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1. Tilaus 

Destia Oy laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 4 Kirrin ja Tikkakosken välille 
Keski-Suomen Ely-keskuksen toimeksiannosta.  

Tiesuunnitelmaan liittyen Destia Oy pyysi Keski-Suomen maanmittaustoi-
mistoa tekemään kiinteistövaikutusten arviointiselvityksen (KIVA-selvitys), 
jonka tavoitteena oli mm. moottoritien ylittävien/alittavien kulkujen minimoin-
ti.  

 

2. Yleiskuvaus 

Valtatie 4 muutetaan välillä Kirri-Tikkakoski moottoritieksi. Nyt suunniteltava 
moottoritie alkaa Kirrin eritasoliittymästä ja loppuu Vehniäntiehen. Kirrin ja 
Lintukankaan eritasoliittymien välisellä osuudella moottoritie kulkee osan 
matkaa tunnelissa. Tunneli on noin 700 metriä pitkä. Kirrin eritasoliittymästä 
Matinmäen liittymään moottoritie linjataan uuteen maastokäytävään. Ma-
tinmäen liittymästä eteenpäin moottoritie kulkee nykyisen valtatien päällä. 

Rinnakkaistie suunnitellaan alkuosalla nykyiselle valtatielle ja Matinmäen 
liittymän jälkeen moottoritien itäpuolelle. 

Moottoritiehen tulee kaikkiaan viisi eritasoliittymää. Lisäksi hankkeeseen si-
sältyy kaksi lentokoneiden varalaskupaikkaa. 

Yksityistiejärjestelyt suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. 

 

3. Kaavoitustilanne 

Jyväskylän kaupungin puolelle on vahvistettu Puuppola-Lintukankaan 
osayleiskaava. Laukaan kunnan puolella Vehniän kylälle on v. 1983 laadittu 
kyläyleiskaava, jota ollaan saattamassa ajan tasalle. 

 

4. Maanomistajien kuuleminen 

Keski-Suomen Ely-keskuksen koolle kutsumana pidettiin yleisötilaisuus 
Puuppolan koululla 17.1.2012. Tilaisuudessa projektipäällikkö Kari Komi 
esitteli tiehanketta sekä Destia Oy:n edustajat Pekka Karhinen ja Seppo Vii-
tala tiesuunnitelmaa. KIVA-selvitystä esitteli Jorma Rautiainen Keski-
Suomen maanmittaustoimistosta, avustajanaan Marko Saarinen. Läsnäoli-
joilla oli mahdollisuus tutustua tiesuunnitelmaan ja keskustella edellä olevi-
en henkilöiden kanssa, sekä esittää mahdollisia muutosehdotuksia tiesuun-
nitelmaan. 

KIVA-selvityksen yhteydessä muutamat maanomistajat kävivät maanmitta-
ustoimistolla keskustelemassa Jorma Rautiaisen kanssa. Kuulemistilai-
suuksia järjestettiin yhteensä 4 kpl. Näistä kolmessa oli mukana myös Sep-
po Viitala Destiasta. 
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5. Kiinteistövaikutusten arviointi ja toimenpide-ehdotukset 

Kiinteistövaikutusten arvioinnilla pyritään löytämään keinot, joilla tiehank-
keen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia kiinteistöjen käytölle voitaisiin vä-
hentää. Tällöin tulevat lähinnä kyseeseen tilusjärjestelyt (tilusvaihdot kiin-
teistöjen kesken, tilussiirrot kiinteistöstä toiseen taikka vähäisten alueiden 
lunastamiset tiealueeseen) sekä yksityisten teiden järjestelyt tarpeellisten 
kulkuyhteyksien turvaamiseksi. 

KIVA-selvityksen pohjaksi Maaseutuvirastosta tilattiin peltolohkoaineisto, 
jolloin saatiin selville peltojen tämänhetkinen omistus ja hallinta. Suurimmat 
peltoalueet sijaitsevat Tikkakosken eteläpuolella nykyisen valtatie 4:n (ja 
suunnitellun moottoritien) molemmin puolin. Huomattava osa pelloista on 
vuokralla. 

Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta tutkittiin tieyhteydet. 

Tiesuunnitelma sijoitettiin maanmittauslaitoksen JAKO-kartalle, jolloin pääs-
tiin tutkimaan tiesuunnitelman sijoittumista nykyiseen tieverkostoon ja kiin-
teistörakenteeseen. 

Erilaisia teemakarttoja laadittiin peltojen omistuksen ja hallinnan sekä kiin-
teistöjen omistuksen perusteella. Näitä on esitetty tämän raportin liitteenä. 

KIVA-selvityksen lopputuloksena esitetään toimenpide-ehdotuksia seuraa-
vissa ns. KIVA-korteissa. 
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KIVA-kortti 1 
 

 
 
Kiinteistöstä Sivula 179-401-2-390 (omistajat Paananen Kauko ja Pirkko) esitetään siirrettäväksi erilli-
nen moottoritien länsipuolella oleva palsta kiinteistöön Kirri 179-404-71-41 (Jyväskylän kaupunki). 
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KIVA-kortti 2 
 

 
 
Lintukankaan eritasoliittymä pirstoo kiinteistön Uusi-Sivula 179-401-2-398 (Paananen Timo ja Päivi). 
Moottoritien länsipuolella oleville peltolohkoille pääsemiseksi tulee maantiehen rakentaa maatalousliit-
tymät. Pohjoiseen päin suunniteltu yksityinen tie on tarpeellinen, koska se palvelee myös muita kiin-
teistöjä (14:5, 14:6 ja 7:5). Mikäli kulkuyhteyden järjestäminen Lintukankaan tien eteläpuolella oleville 
peltolohkoille jää maanomistajan tehtäväksi, käsitellään tästä aiheutuvat korvauskysymykset maantie-
toimituksessa. Moottoritien länsipuoli on merkitty yleiskaavaan työpaikka-alueeksi (TP), jonka tarkempi 
maankäyttö ratkaistaan asemakaavoituksella. Kiinteistö 2-398 rajoittuu etelässä Jyväskylän kaupungin 
maihin. Mikäli kaupunki saisi hankittua alueen omistukseensa, tilanne muuttuisi. 
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KIVA-kortti 3 
 

 
 
Kiinteistöstä 179-403-7-5 (Jyväskylän kaupunki) siirretään moottoritien itäpuolella olevat vähäiset alu-
eet kiinteistöihin 179-401-2-398 (Paananen Timo ja Päivi) ja 179-403-7-4 (Hallikas Anita), ellei niitä 
lunasteta tiealueeseen. Kiinteistöistä Niemelä 179-403-7-10 (Rönni Urho pk.) ja Kiviharju 179-403-7-
27 (Tuohinen Seppo pk.) / Aune Tuohinen) esitetään siirrettäväksi moottoritien länsipuolelle jäävät 
alueet kiinteistöön Rannila 179-403-7-20 (Jyväskylän kaupunki), koska tieoikeuden perustaminen kiin-
teistön 179-404-3-217 (Niininen Anssi ja Leena) kautta ei liene perusteltua (em. kiinteistö luovuttaa 
muutenkin maantie- ja yksityistiealuetta). 
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KIVA-kortti 4 
 

 
 
Kiinteistöllä Kauppila 179-404-3-217 (Niininen Anssi ja Leena) harjoitetaan ravihevosten valmennusta. 
Moottoritie katkaisee hevosten harjoitusradat. Ellei moottoritiehen rakenneta alikulkua, toiminta joudu-
taan maanomistajan mukaan todennäköisesti lopettamaan. Moottoritiehen suunniteltu ylikulku ei pal-
vele hevosvalmennusta, koska tiellä on paljon muutakin liikennettä. Maanomistaja esittää muutosta 
yksityistien linjaukseen turhan maanmenetyksen välttämiseksi. Marko Niininen pyytää, että tilalle Mus-
tikka 179-404-3-242 rakennetaan pistotie. 
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KIVA-kortti 5 
 

 
 
Kiinteistöjen Talvilahti 179-404-3-129 ja Taipale 179-404-3-147 omistajat (Aatinen Lauri ja Aila) vaati-
vat, että moottoritien länsipuolella olevalle alueelle järjestetään kulkuyhteys rantasaunalle pääsyä se-
kä metsäliikennettä varten. Lisäksi viemäriputken huoltotyöt vaativat pääsyä alueelle. Ensisijainen 
toivomus on, että nykyisen tien kohdalle rakennetaan moottoritien alikulkutunneli (A). Tämä on Aatis-
ten mukaan mahdollista, koska moottoritietä joudutaan pengertämään tällä kohdin. Mikäli alikulkua ei 
rakenneta, tulisi yksityinen tie rakentaa likimain alueen keskeltä (B), tontit kiertäen (lohkominen vireil-
lä). Toinen mahdollinen tien paikka on maanomistajien mukaan moottoritien vieressä (C), mikäli kallio 
ei estä tienrakentamista (Niiniset vastustavat tien rakentamista maalleen). Rannan läheisyyteen (D) 
tien rakentaminen ei ole maanomistajan mielestä toivottavaa, koska kulku tapahtuisi piha-alueen läpi. 
Lisäksi ranta halutaan rauhoittaa mahdolliselta ulkopuoliselta liikenteeltä. 
 
 
 
 
 
 

A 
B 

C 

D 
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KIVA-kortti 6 
 

 
 
Kiinteistö Ohrapää 179-403-20-17 (Suoraniemi Jaakko Valtteri) jää lähes kokonaan moottoritien alle, 
joten se tulee lunastettavaksi. Moottoritie halkaisee kiinteistön Haukkala 179-403-20-167 (Suojala 
Saara Lempi pk.) rantapalstan. Korttajärven ranta soveltuu esim. venevalkama-alueeksi, jonne tulee 
järjestää kulkuyhteys joko pohjoisesta tai etelästä tiealueen reunaan (etelästä mahdollista, mikäli Laa-
hajoen sillan ali pääsee). Alueella on venevalkamaoikeus tilalla Pirttimäki 179-403-20-48 (Anttila Tah-
vo Pellervo). Kulkuoikeus (1m polku) venevalkamalle on tällä hetkellä suoraan 4-tieltä. Moottoritie kat-
kaisee tämän yhteyden, joten uusi kulkuyhteys tulee järjestää maantietoimituksessa. Seppo Suojala 
esittää, että ELY-keskus ostaisi Rantapaju tilan 20:41, jota voitaisiin käyttää vaihtomaana Joenranta 
tilasta 20:151 lunastettaviin tiealueisiin. 
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KIVA-kortti 7 
 

 
 
Kiinteistöstä Tillikka 179-403-20-164 (Rajalin Tapio Kalervo) jää vähäinen alue moottoritien länsipuo-
lelle Makkarajoen varteen, joka voitaneen säilyttää esim. venevalkamana. Alueelle kulkemiseen voi-
daan hyödyntää kevyen liikenteen väylää (, joka puuttuu tältä kartalta). Olli Natunen katsoi, ettei alu-
eesta ole hyötyä Paavo Natusen maiden yhteydessä, koska alueella on Jyväskylän Energia Oy:n 
pumppaamo. Natunen esitti, että kevyen liikenteen väylä rakennettaisiin Makkarajoen eteläpuolelle ja 
Makkarajoen silta kunnostettaisiin. 
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KIVA-kortti 8 
 

 
 
Kiinteistöstä Koivukuja 179-403-15-61 (Kujala Minna Hannele) siirretään moottoritien ja rinnakkaistien 
välistä alue kiinteistöön Päivölä 179-403-37-1 (Loukiala Eino Tapio). Vastaavasti moottoritien länsi-
puolella kiinteistöstä 37-1 voitaisiin siirtää alue kiinteistöön 15-61. Teiden väliset vähäisemmät maa-
alueet voitaisiin lunastaa tiealueeseen. Syrjään jäänyt entinen paikallistie liitetään viereisiin kiinteistöi-
hin. Tiealueiden rajat ovat tällä kartalla suuntaa antavia (rinnakkainen maantie on merkitty 25 m leve-
äksi ja yksityinen tie 12 m leveäksi). 
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KIVA-kortti 9 
 

 
 
Kiinteistö Välilä 179-403-15-14 (Loukiala Voitto) jää lähes kokonaan moottoritien alle. Loputkin alueet 
moottoritien länsipuolella voidaan lunastaa tiealueeseen, esim. melusuojausta varten. Luoteiskulma 
voidaan vaihtoehtoisesti siirtää kiinteistöön Jokela 179-403-15-48 (Natunen Paavo Oskari). 
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KIVA-kortti 10 
 

 
 
Kiinteistöille Peltola 179-403-17-4 ja Peltoniemi 15-40 (Loukiala Helmi ja Sulo pk.) tulisi järjestää kul-
kuyhteys moottoritien länsipuolella olevalle metsäpalstalle. Vaihtoehtoisesti kyseisen palstan voisi liit-
tää kiinteistöön Matinmäki 179-403-15-62 (Loukiala Petri Juhani. Kuulemistilaisuudessa tilussiirto jäi 
”hautumaan”, koska perikuntaa on kuultava. Metsää pystytään hoitamaan myös ilman tilusjärjestelyä 
(pääosin taimikkoa). ). Moottoritien itäpuolella oleva peltolohko on tällä hetkellä vuokralla (vuokraaja 
Leiviskä Paula Hannele). Peltolohkolle tulee järjestää kulkuyhteys rinnakkaistieltä sopivasta kohdin 
(karttamerkintä suuntaa antava). 
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KIVA-kortti 11 
 

 
 
Kiinteistöstä Kannikko 179-410-1-13 (Rahkonen Petri Juhani, Peltoperä Kaisu Nina Maria) esitetään 
siirrettäväksi moottoritien itäpuolelle jäävä peltolohko kiinteistöön Koivurinne 179-410-1-398 (Kauppi-
nen Anna-Liisa Kyllikki). 
 

Y

s 
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Kiinteistöstä Pikku-Johtola 179-410-1-464 (Rahkonen Jukka ja Anita) esitetään siirrettäväksi moottori-
tien itäpuolelle jäävä peltolohko kiinteistöön Johtola 179-410-1-132  (Pallonen Simo Ensio). Vastaa-
vasti kiinteistöstä Johtola 1-132 esitetään siirrettäväksi moottoritien länsipuolelle jäävä peltolohko kiin-
teistöön Korpitikka II 179-410-1-1214 tai Pikku-Johtola (Rahkonen Jukka). 
 
Jukka ja Anita Rahkosella on tällä hetkellä kiinteistöjen 1-132 ja Rajala 1-748 pellot vuokralla, mutta 
tilusvaihto selkeyttäisi kiinteistöjaotusta. Jukka Rahkonen ja Simo Pallonen suhtautuivat periaatteessa 
myönteisesti tilusvaihtoon, korostaen kuitenkin, että pellot ovat laadultaan erilaisia ja tilalla 1-464 on 
myös metsää. 
 
Kiinteistön Tienvarsi 179-410-1-877 (Mäkinen Pekka ja Sinikka) peltopalsta on tällä hetkellä vuokralla 
(vuokraaja Mäkinen Olli). Palstalle tulisi järjestää kulkuyhteys rinnakkaistieltä. 
 
Moottoritien ja rinnakkaistien välinen alue kiinteistöstä Kantola 179-403-34-5 (Mäkinen Pekka ja Sinik-
ka) jouduttaneen lunastamaan tiealueeksi. 
 
Kiinteistön Pelto-Tammela 179-410-1-879 (Kajander Nils) rakennukset lunastanee tienpitäjä, ja itä-
kulma em. kiinteistöstä voitaisiin liittää kiinteistöön Jokela 179-410-1-370. Kajander pyysi selvittämään 
vielä, olisiko rinnakkaistietä mahdollista siirtää idemmäksi. 
 
Petri Rahkonen esitti, että peltoja olisi syytä järjestellä laajemmin: moottoritien länsipuolella kiinteistö-
jen Marttila 179-410-1-399 (om. Aapro Martti) ja Tienvarsi 179-410-1-877 (om. Mäkinen Pekka ja Si-
nikka) pellot voisi liittää kiinteistöön Kannikko 1-13, ja itäpuolella kiinteistöjen Kannikko, Koivurinne 
179-410-1-398 (Kauppinen Aatu ja Anna-Liisa) ja Tienvarsi 1-877 pellot samalle omistajalle, joka on 
niitä valmis viljelemään. Ellei tilusjärjestely onnistu, tulee tienpitäjän järjestää tarpeelliset kulkuyhteydet 
ja valtaojaan sähkölinjan kaakkoispuolelle on rakennettava silta (S). 
 
Rahkosen esitys jäi ”hautumaan”. Osapuolille selostettiin eri mahdollisuudet: vapaaehtoiset kaupat tai 
tilusvaihdot sekä niistä aiheutuvat lohkomis- ja tilusvaihtotoimitukset (maanomistajien kustannuksella) 
ennen tiehanketta, taikka tilusjärjestelyt tulevan maantietoimituksen (tienpitäjän kustannuksella) yh-
teydessä. 
 
Kuulemistilaisuudessa tuotiin vielä esille mm: 

- Vesi patoutuu tien varressa olevalle alavalle peltoalueelle. Tiehankkeen yhteydessä tulee var-
mistaa tien varressa olevien peltojen kuivatus (ei pelkästään tierakenteen kuivatus). 

- Vesiosuuskunnan vesijohtoputki menee tien poikki 
- Kyläläiset toivovat, että peltoalueen pohjoispuolella olevan nykyisen yksityistien kohdalle ra-

kennettaisiin moottoritien ylikulku (Y). 
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KIVA-kortti 12 
 

 
 
Kiinteistöstä Mehilä 179-410-1-463 (Hakkarainen Jatta Päivikki) lunastetaan varsin suuri osa tiealuee-
seen. Kiinteistölle tulee perustaa tieoikeus olemassa olevaan tiehen rinnakkaistielle pääsemiseksi 
(sama koskee kiinteistöä Seppola 179-410-1-505). Kiinteistö Koivula 179-410-1-492 (Ahonen Lauri ja 
Laila pk.) lunastetaan tiealueeseen. Kiinteistöstä Jussilanreuna 179-410-1-1354 tulisi lunastaa mootto-
ritien itäpuolella oleva kiila tiealueeseen (kiinteistön pohjoisosaa n. 0,5 ha lukuun ottamatta), tai liittää 
itäpuolella oleviin palstoihin. 
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KIVA-kortti 13 
 

 
 
Kiinteistö Rajapelto 410-412-1-564 (Lehtonen Matti) jää moottoritien länsipuolelle. Tien suoja-alue 
huomioon ottaen kiinteistön käyttömahdollisuus jää vähäiseksi. Yksityisen tien rakentaminen vain tätä 
kiinteistöä varten ei liene tarkoituksenmukaista. Tilanne muuttuu, mikäli pohjoisempana olevalle kiin-
teistölle Päivölä 410-412-1-195 (ja sillä olevalle peltolohkolle) rakennetaan tie. Ellei tietä rakenneta, 
kiinteistö 1-564 esitetään liitettäväksi kiinteistöön Lentoasema 179-410-1-1324 (Finavia Oyj), ja kiin-
teistölle 1-564 tulisi antaa vaihdossa alue kiinteistöstä 1-1324 moottoritien itäpuolelta. Ellei vapaaeh-
toinen tilusvaihto toteudu, tulisi kiinteistö 1-564 siirtää kiinteistöön 1-1324 maantietoimituksessa mää-
rättävää lunastuskorvausta vastaan. Matti Lehtonen suhtautuu periaatteessa myönteisesti tilusjärjeste-
lyihin. 
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KIVA-kortti 14 
 

 
 
Kiinteistön Joentaus 179-410-1-822 omistaja (Kari Kauppinen) esittää, että rinnakkaistietä siirretään 
hieman idemmäksi, jottei kiinteistöstä jää hyödytöntä maa-aluetta tien itäpuolelle. Ellei tietä siirretä, 
Kauppinen esittää, että tienpitäjä lunastaa alueen esim. läjitysalueeksi. Kiinteistöille 1-822 ja Kuusela 
1-821 (Hassinen Harri ja Virpi) tulee rakentaa tie rinnakkaistielle pääsemiseksi. 
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KIVA-kortti 15 
 

 
 
Kiinteistön Päivölä 410-412-1-195 (Kyyhkynen Elli ja Reino pk.) moottoritien länsipuolella olevalle alu-
eelle tulisi rakentaa tie (esim. moottoritien varteen). Peltoa viljelee tällä hetkellä Juha Rahkonen. Moot-
toritien iItäpuolella kiinteistöille Kennäälä 410-412-1-230 (Virtanen Pentti pk.), Lisä-Salo 410-412-1-
231 (Ahonen Marko, Kotanen Jenna) ja Halli 410-412-1-877 (Meriö Kalle Heikki) tulee rakentaa kulku-
yhteys joko Isojoen tai moottoritien varteen, ja kiinteistölle 1-877 edelleen sopivaan kohtaan (esim. 
kiinteistöjen 1-230 ja 1-231 rajalle). 
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KIVA-kortti 16 
 

 
 
Kiinteistö Sivula 410-412-1-249 (Lyhty Mauno ja Aira) pirstoutuu Lentoaseman eritasoliittymän raken-
tamisen vuoksi. Tienpitäjä lunastaa rakennukset. Sivulan tilan omistajat eivät olleet kuulemistilaisuu-
dessa kiinnostuneita tilusjärjestelyistä (kartalla esitetty eri tilusjärjestelymahdollisuuksia katkoviivalla).  
 
Kiinteistön Kennäälä 410-412-1-230 (Virtanen Pentti pk.) pohjoiskulma esitetään siirrettäväksi kiinteis-
töön Jokiniitty 410-412-1-745 (Vahervaara Yrjö). Kuulemistilaisuudessa ei tilusjärjestelyehdotukseen 
saatu kannanottoa. 
 
Teiden rikkomille palsoille on periaatteessa kulkuyhteys lentoasemalle menevän tien kautta, kun tar-
peelliset (maatalous)liittymät rakennetaan. 
 
Kuulemistilaisuuden jälkeen Marja Pekkala tilalta Kennäälä 1-230 on lähettämässään sähköpostissa 
ilmoittanut, etteivät tilusvaihdot tule kyseeseen. Hänen mielestään nykyinen nelostie tulisi säilyttää 
paikallisen liikenteen käytössä, ja moottoritie voitaisiin rakentaa suunnitellun rinnakkaistien paikalle 
(sähköposti on kokonaisuudessaan lähetetty Seppo Viitalalle Destiaan). 
 
 



    KIVA-raportti 21 (23) 
 
 
    17.4.2012 

 

KIVA-kortti 17 
 

 
 
Kiinteistön Myllylä 410-412-1-468 (Ravi Pauli ja Liisa) moottoritien länsipuolella oleville peltolohkoille 
matka itäpuolella olevasta talouskeskuksesta pitenee huomattavasti, kun joudutaan kiertämään rin-
nakkaistien kautta. Mikäli kokoojatie rakennetaan etelämmäksi, matka ei kovin paljon pitene nykyiseen 
verrattuna (vaihtoehtoinen kokoojatie puuttuu tältä kartalta). 
 
Kiinteistöt Kallioharju 410-412-1-246 (Hell Vilho Johannes pk.) / Eila Hell) ja Onkila 410-412-1-467 
(Rautiainen Ilpo pk. ja Tuija) lunastettaneen tiealueeksi. Kiinteistön Niemelä 410-412-1-501 omistajat 
(Tietäväinen Timo ja Mikko) esittävät, että tienpitäjä lunastaa tien vieressä (osittain tiealueella) olevat 
rakennukset, ja meluvallin taakse rakennetaan yksityinen tie. Kokoojatien suuntausta he esittävät 
muutettavaksi etelämmäksi, jotta peltoalue säilyisi yhtenäisempänä. 
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KIVA-kortti 18 
 

 
 
Rinnakkaistien varrella suoritetaan vähäisten maa-alueiden siirtoja kiinteistöstä toiseen. Oheiselle kar-
talle tiealue on piirretty 25 metriä leveäksi. Tilussiirtojen lopullinen tarve selviää maantietoimituksessa, 
kun rinnakkaistie on paalutettu maastoon. Aivan vähäiset tiealueet voidaan mahdollisesti lunastaa 
tiealueeseen. 
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6. Yhteenveto 

Moottoritien rakentaminen aiheuttaa monenlaisia vaikutuksia kiinteistöra-
kenteelle ja kiinteistöjen käytölle. Kiinteistöjen pirstoutuminen ei ole ehkä 
niin mittavaa kuin ennakkoon voisi arvioida. Maantietoimituksen yhteydessä 
tulee kuitenkin suoritettavaksi kymmenittäin pieniä tilusvaihtoja tai tilussiirto-
ja kiinteistöstä toiseen, taikka kiinteistöstä tiealueeseen. 

KIVA-selvityksessä on tehty joitakin esityksiä tilusjärjestelyjen suorittami-
seksi. Tikkakosken eteläpuolisella peltoalueella tilusjärjestelyihin kannattaa 
vielä panostaa. Tässä vaiheessa esitykset jäivät vielä ”hautumaan”. 

Tiesuunnitelmaan liittyy mittavien rinnakkaisteiden rakentaminen, mikä 
muuttaa huomattavasti nykyisiä kulkuyhteyksiä. Paikallisen liikenteen tur-
vallisuus lisääntyy, kun ei tarvitse käyttää vilkasliikenteistä pääväylää. Toi-
saalta kulkumatkat pitenevät, mistä aiheutuu monenlaista hankaluutta. 
Myös yksityisten teiden kunnossapitovastuu lisääntyy paikoin. 

Tiesuunnitelman esittelytilaisuudessa ja KIVA-selvityksen kuulemistilai-
suuksissa maanomistajilla on ollut mahdollisuus tuoda näkemyksiään esille. 
Tiesuunnitelmasta järjestetään vielä toinen esittelytilaisuus, jossa myös tä-
män selvityksen aineisto on käytettävissä. 

 

 
LIITTEET 
 

Teemakartat (peltojen omistus, peltojen hallinta, kiinteistöjen omistus) 

Hallinnassa olevat pellot viljelijöittäin 

 

 
 
 

KIVA-RAPORTIN LIITEET VAIN SÄHKÖISENÄ


