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Tästä TS lähtee: 

mittauksia ja 

selvityksiä

- Maaperätutkimukset

- Liikennelaskennat

- Merenpohjan keilaus

- Maastomalli

- Nykyisten rakenteiden tarkka 

laserkeilaus (esim. silta)

- Laajat luontoselvitykset 

maalta ja merestä

- Arkeologiset selvitykset

- Vaikutustarkastelut: melu ym

- Salmen virtausmalli

- Tuulitunnelikokeet

- Köysistön jäätymistarkastelut

- Palokuormariskit 

Kuva Risto Kiviluoma,WSP
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Vesistösillat vaativat 

erityistä huomiota –

suunnittelu, luvat ja 

luontoselvitykset vievät 

aikaa!
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TS voi prosessina ja 

juridiikaltaan olla 

vieras asukkaille, 

luottamus-henkilöille 

ja virkakunnalle.

Kunta voi suunnit-

telusopimuksella olla 

TS-teettäjä. 



Jari Nikki5

Vanha silta v. 1963, KVL 12.000 ajon/vrk

Raskaita 600 ajon/vrk

Korona-aikana liikenne kasvanut!
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WSP Finland Oy

Vanhan sillan pituus 287 m.  

Alikulkukorkeus 11 m.

Uuden sillan pit. 620 m. ja 

alikulku 16 m.
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TS-prosessissa huomioitavaa kunnan osalta I

▪ Tarpeitten ja lähtökohtien pohtiminen alussa – miten maankäyttö 

tai pyörätieverkko kehittyy? Entä lähimpien liittymien tilanne?

▪ Lähtöaineistojen, kuten putki- ja johtotietojen 3D-muoto

▪ Kaavamuutosten käynnistäminen ajoissa! 

▪ Osayleiskaavan muutos kriittinen! Tunnistettava heti työn alussa!

WSP Finland Oy
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TS-prosessissa huomioitavaa kunnan osalta II

▪ Osallistuminen hankeryhmään vaatii resursseja

▪ Kunnasta mukaan teknisen puolen lisäksi kaavoitus-

ja ympäristöasiantuntijat!

▪ Joka kokouksessa joudutaan tekemään valintoja ja 

tiputtamaan huonoja vaihtoehtoja pois.

▪ Muistutukset tiesuunnitelmasta toimitetaan nykyisin 

ELY-keskukselle, joka lähettää ne lausuntopyynnön 

täydennyksenä kuntaan – kantaa pyydetään!



Miten liittyy muihin hankkeisiin?

www.paraistenvayla.fi9

http://www.paraistenvayla.fi/
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▪Putket ja johdot selvitettävä 

heti aluksi

▪Turhat ja luvattomat liittymät 

pois –> korvaava yhteys -> 

kaavamuutos?

▪Bussipysäkkien sijoittuminen 

yllättävän monisyinen asia.

▪Paljon säätöä monesta 

pikkuasiasta

Muita murheita
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Syö kaiken käytettävissä olevan ajan…

▪ Valmistelut ja lähtöaineistot

▪ Tiimikokoontumisia hankeryhmän lisäksi: kaavat, luonto, 

melusuojaukset jne. 

▪ Riskienhallinnan työpajat
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Kun luulit että homma alkaa valmistua…

Kustannusjakoneuvottelut!

12



7 kustannusjako-
neuvottelua: 
Suomen ennätys!

▪ Johtosiirrot, melusuojaus, 
uudet maankäyttöyhteydet, 
liittymät, pyörätiet…

▪ Parannetaanko poikittais- ja 
suuntaisyhteyksiä? Entä muut 
liittyvät toimenpiteet?

▪ Tekniikan ikävähennykset ym. 

▪ Toisaalta hyvää suunnittelua ei 
saisi estää se, että koko ajan 
vahditaan maksuosuuksia.

Cracked.com13

Väylävirasto päättää säännöt ja 

neuvottelee, onko  reilua!!!

Ehdoteltiin 

kaikkea kivaa, 

eikä maksajasta 

ollut puhetta!
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1. ELY asettaa TS:n sähköisesti nähtäville 30 

pv.

2. ELY pyytää lausunnot kaupungilta, liitolta 

jne.

3. Muistutukset tulevat ELY:lle, joka pyytää 

näistä lausunnon täydennyksen kaupungilta.

4. Mahdollisten tarkistusten jälkeen TS lähtee 

hyväksyttäväksi Väylävirastoon ja 

Traficomiin.

5. Hyväksymispäätös asetetaan nähtäville 30 

pv ajaksi.

6. Tietoimituksessa käsitellään lunastus- ja 

korvausasioita (ynnä viilataan vielä 

yksityistieasioita).

Kuva: WSP Finland Oy

Hyväksymisprosessi
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Kommentteja kunnista (muistakin TS-hankkeista)

▪ Hidasta puuhaa!

▪ Työläs (kaavoitus, kokoukset ym)

▪ Kallis myös kaupungille (kaavamuutokset, työ, kulut)

▪ Esittelyaineistojen vähäisyys/hankala käyttö

▪ Joissain hankkeissa pettymyksiä - suunnitelman 

valmistuminen ei tarkoita, että pääsee heti 

toteutuslistalle
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Myönteisiä havaintoja

▪ Riskityöpajoja kehitetty, osallistujat 

kiinnostuneita - aletaan ajatella ”riskien 

kautta”.

▪ Etäkokoukset ja -yleisötilaisuudet toimineet 

hyvin

▪ Kaupunkien johto saatu mukaan. 

▪ Oman seudun poliitikot positiivisella 

asenteella.

Kuva: WSP Finland Oy



Kirjalan rakentamisvalmiuden 
saavuttaminen

• TS vie isomman sillan ja kaavoja sisältävässä hankkeessa 1.5 v.

• Hallinnollisesti rakentamisvalmius saavutetaan viimeistään 2023.

• RS laadinta pitää olla luokkaa puolivälissä ennen maastotöiden alkua

172021 2022 2023

Vesilain mukaiset luvat, käsittely 2021 Muutoksenhaku???

TS hallinnollinen 
käsittely

TS hyväksymispäätös 2021 lopussa.
Mahd. muutoksenhausta huolimatta 2023 päässee 

rakentamaan

Muutoksenhaku???

Sillan rakennussuunnitelma & valmistelu

TS laatiminen 1,5 v



21.9.21 Valittu Kreate
Oy kumppaniksi 
allianssihankkeeseen

Rakennuttamisesta Lisätietoja:

Väylävirasto

Projektipäällikkö Janne 
Wikström

P: 0295-343600

janne.wikstrom@vayla.fi
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Lopuksi video pyörimään


