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Hankeryhmä

Tilaajan edustaja

▪ Jukka Hakala, Pirkanmaan ELY-keskus

Nokian kaupungin edustaja

▪ Jussi Pesonen

Suunnittelukonsultti

▪ Teemu Tuhkanen, Finnmap Infra Oy

▪ Sari Saros, Finnmap Infra Oy
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Suunnitteluhanke

▪ Tavoitteena on laatia liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen 

tiesuunnitelma.

▪ Pirkanmaan ELY-keskus vastaa tiesuunnitelman laatimisesta, tiedottamisesta ja 

vuorovaikutuksesta.

▪ Suunnittelutyön kustannusarvio on noin 300 000 euroa.

▪ 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 tiesuunnitelman valmistuttua

▪ Rakennussuunnitelmassa tarkennetaan 

rakentamisessa tarvittavat yksityiskohdat eli 

se laaditaan pääasiassa 

rakennusurakoitsijaa varten

Rakennussuunnitelma
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Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely

▪ Aloituskuulutus

▪ Kuulutus ELY-keskuksen 

verkkosivuilla 21.10.2020

▪ Aamulehti 21.10.2020

▪ Maastomittaukset ja       

maaperätutkimukset

▪ Suunnittelupäätös ja tilaus 

joulukuussa 2020

▪ Maastomittaukset ja 

maaperätutkimukset jatkuvat 2021

Suunnittelun käynnistyminen
syksy 2020

▪ Suunnitteluperusteiden laatiminen

▪ Suunnitelmaluonnoksen laatiminen 

▪ Vuoropuhelu syyskuussa 2021

▪ Virallinen ilmoitus ELY-keskuksen 

verkkosivuilla ja ilmoitus 

Aamulehdessä 3.9.2021

▪ Palautteet ja palautteiden käsittely

▪ Suunnitelman viimeistely

▪ Tiesuunnitelmaluonnos sähköisesti 

nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi

▪ Kuulutus ELY:n verkkosivuilla

▪ Lehti-ilmoitus

▪ Kirjeet asianosaisille

▪ Lausuntopyynnöt viranomaisille

▪ Muistutusten ja lausuntojen käsittely

▪ Mahdolliset muutokset tiesuunnitelmaan

▪ Hyväksymisesitys 

Väylävirastolle/Liikenne ja 

viestintävirasto Traficomille

▪ Hyväksymispäätös Traficomista

▪ Kuulutus tiesuunnitelman 

hyväksymisestä

▪ Hyväksymispäätös nähtäville

▪ Mahdollisuus valitukseen

▪ Tiesuunnitelman lainvoimaisuus

Suunnitelman laatiminen
2021

Hyväksymiskäsittely
2021-2022

Rakennussuunnittelu?
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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 etätilaisuutena järjestettävän 

yleisötilaisuuden, Väyläviraston nettisivuilla olevan palautejärjestelmän 

palautteiden ja muiden palautteiden avulla.

▪ Hankesivujen kautta voi tutustua tiesuunnitelmaluonnoksiin 

yleisötilaisuuden jälkeen. Hankesivut löytyvät Väyläviraston nettisivuilta 

osoitteesta https://vayla.fi/vt-11-murhasaari-mustikkakangas.

▪ Mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään toimittamaan 

ensisijaisesti hankesivuilta löytyvän karttapalautejärjestelmän 

https://projektit.finnmap-infra.fi/50660/3d/ kautta tai sähköpostilla Sari 

Sarokselle (sari.saros(at)finnmap-infra.fi) 30.9.2021 mennessä.

https://vayla.fi/vt-11-murhasaari-mustikkakangas
https://projektit.finnmap-infra.fi/50660/3d/
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Palaute on tärkeää

▪ Erityisesti suunnitelman viimeistelyn kannalta tärkeät asiat on hyvä 

tuoda esille.

▪ Esimerkkejä:

▪ Kuivatukseen liittyvät asiat

▪ Liittymiin ja tiejärjestelyihin liittyvät asiat

▪ Kiinteistöjen maanalaiset rakenteet, jotka voivat vaikuttaa 

suunnitelmaan (esim. kaivot, lähteet, johdot, kaapelit, salaojat, 

säiliöt yms.)

▪ Erityiset ympäristöön liittyvät havainnot (esim. rauhoitetut 

puut/kasvit sekä suojeltavat puut/kasvit ja eläimet)



Hakala Jukka9

Rakennushankkeen toteutus

▪ Rakentamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutusaikataulu ei 

ole tiedossa.

▪ Hyväksytty tiesuunnitelma 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

