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Yleistä tiesuunnitelmaprosessista

Rakennussuunnitelma

▪ Laaditaan 
tiesuunnitelman 
valmistuttua

▪ Tarkennetaan 
rakentamisessa 
tarvittavat 
yksityiskohdat

▪ Tämän hankkeen osalta 
ei vielä ole 
toteuttamisesta 
päätöksiä

TIESUUNNITELMA

▪ 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
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SUUNNITTELUTILANNE JA -AIKATAULU

• Aloituskuulutus 4/2021

• Alustavat maastotyöt tehty 2021 aikana

• Tiesuunnitelmaluonnosten valmistelu 2021 aikana

• Tiesuunnitelmaluonnosten esittely 1/2022 
(kommentointimahdollisuus)

• Tiesuunnitelman viimeistely, jossa esittelytilaisuuden palautteet 
otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan 2-4/2022

• Tiesuunnitelma nähtäville 5/2022 (muistutusmahdollisuus)

• Hyväksymisesitys Väylävirastolle/Traficomille

• Hyväksymispäätös nähtäville arviolta vuoden vaihteessa 2022-
2023 (valitusoikeus)

• Hyväksytty tiesuunnitelma on voimassa neljä vuotta ja ELY-keskus 
voi anoa hyväksymispäätöksen voimassaoloa toiset neljä vuotta

• Tiesuunnitelman lainvoimaisuuden jälkeen mahdollisuus 
rakennussuunnitteluun

• Ei vielä päätöksiä toteutuksesta
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• Suunnitelmaluonnoksen pohjana on käytetty
suunnittelualueella olevia hyväksyttyjä
osayleiskaavoja

• Tölby – Vikby osayleiskaavaa (hyväksytty 2015)

• Sulvan osayleiskaava (hyväksytty 2011)

• Suunnittelussa käytetty Väyläviraston ajantasaisia
suunnitteluohjeita

• Maantien 673 nopeusrajoitusten ja korkean
liikennemäärän seurauksena mopojen sijainti tulee
uudelle jalkakäytävälle ja pyörätielle mikä osaltaan
vaikuttaa väylän geometrisiin ratkaisuihin.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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YLEISKARTTA
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• Tarkemmat kartat löytyvät 
Mustasaaren kunnan kotisivuilta
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SUUNNITELMAKARTTA 3T-1

• Uusi jalkakäytävä ja pyörätie alkaa Långmossvägeniin nykyisen suojatien kohdalle, josta on yhteys 
nykyiseen alikulkuun

• Nykyisiin liittymiin ei tule muutoksia

• Nykyisille pysäkeille rakennetaan yhteydet yhdistetyltä jalkakäytävältä ja pyörätieltä

• Tölbyn joen yli rakennetaan uusi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden silta
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SUUNNITELMAKARTTA 3T-2 VE1

• Näsbackvägenin liittymä muutetaan kaavan mukaisesti maatalousliikenteen liittymäksi ja nykyisiä 
liittymäpyöristyksiä jyrkennetään

• Tölbyn niittytien länsipuolinen liittymä katkaistaan ja itäpuolinen liittymä (Mt 17669) käännetään 
kohtisuoraksi Rantatiehen nähden

• Marabacktåetin ja Paxaltåetin liittymät katkaistaan ja liittymien kohdalle tulee uusi alikulku. Alikulku sallittu 
ainoastaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

• Uusi jalkakäytävä ja pyörätie toimii rinnakkaisyhteytenä välillä Näsbackvägen – Marabacktået

• Välille Tölbyn niittytie (läntinen) – Paxaltået rakennetaan uusi rinnakkaisyhteys

• Nykyiset linja-autopysäkit siirretään Tölbyn niittytien yhteydestä uuden alikulun yhteyteen 
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SUUNNITELMAKARTTA 3T-2 VE2

• Näsbackvägenin liittymä muutetaan kaavan mukaisesti maatalousliikenteen liittymäksi ja nykyisiä 
liittymäpyöristyksiä jyrkennetään

• Tölbyn niittytien länsipuolinen liittymä katkaistaan ja itäpuolinen liittymä (Mt 17669) käännetään 
kohtisuoraksi Rantatiehen nähden

• Marabacktåetin ja Paxaltåetin liittymät katkaistaan ja liittymien kohdalle tulee uusi alikulku. Alikulku sallittu 
henkilöautoliikenteelle sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

• Uusi jalkakäytävä ja pyörätie toimii rinnakkaisyhteytenä välillä Näsbackvägen – Marabacktået

• Tölbyn niittytieltä (läntinen) rakennetaan yhteys Y2 kiinteistölle 499-421-3-61

• Nykyiset linja-autopysäkit siirretään Tölbyn niittytien yhteydestä uuden alikulun yhteyteen 
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SUUNNITELMAKARTTA 3T-3

• Rantatieltä uusi kaavan mukainen yhteys Tölbyn-Vikbyntielle

• Uuteen liittymään Rantatielle tulee entisen hevosurheilukeskuksen liittymää vastaavat kanavointijärjestelyt

• Oikeaan kääntymiskaista Vaasan suunnasta

• Vasemmalle kääntymiskaista Maalahden suunnasta

• Uusi alikulku liittymäparin väliin

• Vikbyn niittytietä vastapäätä oleva tieliittymä katkaistaan osayleiskaavan mukaisesti
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SUUNNITELMAKARTTA 3T-4

• Uuden alikulun sijainti tarkastettu osayleiskaavan sijainnista ja sijainti siirretty Tölbyn-Vikbyntien eteläpuolelle

• Sijainnin muutos vähentää Rantatien suuntaisten rinnakkaisyhteyksien tarvetta

• Lappräntintien ja Metsäniityntien välinen länsipuolinen linja-autopysäkki poistetaan ja uusi pysäkki sijoitetaan 
alikulun yhteyteen alikulun eteläpuolelle

• Y9 liittymää vastapäätä, Rantatien länsipuolella oleva liittymä katkaistaan
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VUOROPUHELU JA PALAUTE

• Poikkeusolojen vuoksi suunnitelmien esittely tapahtuu vain verkossa 12.-22.1.2022.

• Alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 
suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin Mustasaaren kunnan internet-sivustoilla 
osoitteessa www.mustasaari.fi/maantie-673

• Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään viimeistään 
28.1.2022 sähköpostilla osoitteeseen tero.hakkola@ramboll.fi. Palautetta voi antaa myös 
puhelimitse soittoaikana.

• Kommentteja pyydetään erityisesti Marabacktåetin ja Paxaltåetin kohdalla olevan alikulun 
käyttötarkoituksesta ja alueen liikennejärjestelyistä

• Soittoaika 18.1.2022 klo 14-15 ja 17-18.

• Mustasaaren kunta / Hans Hjerpe 050 696 12

• Ramboll Finland Oy / Tero Hakkola 040 555 8497

• Kaikki saamamme palaute on tärkeää ja auttaa suunnitelman viimeistelyssä
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen 
tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun 
tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

http://www.mustasaari.fi/maantie-673
mailto:tero.hakkola@ramboll.fi
http://www.ely-keskus.fi/tietosuoja


Kiitoksia mielenkiinnosta!

Ramboll Finland Oy / Tero Hakkola

tero.hakkola@ramboll.fi / 040 555 8497

mailto:Jussi.pajula@ramboll.fi

