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 Vt 20 Korvenkylä – Kiiminki kehittämisselvitys (vuodelta 2019) 
 Toimivuustarkastelu (vuodelta 2019) 
 MAL-hanke (maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020-2031, kestävään 

yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen tähtäävä sopimus ), kustannusten 
jako kaupungin ja valtion kesken 50/50 

 Toimenpiteet 
 Liittymäalueen porrastaminen ja pääsuunnan kanavointi 
 Alikulkukäytävä valtatien ali 
 Uudet pysäkkijärjestelyt 
 Valaistuksen parantaminen 

Hankkeen tavoitteet 
 Parantaa jalankulku- ja pyöräliikenteen olosuhteita ja lisätä kulkumuodon 

houkuttelevuutta 
 Liikenneturvallisuuden sekä liikenteen toimivuuden ja sujuvuuden parantaminen 
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Suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja alustava aikataulu 1/2 

 9/2021 Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi 
�  Aloituskuulutus julkaistiin ELY-keskuksen, kaupungin ja Väyläviraston 

nettisivuille sekä sanomalehti Rantapohjassa  2.9.2021 

 4.11.2021 Hankkeen yleisötilaisuus (suunnitelmaluonnosten esittely) 

 12/2021 Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu 
 1-2/2022 Ely-keskus asettaa suunnitelman nähtäville 30 vuorokauden ajaksi (LjMTL) 

�  Nähtävillä olosta ilmoitetaan ELY-keskuksen, kaupungin ja Väyläviraston 
nettisivuilla sekä paikallisessa lehdessä 

�  Nähtävillä oloaikana suunnitelmasta voi tehdä muistutuksen 

 2-3/2022 ELY- keskus lähettää tiesuunnitelman lausuntokierrokselle (mm. 
Oulun kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan liittoon ja Museovirastoon) 

 4-5/2022 Kaupunki antaa tiesuunnitelmasta lausunnon, jossa se ottaa kantaa myös 
suunnitelmasta mahdollisesti tehtyihin muistutuksiin 

 6/2022 ELY- keskus  käsittelee lausunnot ja laatii tarvittaessa vastineet 
suunnitelmasta jätettyihin muistutuksiin 

 Kevät/2022 Rakennussuunnitelma valmistuu 



 

 

 
 

 

Suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja alustava aikataulu 2/2 

6-7/2022 ELY- keskus lähettää tiesuunnitelman Väylävirastoon tarkastettavaksi ja sen 
jälkeen hyväksyttäväksi Traficomiin (entinen Liikenne- ja viestintävirasto) 

� Traficom  antaa tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen 
� käsittely kestää n. 4 - 6 kk 

 11-12/2022 ELY-keskus asettaa hyväksymispäätöksen ja tiesuunnitelman nähtäville 
(37 vrk) 

� Nähtävillä olosta ilmoitetaan ELY-keskuksen, kaupungin ja 
Väyläviraston nettisivuilla sekä paikallisessa lehdessä 

 2023 Hankkeen toteutus  MAL-hankkeena v. 2023 (valtio 50 % / kaupunki 50 %), 
rakennuskustannusarvio noin 1,6 M€ (alv 0%) (tarkentuu suunnittelun edetessä) 


