
Tiesuunnitelma

• Tiesuunnitelman 
laatiminen on tien 
yksityiskohtaista 
suunnittelua.

• Tiesuunnitelmavai-
heessa voi vaikuttaa 
yksityiskohtien rat-
kaisemiseen.

• Menetyksistä, hai-
toista ja vahingoista 
maksetaan korvaus.

Tiesuunnitelman laatiminen on tien eri osien yksityiskohtaista suunnittelua 
ja mitoittamista. Tätä suunnitteluvaihetta voi edeltää yleissuunnitelma tai 
muu esiselvitys, jossa hankkeen perusratkaisut on jo päätetty. Pienehköissä 
tien parantamishankkeissa suunnittelu voi alkaa tiesuunnitteluvaiheella.

Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, 
kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuo-
jaukset. Erityisesti tien lähialueen asukkaille yksityiskohdat ovat merkittä-
viä, sillä ne vaikuttavat heidän asumiseensa ja jokapäiväiseen toimintaansa.

Tiesuunnitelma laaditaan, käsitellään ja hyväksytään lakia liikennejärjestel-
mästä ja maanteistä noudattaen (LjMTL). Hyväksytty tiesuunnitelma antaa 
tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien rakentamiseen.



TIESUUNNITELMA ON LAKIIN PERUSTUVA 
ASIAKIRJA 

Tiesuunnittelua ohjaavat laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä sekä maantieasetus. Suunnitelman laati 
pääsääntöisesti Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus) mutta laatijana voi vastaavin menettelyin 
olla myös Väylävirasto. Suunnitelman laatiminen etenee 
seuraavasti:

• Suunnittelun aloittamisesta kuulutetaan ELY-keskuk-
sen tietoverkossa sekä sanomalehdessä Suunnitte-
lualueen asukkaisiin voidaan ottaa yhteyttä muullakin 
sopivalla tavalla, esimerkiksi kirjeitse.

• Tiesuunnitteluvaihe on oikea aika vaikuttaa hank-
keen yksityiskohtien ratkaisemiseen. Tiehankkeesta 
kiinnostuneet saavat halutessaan suunnittelua 
koskevia tietoja sekä mahdollisuuden tutustua suun-
nitelmaluonnoksiin. Tässä vaiheessa on viimeinen 
mahdollisuus tuoda esiin ne yksityiskohdat, jotka 
ovat suunnitelman viimeistelyn kannalta tärkeitä. 
Suunnittelijat pyrkivät ottamaan huomioon tiedossaan 
olevat tärkeät seikat ja neuvottelevat monista rat-
kaisuista sekä yksityiskohdista mm. maanomistajien 
kanssa. Usein ilmenee kuitenkin asioita, yksityiskohtia 
ja arvostuskysymyksiä, jotka eivät välttämättä tule 
suunnittelijoiden tietoon. Suunnittelijoihin kannattaa 
ottaa yhteyttä ja kertoa asioista, jotka mahdollisesti 
voivat vaikuttaa suunnitteluun ja ratkaisuihin.

• Tiesuunnitelmasta ilmenee tien paikka (linjaus) ja kor-
keusasema (tasaus), tien eri osat mittoineen, tien va-
rusteet, tieympäristön rakentamis- ja käsittelytoimet, 
tietä varten tarvittava alue, maa-ainesten ottamiseen 
ja sijoittamiseen tarvittavat alueet, kuivatusta varten 
tarvittavat järjestelyt sekä hankkeen kustannukset 
mahdollisine jako-osuuksineen rahoittajien kesken.

• Tiesuunnitelma pidetään LjMTL:n mukaan yleisesti 
nähtävänä julkaisupäivän + 30 päivää. ELY-keskus 
kuuluttaa suunnitelman nähtävänä olosta tieverkos-
saan. Muutoksia haluavat voivat tällöin tehdä suun-
nitelmaa vastaan muistutuksen, joka on toimitettava 
ELY-keskukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. 
ELY-keskus toimittaa muistutukset kunnalle huomioi-
tavaksi kunnan lausuntoa annettaessa.

• Kunta toimittaa lausuntonsa suunnitelmasta ja sitä 
vastaan tehdyistä muistutuksista ELY-keskukselle. 
Suunnitelmasta hankitaan lausunto maakunnan 
liitolta. Lausuntoja voidaan tarpeen mukaan pyytää 
muiltakin viranomaisilta. Lausunnot ja muistutukset 
käsitellään ELY-keskuksessa, ja niiden perusteella 
voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia suunnitelmaan.

• Liikenne- ja viestintävirastossa (Traficom) tehdään hy-
väksymispäätös, mikä saatetaan eri tahoille tiedoksi ja 
asetetaan asiakirjoineen ELY-keskuksen tietoverkossa 
nähtäväksi. Päätökseen voi nähtävänäoloaikana (jul-
kaisupäivä + 7 päivän tiedoksisaantiaika + 30 päivän 
valitusaika) hakea muutosta valittamalla hallinto- 
oikeuteen ja sen jälkeen edelleen korkeimpaan  
hallinto-oikeuteen, mikäli valituslupa myönnetään. 

RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMINEN

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen perusteella 
rakennustyöt voidaan aloittaa valituksesta huolimatta, 
ellei valitusta käsittelevä tuomioistuin toisin määrää.

MENETYKSISTÄ, HAITOISTA JA 
VAHINGOISTA MAKSETAAN KORVAUKSET

Tietarkoituksiin tarvittavasta maasta, purettavista 
rakennuksista ja laitteista, laitteiden siirroista sekä 
mahdollisista haitoista ja vahingoista maksettavat 
korvaukset ratkaistaan pääosin maantietoimituksessa. 
Tien suunnittelun ja rakentamisen aikana syntyneistä 
vahingoista maksetaan korvaukset välittömästi, jos 
maanomistaja ja tienpitäjä sopivat korvauksen suuruu-
desta. Vahinkotapauksissa maanomistajan tulee ottaa 
yhteys työmaan päällikköön.

Asuinrakennusten ja elinkeinon harjoittamisen kannalta 
välttämättömien rakennusten lunastus sovitaan lähes 
aina vapaaehtoisin kaupoin. Maantietoimitus käynniste-
tään ennen rakentamisen aloittamista, ja se jatkuu vielä 
rakentamisen jälkeenkin. Maantietoimituksen alkuvai-
heessa määritetään korvaukset maapohjasta, raken-
nuksista sekä kasvillisuudesta, ja korvaukset pyritään 
maksamaan välittömästi. Korvaukset haitasta ja vahin-
gosta voidaan määrittää ja maksaa kuitenkin yleensä 
vasta tien valmistuttua.

Pääsääntöisesti maantietoimituksessa ratkaistavat 
korvausasiat hoidetaan viran puolesta ilman erillistä 
korvausvaatimusta. Vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi 
asianosaisen on kuitenkin syytä olla aktiivinen ja tehdä 
tarvittaessa korvausvaatimus maantietoimituksen aikana.

Jos maanomistaja tai muu asianosainen on tyytymätön 
maantietoimituksessa tehtyihin päätöksiin, hän voi 
hakea muutosta maaoikeudelta.
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