien varressa on
päiväkoti ja Uusi hautausmaa, joka on Nivalan tärkein hautausmaa kappeleineen.
Lisäksi tien varrella on pääosin omakotiasutusta. Uutta asutusta on viime vuosina
tullut lähialueelle pääosin valtatien kaakkoispuolelle, ns. Tihunperälle, jonka lii-
kenteestä osa suuntautuu valtatielle

1.2.5 Liikenneturvallisuus
Vuosina 2015 – 2019 tiejaksolla ei ole sattunut liikenneonnettomuuksia.

1.2.6 Ongelmat
Keskeisin ongelma suunnittelujaksolla on jalankulun- ja polkupyöräilyn liikenne-
turvallisuus ja huonot olosuhteet. Kevyt liikenne kulkee nykytilanteessa valtatien
pientareella.

1.3  AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET
Kevyen liikenteen väylä on sisältynyt yhtenä esitetyistä toimenpiteistä vuonna
2012 laadittuun Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelmaan.

1.4 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

1.4.1  Asutus ja elinkeinot
Valtatien 28 varrella oleva asutus keskittyy Nivalan keskustan alueelle. Suunnitte-
lualueelle jäävät alavat maat ovat viljelyksessä olevia peltoja. Nivalan asemakaa-
voitetulla alueella on asutuksen lisäksi pienteollisuutta.

1.4.2 Maakuntakaava
Suunnittelualueella ovat voimassa lainvoimaiset 1. ja 2. vaihemaakuntakaavat.
sekä Maakuntavaltuuston hyväksymä 3. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaava
toimii ohjeena yleiskaavan laadinnalle ja muulle maankäytön suunnittelulle.
Maakuntakaavassa Nivalan alue on osa maakunnan eteläosan maaseutukaupun-
kien verkkoa, joka muodostaa Ylivieskan ja Haapajärven kanssa aluekeskuksen
ydinalueen.
Tiejakso sijoittuu maaseudun kehittämisen kohdealueelle, jossa on kiinnitettävä
huomiota maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin,
luonnon kestävään käyttöön, maiseman hoitoon ja joen vedenlaadun parantami-
seen. Ensisijaisesti tulee turvata maatalouden toimintaedellykset ja yksityiskoh-
taisessa kaavoituksessa määrittää tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.
Maakuntakaavan mukaisesti alueelle kehitetään asutususta lisärakentamisella.
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Alueelle on merkitty tavoitteellinen ulkoilun runkoreitti jokilaakson puolelle.

Kuva 3. Ote 1. vaihemaakuntakaavasta.

Maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa
2.12.2013 ja vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.11.2015.
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuus-
tossa 7.12.2016. Päätös on saanut lainvoiman ja se on kuulutettu voimaan
2.2.2017.
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on määrätty tulemaan voimaan il-
man lainvoimaa (maakuntahallitus 5.11.2018 § 231).

1.4.3 Yleiskaavat
Nivalan Kaupunginvaltuusto on 5.4.2013 hyväksynyt Nivalan yleiskaavan, jonka
alueella VT 28 suunnittelujakso sijaitsee.
Yleiskaava on oikeusvaikutteinen.
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Kuva 4. Ote 5.4.2013 Nivalan yleiskaavasta

Yleiskaavan merkinnät tukevat maataloustoiminnan kehittämistä sekä teollisuus-
alueen kehittämistä tiejakson alkuosalle, kaakkoispuolelle.
Suunniteltu kevyenliikenteen väylä sijaitsee yleiskaavan alueella.

1.4.4 Asemakaavat
Suunnittelujakson alkuosalla on voimassa oleva asemakaava. Suunniteltavan tie-
jakson itäpää on asemakaavoittamattomalla alueella.
Väylän sijainti asemakaavoitetulla alueella on osoitettu suunnitelmapiirustuk-
sessa.
Kaavayhdistelmään (ajantasa-asemakaava) on koottu voimassa olevat asema-
kaavat:

Kuva 5. Ote kaavayhdistelmästä
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1.4.5 Muut maankäytön suunnitelmat
Muita maankäytön suunnitelmia ei ole tiedossa.

1.5 LUONNONYMPÄRISTÖ

1.5.1 Luonnon peruspiirteet
Tiejakso sijaitsee Nivalan Kalajoen ja Malisjoen matalalla viljelylaaksolla. Puuha-
kalliot ovat taas toimineet Luomaojan ja Salmelanojan vedenjakajana. Alue on
pääasiassa viljeltyä maatalousmaata, ja suunnittelualueella on joitakin peltojen
väliin jääviä metsäalueita. Suunnittelualueelle ei sijoitu merkittäviä luonnonympä-
ristöjä.

1.5.2  Topografia
Suunnittelualueen maasto onpääosin tasaista viljelytasankoa. Viljelytasangon
korkeustaso on välillä +79 - +85 mpy. VT 28 on rakennettu suunnittelualueella
matalalle penkereelle lukuunottamatta jakson alussa olevaa rautatien ylikulkusil-
lan pengertä, joka kohoaa n. + 90m mpy. Muutoin alueella ei ole esillä mitään
merkittäviä kohoutumia maastossa.

1.5.3 Maisemakuva
Tiejakso on pääasiassa avointa viljelymaisemaa. Tarkastelualueen alussa maise-
maa hallitsee radan ylikulkusillan penger. Suunnittelukohteen alue kuuluu Kalajo-
kilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen: Kalajokilaakson
kulttuurimaisema. Tiealueelta avautuu pitkät näkymät Kalajokilaakson viljelylaak-
sojen pelloille.

Kuva 6. Ote ortoilmakuvasta.
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1.5.4 Maa- ja kallioperä sekä rakennettavuus
Tehtyjen tutkimusten ja tutkittujen näytteiden perusteella suunnittelualueen maa-
perä on savista silttiä ja savea, jonka alapinta ulottuu noin 2…4 m syvyyteen
maanpinnasta. Maanpinnassa on tiiviimpi kuivakuorikerros, jonka paksuus on
noin 0,5…1,5 m. Savisen siltin siipikairalla mitattu leikkauslujuus on 10…40 kPa.
Savisen silttikerroksen alapuolella on moreenia ja paikoin moreenikerroksen ylä-
puolella vielä hiekkakerros.
GTK:n maaperäkartan perusteella maaperä on savea ja hienoainesmoreenia.

Kuva 7. Ote maaperäkartasta (GTK Maankamara 12.11.2020).

GTK:n kartta-aineiston perusteella alueella happamien sulfaattimaiden esiintymi-
sen riski on pieni/hyvin pieni.

Kuva 8. Ote happamien sulfaattimaiden kartta-aineistosta (GTK Happamat sulfaattimaat
12.11.2020).

Peltoalueilla kuivatuksen takia voidaan olettaa, että pintaosiltaan maaperä on jo
hapettunut noin 1,5 m syvyydelle. Mikäli hankealueella on happamia sulfaatti-
maita, ovat maaperän rikkipitoiset mineraalit voineet jo siis osittain hapettua.

1.5.5 Vesistöt ja pohjavesi
Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita eikä vesistöjä.
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Alueella tehtyjen pohjatutkimusten yhteydessä ei ole asennettu pohjavesiputkia
eikä ole tehty havaintoja pohjavesipinnan korkeudesta. Yleisesti voidaan olettaa,
että pohjavedenpinta on noin kuivakuorikerroksen alapinnan tasossa.

1.5.6 Melu
Suunnittelukohteessa ei ole nykyisin melusuojarakenteita.

1.5.7 Eläimistö ja linnusto
Tämän hankkeen yhteydessä ei ole kartoitettu alueen eläimistöä eikä linnustoa.

1.5.8 Suojelualueet ja –kohteet
Suunnittelualueen suojelukohteet on kerätty Suomen ympäristökeskuksen
LAPIO-latauspalvelusta, Museoviraston RKY ja muinaismuistorekisteristä ja maa-
kuntakaavan teemakartoilta.  Tiejakson lähialueella ei sijaitse luonnonsuojelualu-
eita, Natura-alueita, rakennetun kulttuuriympäristön suojelukohteita, muinaismuis-
toja eikä maakunnallisesti merkittäviä luonnon, maiseman tai kulttuuriympäristön
kohteita tai alueita.
Tiejakson lähialueen uhanalaisten lajien esiintymispaikkatiedot on tarkistettu mar-
raskuussa 2020 Suomen lajitietokeskuksesta. Tie- ja sen lähialueelta ei ole tie-
dossa uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja.
Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta alue kuuluu osittain valtakunnallisesti ar-
vokkaaseen Kalajokilaakson maisema-alueeseen.

1.5.9. Pilaantuneet maat
Kohteessa ei ole havaittu pilaantuneita maita

1.6 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

1.6.1 Kulttuurihistoriallliset kohteet ja kiinteät muinaisjäännökset
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ja muinaisjäännökset on tarkastettu
museoviraston rekisteristä. Kohteita ei ole suunniteltavan jakson läheisyydessä.

1.7 MUUT HANKETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
Muita hanketta koskevia suunnitelmia ei ole tiedossa.

2. SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS
Tämä hanke on esitetty vuonna 2012 laaditussa Nivalan liikenneturvallisuussuun-
nitelmassa. Hanke tukee Nivalan liikenneturvallisuustyötä.
Kohteesta on laadittu hankekortti, jossa on karkealla tasolla määritelty tehtävät toi-
menpiteet ja kustannusraami. Hankekortti on ollut pohjana tie- ja rakennussuunni-
telman laatimiselle.
Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen aloitettiin kesäkuussa 2020 konsultti-
työnä Ramboll Finland Oy:ssä.
Vuorovaikutus
Suunnittelun aloituksesta on kuulutettu sanomalehti Nivala-lehdessä sekä Ely-kes-
kuksen  ja Väyläviraston verkkosivuilla 25.6.2020.
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Suunnittelun aikana järjestettiin yleisötilaisuus kaikkien maanomistajien ja asian-
osaisten kuulemiseksi 7.10.2020. Tilaisuudesta ilmoitettiin paikallisessa sanoma-
lehdessä 23.9.2020, sekä Elyn ja Nivalan kaupungin verkkosivuilla. Suunnitel-
masta pyydettiin palautetta karttapalautejärjestelmän kautta 2 viikon ajan yleisöti-
laisuuden jälkeen.
Hankeryhmätyöskentely
Suunnittelua on ohjannut hankeryhmä, jossa ovat olleet läsnä:

- Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, pj
- Jouni Hautala Nivalan kaupunki
- Juha Peltomaa Nivalan kaupunki
- Seppo Parantala Ramboll Finland Oy
- Janne Turpeinen Ramboll Finland Oy

Hankeryhmä on kokoontunut neljä kertaa etäyhteydellä (Teams).
Johto-ja laitesiirtojen koordinointia varten on järjestetty yksi työryhmän kokous, jo-
hon ovat olleet kutsuttuina kaikki alueen laiteomistajat ja operaattorit. Tilaisuu-
dessa olivat edustettuna:

- Nivalan Vesihuolto
- Nivalan kuitu
- Nivalan Vesihuolto
- Nivala kaukolämpö

Lausunnot
Suunnitelmasta on pyydetty sähköpostitse kommentit Pohjois-Pohjanmaan Ely-
keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen Alueidenkäyttö-ryhmältä alu-
eidenkäytönasiantuntija Elina Saineelta sekä Vesiyksikön  ylitarkastaja Jaana Rin-
talalta.
Kommentissaan Sainio tuo esille, että suunnitelmaselostuksessa ei ole mainittu
viimeisintä maakuntakaavaa eikä asema-kaavaote ole ajantasainen. Lisäksi tode-
taan, ettei vaikutuksia Kalajokilaakson maisema-alueseen ole todettu. Kommentit
on esitetty asiakirjassa 1.6T-4.5. Kommentit on huomioitu suunnitelmassa. Y-vas-
tuualueella ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmasta.
Rintala toteaa lausunnossaan, että laskuojan perkaamiseen ei ole tiedossa mitään
eritysitä huomioitavaa ja että sulfaattimaiden esiintymisriski alueella on pieni.
Suunnitelmaan ei ole huomautettavaa.
Suunnitelman osa-alueista on suunnittelun aikana pyydetty kommentteja ELYn
asiantuntijoilta. Asiantuntijoina ovat toimineet

· Jani Huttula, valaistus ja liikenteenohjaus
· Anssi Rämä, valaistuksen sähkö
· Soile Purola, ympäristösuunnittelu

3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY

3.1 TAVOITTEET
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on suunnitella ratkaisut, joilla parannetaan
kevyen liikenteen turvallisuutta ja olosuhteita suunnittelujaksolla.

3.2 TIEJÄRJESTELYT
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Tiesuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt ilmenevät yleiskartasta 2.1T-1 sekä
yksityiskohtaisemmin suunnitelmakartalla 3T-1 ja -2. Merkittävimmät toimenpiteet
ovat:

· Jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen välille Nivalan ylikulkusilta -
Koivuahontie, yhteensä noin 0,9 km. Alkuosalla väylä sijaitsee korotettuna
tien oikealla puolella. Lastaustien liittymän kohdalla väylä vaihtaa puolta
tien vasemmalle puolelle, josta eteenpäin väylä on erillinen. Osalla mat-
kaa erillisellä väylällä on sallittu myös ajoneuvoliikenne.

· linja-autopysäkin siirto Niskakankaantien liittymän kohdalla ja pysäkkiyh-
teyden rakentaminen

· Lastaustien liittymän parantaminen
· jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen Lastaustien ja Niskakankaan-

ten suuntaan liittymäalueella.

3.3. TEIDEN JA VÄYLIEN MITOITUKSET JA TIETEKNILLISET ASIAT

 3.3.1 Suunnittelunopeudet
Valtatie 28 plv 0-400: 60 km/h
Valtatie 28 plv 400-1885: 80 km/h
Lastaustie 50 km/h
Yksityistiet: 40 km/h

3.3.2 Mitoitusajoneuvot

Valtatie on erikoiskujetusreitti. Tiejaksolla ei ole erikoiskuljetuksille mitoitettavia liit-
tymiä. Lastaustien ja Niskakankaantien liittymissä mitoitusajoneuvona on käytetty
KAM- ajoneuvoa.

3.3.3 Päällysteet ja poikkileikkaukset
· Valtatie 28 AB 10 / 7,5

Jalankulku- ja pyörätiet
· J1 erillinen

- plv 0 - 360 AB 3,5 / 3
- plv 360– 515 AB 5 / 4,5, traktorilla ajo sallittu

· J2
- korotettu plv 3- 207 AB 3m, 1m erotuskaistalla
- erillinen plv 207 -342 AB  3,5 / 3

· J3, yhteys pysäkille AB 3 / 2,5

Kadut
· K1 plv 8 -100 AB 6,5 / 6
K1:n erillisenä jalankulku- ja pyörätienä
· K1J plv 5 - 32 AB 3,25 / 3

Yksityistiet
· Y1 AB 7,5 / 7
Y1:n erillisenä jalankulku- ja pyörätienä
· Y1J plv 2 - 30 AB 3,5 / 3
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3.3.4 Kuivatus ja vesien hallinta

Valtatien nykyinen pintakuivatus on toteutettu avo-ojin. Kuivatussuunnitelma pe-
rustuu nykyisiin kuivatusjärjestelyihin ja -tasoihin.

Jalankulku- ja polkupyöräteiden sekä yksityisteiden kuivatus hoidetaan avo-ojin ja
tarvittavilta osin sadevesiviemärein.

3.3.5 Liikenteenohjaus

Saarekkeessa tarvitaan irroitettavat liikennemerkit erikoiskuljetusten vuoksi.

3.4 RAKENTEELLINEN MITOITUS JA POHJANVAHVISTUKSET

3.4.1. Tehdyt tutkimukset
Suunnittelualueella on tehty ELY-keskuksen toimesta pohjatutkimuksia kesällä
2020. Tutkimuksia tehtiin painokairauksina 16 pisteessä, siipikairauksena 7 pis-
teessä ja koekuoppatutkimuksena 5 pisteessä. Kallionpintaa ei ole varmistettu po-
rakonekairauksilla. Lisäksi on otettu häiriintyneitä maanäytteitä pohjamaan laadun
selvittämiseksi.

3.4.2 Pohjanvahvistukset
Pääosin väylät voidaan rakentaa maanvaraisesti ilman pohjanvahvistustoimenpi-
teitä. Tarvittaessa pohjanvahvistuksena käytetään esikuormitusta. Mahdollisten
pohjanvahvistustoimenpiteiden rajat ja tavat tarkennetaan rakennussuunnittelun
aikana.

3.4.3 Rakenteellinen mitoitus

Pysäkkirakenne tehdään samoilla kerroksilla ja rakenteilla kuin nykyinen rakenne,
jotta saataisiin routivuuden ja kantavuuden kannalta mahdollisimman homogeeni-
set rakenteet. Levennysrakenteen tulee kuitenkin täyttää vähintään kantavuusvaa-
timukset.

Erillisen kevyen liikenteen väylän tavoitekantavuus kantavan kerroksen päältä on
100 MN/m2. Routamitoituksessa vaativuusluokaksi on määritelty K1, jolloin väylän
rakenteen suurin sallittu laskennallinen routanousu on teräsverkkoa käytettäessä
160 mm ja ilman teräsverkkoa tasalaatuisella pohjamaalla 100 mm.

Päällystetylle kadulle (K1) rakenteen mitoitus on tehty vaativuusluokan V5 mukai-
sesti. Tavoitekantavuus sitomattoman kantavan kerroksen päältä on 145 MPa ja
päällysteen päältä 170 MPa.

Pohjamaa on routivaa koko suunnittelualueella, joten kaikilla väylillä routamitoitus
on määräävä.

3.5 TIEYMPÄRISTÖ
Tieympäristösuunnitelmassa on näytetty viherrakentamisen toimenpiteet tiealu-
eella.
Tiealueelta joudutaan poistamaan puustoa rakentamisen johdosta. Puuston pois-
taminen keskittyy suunnittelualueen itäpäätyyn metsäalueelle. Uusien korvaavien
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istutuksien sijoittelussa tulee ottaa huomioon liittymien näkemäalueet. Jalankulku-
ja pyöräilyväylien takia näkemäalueiden koko kasvaa liittymien kohdalla.
Ympäristösuunnitelmaan on merkitty istutettava puusto ja nurmetettavat alueet.
Viljelymaiseman näkymät säilyvat avoimina ja rakennetun ympäristön reunoille is-
tutetaan uutta puustoa.

Melusuojaukset
Melulaskentaa ei kohteessa ole tehty, koska jalankulku- pyöräilyväylän rakentami-
sella ei ole melua lisäävää vaikutusta.

3.6 TIEVALAISTUS JA LIIKENTEENHALLINTA
Valtatie on nykyisin valaistu. Viereen rakennettavalle erilliselle yhdistetylle jalan-
kulku- ja polkupyörätielle rakennetaan erillinen valaistus.
Valaistuksen periaatteet ja valaistusluokat on esitetty valaistuksen yleiskartalla, pii-
rustusnumero 11T-1.
Uusi valaistus toteutetaan LED-valaisimilla. Pylväinä käytetään jäykkiä metallipyl-
väitä. Kaapelointi toteutetaan maakaapelilla.

3.7 MASSATILANNE JA SIJOITUSALUEET

Suunniteltujen väylien rakentamiseksi tarvitaan hankkeen ulkopuolelta suodatin-
hiekan sekä jakavan ja kantavan kerroksen murskeita n. 5370 m3.

Rakennettaviin penkereisiin voidaan käyttää hankkeelta saatavia maaleikkaus-
maita, niiltä osin kun ne on luokiteltu penkereisiin kelpaaviksi maalajeiksi. Raken-
teisiin kelpaamattomat massat käytetään luiskatäyttöihin. Sijoitusalueelle vietäviä
ylijäämämassoja ei hankkeessa ole.

Purettavaa asfalttia on 1515 m2 (n. 180 m3), joka toimitetaan jätteenkäsittelylai-
tokselle.
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4. TUTKITUT VAIHTOEHDOT

Työn alussa tehtiin tarkasteluja Lastaustien liittymän suuntauksesta. Vaihtoeh-
tona oli säilyttää liittymä nykyisellä kohdallaan tai parantaa Lastaustien liittymäku-
maa ohjeen mukaiseksi.

Kuva 9. Lastaustien liittymä nykyisen mukaisena

Kuva 10. Lastaustien liittymä parannettuna

Suunnitelmaratkaisuksi valittiin liittymän parantaminen, koska se on näkemiltään
parempi ja siten liikenneturvallisuuden kannalta turvallisempi sekä ajoneuvo- että
jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle.
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5. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET

5.1 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen parantaa oleellisesti valtatien suuntaisen
jalankulun ja polkupyöräilyn turvallisuutta ja olosuhteita koko tarkastelualueella.
Uusi väylä mahdollistaa Koivuahontien ja Niskakankaantien jalankulku- ja polku-
pyöräliikenteen turvallisen reitin Nivalan keskustaan.

5.2 YMPÄRISTÖLLISET VAIKUTUKSET

5.2.1 Maankäyttö ja tieympäristö
Tiesuunnitelman ratkaisu on yleiskaavan ja 1., 2. ja 3. vaiheen maakuntakaavan
mukainen ja maantien osalta asemakaavan mukainen.
Suunnitelma edellyttää vähäisen asemakaavamuutoksen Lastaustien liittymässä
K1 katualueeseen, jonka Nivalan kaupunki sitoutuu tekemään sen ennen raken-
tamisen alkamista.
Suunniteltu jalankulku- ja polkupyörätie sijoittuu asemakaavan liikennealueelle
paalulle 408 saakka. Erillisen väylän J1 rakentamista varten joudutaan lunasta-
maan uutta tiealueta tien vasemmalta puolelta n. 5945 m2. Alue on salaojitettua
peltoa. Rakentamisesta johtuen joudutaan tekemään pieniä muutoksia salaojituk-
siin.
Tiesuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen johdosta takia joudutaan poistamaan
puustoa Koivuahontien liittymän alueelta.

 5.2.2 Melu- ja päästövaikutukset
Kohteesta ei ole tehty melu- ja päästölaskentoja. Suunnitelmaratkaisut eivät vai-
kuta ajoneuvoliikenteen järjestelyihin, joten suunnitelmalla ei ole vaikutuksia liiken-
nemeluun- ja päästöihin.

5.2.3 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Suunnitelmaratkaisut perustuvat nykyiseen pintakuivatukseen ja laskuojiin, joten
vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin ei ole.
Nykyiset laskuojien luiskat raivataan kasvillisuudesta suunnitelmakartoilla esitet-
tyiltä kohdilta.

5.2.4 Vaikutukset maa-ainesvaroihin

Suunniteltujen väylien rakentamiseksi tarvitaan hankkeen ulkopuolelta suodatin-
hiekkaa sekä jakavan ja kantavan kerroksen murskeita n. 5370 m3.

Rakennettavien väylien pengerrakenteisiin voidaan hyödyntää hankkeelta saata-
via maaleikkausmaita. Rakenteisiin kelpaamattomat massat käytetään luiska-
täyttöihin. Hankkeella ei ole ylijäämämassoja.
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5.2.5 Vaikutukset luonnonympäristöön
Alueella ei ole rekisteröityjä luontoarvoja.

5.2.6 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin

Rakennustoimenpiteet vaikuttavat vähäisesti alueen maisemakuvaan. Istutettavat
puurivit muodostavat uutta maisemakuvaa suunnittelualueen länsi- ja itäpäätyyn.
Nykyiset näkemäalueet laajenevat ja puustoa joudutaan poistamaan enimmäk-
seen suunnittelualueen itäpäädyssä.

Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella: Kala-
jokilaakson kulttuurimaisema (Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla,
Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden mai-
sema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2013–2015). Suunnitelluilla toi-
menpiteillä ei ole merkittävää vaikutusta alueen maisemakuvaan, sillä uudet esi-
tetyt tielinjaukset ja mm. istutettavat puut muuttavat vähäisesti maisemakuvaa.

Alueen maisemakuva säilyy jatkossa alueen viljelylaakson tyypillisenä avoimena
viljelymaisemana.

Suunnittelualueen kulttuuriarvoihin ei kohdistu muutoksia.
5.2.7 Vaikutukset laitteisiin ja rakenteisiin
Siirrettävät johdot ja laitteet on esitetty tiesuunnitelman kohdassa 6T. Esitetyt siirto-
ja suojaustoimenpiteet perustuvat laiteomistajien kanssa käytyihin neuvotteluihin
ja heidän esityksiinsä siirtotarpeista ja varautumisesta uusiin rakenteisiin.
Laitteiden omistajat laativat tarvittavista toimenpiteistä yksityiskohtaiset suunnitel-
mat ja tekevät ko. työt joko omalla kustannuksellaan tai mahdollisten muiden sopi-
musehtojen mukaisesti.

5.2.8 Kiinteistövaikutukset
Tiealueen muutokset
Tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet edellyttävät lisätiealueen lunastamista val-
tatien 28 vasemmalta puolelta paaluväliltä 330 – 813 sekä vt 28 plv 34-  290  vas
ja lisäaluetta K1rakentamista varten plv 20 -45 vas, yhteensä n. 1700 m2.

Lunastettavat rakennukset
Suunnitelman johdosta ei lunasteta rakennuksia

5.3 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 362 400 € (maanrakennuskustan-
nusindeksi = 101,8 (tasossa 2015=100). Kustannus pitää sisältää rakennuskus-
tannusten lisäksi laitesiirtokuluja 18 600 €. Lunastus- ja korvauskustannuksia on
arvioitu olevan 1800 €. Tienrakennuskustannuksiin on sisällytetty 12 % yhteiskus-
tannuksia.

5.4 RAKENTAMISTYÖN AIKAISET VAIKUTUKSET
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Rakentaminen aiheuttaa tilapäisesti haittaa ajoneuvoliikenteelle sekä melu-, tä-
rinä- ja pölyhaittaa lähiympäristöön. Rakentamisen aikana kiinteistöille ajo häiriin-
tyy, mutta pääsy kaikille kiinteistöille turvataan koko rakentamisen ajan.

6. HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT,
LASKUOJAT JA JOHDOT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT
Hankkeen yhteydessä tullaan suorittamaan seuraaviin katuihin kohdistuvia toi-
menpiteitä.

· K1, Lastaustie
Hankkeen yhteydessä perustetaan oikeus nykyisten laskuojien perkaamiseen seu-
raavasti:

· laskuoja 1: 0 - 184 (Vt28 pl 422)

Hankkeen yhteydessä tulee rakennustoimenpiteistä johtuen tehtäväksi seuraavat
johto- ja laitesiirrot:

Omistaja Kohde / paaluväli Toimenpide Piirustus nro

Elisa V28 plv 30 -150 maakaapelin siirto 6.1T-1

V28 pl 167 maakaapelin suojaus 6.1T-1

v28 plv 268-300 maakaapelin suojaus 6.1T-2

Nivalan Vesihuolto Y1J pl 18 Vesijohdon suojaus 6.1T-1

J1 plv 430 - 600 Vesijohdon suojaus ja
eristys

6.1T-2

Elenia, sähkö V28 pl 208 Sähkökaapelin suojaus 6.1T-1

V28 plv 265 - 293 Sähkölinjan siirto ja
suojaus

6.1T-1

7. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Tiesuunnitelman toteuttamisen yhteydessä eri osapuolille tulevat velvoitteet on esi-
tetty kustannusjakoesityksessä tiesuunnitelman asiakirjassa 1.5T-2. Velvoitteet
koskevat rakennuskustannuksiin sekä laite- ja johtosiirtojen kustannuksiin osallis-
tumista.
Siirto- ja suojaustoimenpiteiden osalta periaate on, että nykyisen tiealueen ulko-
puolella sijaitsevien olemassa olevien johtojen ja laitteiden siirtokustannuksista
vastaa ELY-keskus ja laitteiden omistajat vastaavat tiealueelle sijoitettujen laittei-
den siirrosta sekä uusien laitteidensa rakentamistöistä syntyvistä kustannuksista
ellei sijoitussopimuksissa ole muuta mainittu.
Ely-keskus vastaa valtatien tiealueella sijaitsevien istutusten kunnossapidosta ja
kunnossapitokustannuksista. Ely-keskus vastaa omistajana valtatien ja kevyen lii-
kenteen valaistuksen kunnossapidosta ja käyttökustannuksista
Yksityistien Y1 sekä jalankulku- ja polkupyörätien Y2J kunnossapidosta ja käyttö-
kustannuksista vastaa Nivalan kaupunki.
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Nivalan kaupunki antaa lopullisen hyväksymisensä tiesuunnitelman valtuustokäsit-
telyn yhteydessä.

8. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA
JATKOTOIMENPITEIKSI

8.1 HYVÄKSYMISEHDOTUS

Suunnitelman hyväksymisehdotus on esitetty suunnitelman asiakírjana 1.3T

8.2 JATKOTOIMENPITEET

Suunnittelu jatkuu rakennussuunnitelman laatimisella. Hankkeen toteuttamisaika-
taulu on avoinna.

9.SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHDYSHENKILÖT

Tiesuunnitelman laatimista on ohjannut hankeryhmä, jonka työskentelyyn ovat
osallistuneet
· Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
· Jouni Hautala Nivalan kaupunki
· Juha Peltomaa Nivalan kaupunki
· Seppo Parantala Ramboll Finland Oy
· Janne Turpeinen Ramboll Finland Oy

Tiesuunnitelman on laatinut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeksian-
nosta konsulttityönä Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat vastanneet Seppo Pa-
rantala, Janne Turpeinen, Marja Pussinen, Mikko Sivonen ja Kalle Kemppainen.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
0400 382 327

Jouni Hautala Nivalan kaupunki
040 344 7301

Seppo Parantala Ramboll Finland Oy
040 8441912

Oulussa 14.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Nivalan kaupunki

_  _
Ari Kuotesaho Jouni Hautala
Projektivastaava Tekninen johtaja

Ramboll Finland Oy
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