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SRV Infra Oy
Tielinen Antti, SRV Infra Oy
Alikeravantie 83
04260 KERAVA

Tilapäisen liittymän rakentaminen seututielle 115, Siuntio

1   Hakemus

SRV Infra Oy on hakenut lupaa tilapäisen liittymän rakentamiseksi ajalle
07.12.2020 – 30.04.2022 maantielle 115 (Puistopolku 2 02580 Siuntio).

Liittymää on haettu tieosoitteeseen 115 / 2 / 2390 / vasen (Siuntion suuntaan
tieltä 51 ajettaessa).
Kylä:
Kiinteistö: 755-459-1-784
Liittymän arvioitu kokonaisliikenne: 10 ajoneuvoa vuorokaudessa
Liittymän arvioitu kuorma-autoliikenne: 10 ajoneuvoa vuorokaudessa

Liittymä työmaaliikennettä varten, kulku Siuntion sivistys- ja
hyvinvointikampuksen työmaalle.

Liittymä palvelee työmaa-aikaista tavarantoimitusta ja maanajoa.
Liikenne pääasiassa Puistopolun kautta, mutta jos kulku sitä kautta poikki,
niin käytetään tätä reittiä.

Varsinainen kulku tontille Puistopolun kautta.
Kulku ajoittain poikki erinäisten työvaiheiden takia ja tavarantoimitukset
pyritään turvaamaan uudella väliaikaisella liittymällä.

2   Päätös

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää hakijalle luvan tilapäiselle liittymälle
seuraavasti:

Seututie 115, Sunnanvik-Siuntio

Liittymän paikka
115 / 02 / 2390 / Vasen

Tilapäinen liittymä sijaitsee Siuntion kunnan keskustassa kiinteistöllä
755-459-1-784.

Siuntion kunnalla on käynnistymässä Siuntiontie, Mt 115 parantaminen
kuntakeskustan kohdalla, bussipysäkkien siirtäminen sekä kevyen
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liikenteen väylän korkeusaseman muuttaminen alikulun kohdalla,
Kampusalueen vieressä. Siuntion kunta on hakenut Uudenmaan ELY-
keskuksen L-vastuualuelta suunnittelusopimusta (UUDELY/9405/2020),
mutta suunnittelulupaa ei ole vielä tehty. Suunnitteluvaiheen jälkeen
Totetuttamisluvassa tullaa määrittelemään tarkemmat ohjeet ja ehdot,
joita tulee noudattaa työn toteuttamisessa. Kevyen liikenteen muutostyö ja
pysäkkien siirto vaatii tiealueella työskentelyyn Pirkanmaan ELY-keskuksesta
haettavan työluvan. Tämä tilapäinen liittymälupa ja tuleva työlupa tulee
yhteensovittaa keskenään.

Kevyen liikenteen väylän korkeusaseman muutostyömaa kuuluu osana tämän
hakemuksen hakijan Siuntion kunnalle urakoimaan työhön, joten työmaiden
yhteensovittaminen tulee ottaa huomioon liikennejärjestelyjen osalta.

Liittymän käyttötarkoitus
Tilapäinen liittymä muuhun käyttötarkoitukseen

Tilapäinen liittymä on tarpeen Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampuksen
työmaa-alueelle satunnaiseen kulkuun tarkoitetuna yhteytenä, silloin kun
varsinainen kulkuyhteys Puistopolun kautta on erinäisten työvaiheiden takia
poikki. Kulkuyhteydellä pyritään turvaamaan tavarantoimitukset alueelle.

Tämän liittymän käyttö on sallittava myös muille, mikäli kulkuyhteyksien
järjestäminen sen kautta viereiselle alueelle myöhemmin niin vaatii ja mikäli
ELY-keskus katsoo sen tarpeelliseksi.

Jos liittymän käyttötarkoitus muuttuu tai liikenne kasvaa merkittävästi,
luvansaajan on otettava yhteys ELY-keskukseen.

Päätöksellä annetaan lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 42 § mukainen
lupa tehdä tiealueeseen kohdistuvaa työtä.

3   Päätöksen perustelut

Tilapäinen liittymä on tarpeen Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampuksen
työmaa-alueelle satunnaiseen kulkuun.

Päätös perustuu lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005)
pykäliin 37 § ja 38 §, joiden mukaan tienpitäjä voi antaa luvan maantiehen
liittymiseen, liittymän ja ylityskohdan tekemiseen, kunnossapitoon ja
muuttamiseen, jos kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö sitä vaatii eikä
liittymästä eikä sen käyttämisestä aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa
maantien kunnossapidolle.

4   Päätöksen voimassaoloaika

Liittymä on tehtävä valmiiksi 30.06.2021 mennessä tai lupapäätös peruuntuu.

Tilapäinen liittymä on voimassa 11.01.2021 – 30.05.2022.
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5   Yhteystiedot

Lupaan liittyvissä asioissa ELY-keskuksen yhteyshenkilö on

Ella Hytönen ja Kristian Häggroth
puh. 040 675 2354, 044 283 0850
raasepori@destia.fi

Hakijan yhteystiedot:
SRV Infra Oy
Tielinen Antti, SRV Infra Oy
puh. 045 8805080
antti.tielinen@srv.fi

6   Ohjeet liittymän rakentamisesta ja kunnossapidosta

Liittymä on rakennettava liitteenä olevan ohjeen mukaisesti. Ennen työn
aloittamista rakentamisesta on ilmoitettava ELY-keskuksen edustajalle.
Tiealueella saattaa olla telekaapeleita, vesijohtoja yms. rakenteita.
Luvansaajan vastuulla on näiden sijainnin selvittäminen ennen mahdollisten
kaivutöiden aloittamista.

Työssä on noudatettava ELY-keskuksen edustajan antamia tarkempia ohjeita.
Liittymän valmistumisesta on lopputarkastuksen pitämistä varten ilmoitettava
ELY-keskuksen edustajalle.

Valmistumisen jälkeen luvansaaja on velvollinen kustannuksellaan pitämään
liittymän ELY-keskuksen ohjeiden mukaisessa kunnossa sillä tavoin, että siitä
ei ole vaaraa liikenteelle eikä haittaa maantien kunnossapidolle.

Liittymän näkemäalueet tulee pitää vapaina ja esteettöminä. Mikäli olemassa
olevat puut tai pensaat liittymästä molempiin suuntiin katsottaessa estävät
näkemää, on ne poistettava tai alaoksat karsittava siten, että näkemät
täyttävät liikenneturvallisuudelle asetetut vaatimukset.

7   Lupaehdot

Tilapäisen liittymän käytöstä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa kevyen
liikenteen väylän kulkijoille.

Tilapäiset kulkuyhteydet tulee suunnitella yhteensopivaksi muiden
samanaikaisesti käynnissä olevien työmaiden kesken. Tilapäisen liittymän
käytön osalta tulee huomioida ja noudatta myöhemmin työluvan yhteydessä
mahdollisesti tarkentuvia ohjeita ja ehtoja sekä tarpeen vaatiessa on
laadittava tarkemmat liikenteenohjaussuunnitelmat.
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Tilpäinen liittymä tulee päällystää ja mikäli irtoainesta kulkeutuu työmaalle on
maantie harjattava ja päällystyksen pituutta lisättävä tarpeen vaatiessa, ELY-
keskuksen edustajan edellyttämällä tavalla.

Luvansaaja on velvollinen kustannuksellaan purkamaan liittymän luvan
peruuntumisen tai päätöksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen ja
siistimään liittymäkohdan sen rakentamista edeltäneeseen kuntoon kahden
kuukauden kuluessa. Jos luvansaaja laiminlyö tämän, ELY-keskuksella on
oikeus teettää työ luvansaajaa kuulematta ja tämän kustannuksella.

Tämä lupapäätös peruuntuu, jos
– liittymää ei ole rakennettu määräaikaan mennessä
– liittymän käyttötarkoitus ei vastaa myönnettyä käyttötarkoitusta

8   Sovelletut lainkohdat ja ohjeet

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 37 §, 38 § ja 42 §
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista 65/2011

9   Lupamaksu ja maksuperuste

Lupamaksu on 400 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin erikseen.

Maksun perusteet:
– Valtion maksuperustelaki 4 § ja 6 §
– Valtion maksuperusteasetus 1 §
– Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-

ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista
suoritteista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen
liitteen muuttamisesta (387/2020)

10   Muutoksenhaku

Liitteenä valitusosoitus sekä oikaisuvaatimusohje lupamaksun osalta.

11   Allekirjoitukset

Lupapäällikkö Petteri Pietilä

Lupa-asiantuntija Saila Heinonen

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti 11.01.2021 klo 15:11. (Laki sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4 luku 16 §)
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LIITTEET Valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohje
Liitekartta
Mallikuva liikenteenohjausuunnitelmaksi

TIEDOKSI ELY-keskus, Jami Vähäsoini (sp)
ELY-keskus, Hanna Reuterholm (sp)
ELY-keskus, Ari Tuppurainen (sp)
Destia Oy, Raaseporin urakan s-posti, Raaseporin alueurakka (sp)
Siuntion kunta (sp)
Siuntion kunta, Ilmari Viljanen (sp)
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Liittymän rakentaminen

Liittymä rakennetaan oheisen piirustuksen mukaisesti.

– Liittymäkaaret (R) > Liittymäkaari 8 m
– Liittyvän tien päällysteen leveys tai maantien ollessa soratie tieleveys (C) saa olla

enintään 5 m.
– Liittymäkulman (α) tulee olla 80 - 100° (90 - 110 gon).
– Liittymään on tehtävä rumpu, jonka sisähalkaisija ( ) on vähintään 400 mm. Rummun

etäisyyden (E) on oltava vähintään 4 metriä maantien sivuojalinjasta. Rumpu on
asetettava niin syvälle, ettei padotusta synny. Kun maantien kuivatusta parannetaan,
huonokuntoisen rummun parantaminen kuuluu ELY-keskukselle.

– Uutta liittymää rakennettaessa suositellaan törmäysturvallisuuden parantamiseksi
käyttämään esim. 1:4 luiskakaltevuuksia sekä luiskien muotoilussa riittävän pehmeitä
maamassoja.

– Liittyvän tien pituuskaltevuuksien tulee olla alla olevan kuvan mukaisia. Liittymän
sivukaltevuudet rakennetaan niin, että liittyvän tien pintavedet eivät pääse valumaan
maantielle. Odotustilan pituus > 8 m.
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– Jos maantie on päällystetty, liittyvä tie on päällystettävä asfaltilla tai pehmytasfaltilla
vähintään odotustilan matkalla maantien reunasta. Asuntoliittymissä päällystys
tehdään vähintään 5 metrin matkalle ja maatalousliittymissä vähintään 1 m matkalle.
Päällystämisen ajankohta sovitaan ELY-keskuksen edustajan kanssa.

– Luvansaaja vastaa, että liittymässä on 1,1 metrin korkeudelta katsottuna vähintään alla
olevan kuvan mukainen näkemäesteistä vapaa alue. Näkemäpisteen (Ls) etäisyys on
vähintään 6 m maantien reunasta. Liittymisnäkemän (L1) vähimmäispituus on 80 m.

– Liittymän rakentajan tulee tarvittaessa asettaa rakennustyöstä varoittavat
liikennemerkit ja huolehtia siitä, ettei työ aiheuta vaaraa liikenteelle eikä kohtuutonta
haittaa maantien kunnossapidolle. ELY-keskus antaa ohjeet merkkien asettamisesta.

Liittymän näkemäalueet tulee pitää vapaina ja esteettöminä. Mikäli olemassa olevat
puut tai pensaat liittymästä molempiin suuntiin katsottaessa estävät näkemää, on ne
poistettava tai alaoksat karsittava siten, että näkemät täyttävät liikenneturvallisuudelle
asetetut vaatimukset.
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 Valitusosoitus (1/1)   

     
    

    

    

 

 

Valituksen tekeminen 

Tästä päätöksestä saa valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen kirjallisella vali-
tuksella. 
 

Valitusaika Asianomaisen katsotaan saaneen postitse lähetetyn päätöksen tiedokseen 
seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
Päätös liitteineen on lähetetty samana päivänä kuin päätös on päivätty, 
ellei muuta ole ilmoitettu. Saantitodistusta vastaan lähetetyn päätöksen 
asianomaisen katsotaan saaneen tiedokseen saantitodistuksen osoitta-
mana aikana. 
 
Valitusajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- ne kohdat, joihin muutosta vaaditaan 
- muutokset, joita vaaditaan 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 

Allekirjoitus Muutoksenhakijan tai kirjelmän laatijan on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
Siihen on myös merkittävä muutoksenhakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. 
 

Liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- tämä valitusosoitus tai mahdollinen saantitodistus 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi 
- valtakirja, mikäli on käytetty asiamiestä 
 

Valituksen toimittaminen perille 
 
Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa en-
nen virka-ajan päättymistä. Jos valitus myöhästyy, sitä ei tutkita. 
 
Helsingin hallinto-oikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh. 029 56 42000 vaihde, 029 56 42069 kirjaamo 
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 
 

 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kustannukset Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen, paitsi jos hallinto-oikeus muuttaa 
valituksen kohteena olevaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 
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Oikaisuvaatimusohje (1/1)

Oikaisuvaatimusohje (koskee lupamaksua)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten suoritteista perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston
asetuksen (387/2020) perusteella määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi
vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen

Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
- vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- päätös/lasku, johon oikaisua haetaan, miltä kohdin päätökseen/laskuun haetaan oikaisua,

mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen vaatimuksen tekijälle

voidaan toimittaa.
Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai
jos vaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
- päätös, lasku tai muu asiakirja, johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai

jäljennöksenä
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

Aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä (päätöksen
tai laskun tekopäivästä).

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä tai asiamiestä tai lähettiä käyttäen.
Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava
viranomaiselle virka-aikana ennen kuuden kuukauden määräajan päättymistä, jotta vaatimus
voidaan tutkia. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan
arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.

Yhteystiedot
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
postiosoite PL 297, 33101 TAMPERE
käyntiosoite Yliopistonkatu 38, 33100 TAMPERE
puhelin 0295 020 600 / Liikenteen asiakaspalvelu (ark. klo 9 – 16)
sähköposti kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
virka-aika klo 8.00 – 16.15
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Liitekartta PIRELY/171819/2020 

 

Asemapiirustus 
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4.2

Työalue

0 m

150 m

0 m

150 m

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Työ ja kalusto ajoradan ulkopuolella

Tiekohtainen nopeusrajoitus enintään 80 km/h

Työalueen kohdalle 

tien reunaan 

sijoitetaan 

sulkupylväät.

Rajoitetun alueen 

pituus enintään 1,5 km.
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