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Maantien 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja -
Pajakkakosken silta, Kuhmo



Suunnitelman laatiminen

Kuhmon kaupunki, sovittuaan asiasta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa, toimii suunnittelutyön
tilaajana.

Suunnittelun hankeryhmä
• Kuhmon kaupunki, Tekninen johtaja Jari Juntunen

• Kuhmon kaupunki, Maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Liikennevastuualue, Projektipäällikkö Ari Kuotesaho

• WSP Finland Oy, Projektipäällikkö Viljo Heikkinen

• WSP Finland Oy, Pääsuunnittelija Joni Ainasoja



Tiesuunnitelma, suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja

alustava aikataulu

• Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt 8/2020

• Aloitusilmoitus julkaistiin sanomalehti Kuhmolaisessa 22.9.2020 + kunnan ja Ely- keskuksen tietoverkossa

• Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä ainoastaan, kun suunnitelmaratkaisu on voimassa olevan asemakaavan
mukainen

• Kuhmon kaupungilla on käynnissä suunnittelualuetta koskeva asemakaavan muutostyö
(www.kuhmo.fi/kaavat), missä asemakaavaa muutetaan siten, että se mahdollistaa toteuttaa tässä
tiesuunnitelmassa esitetyn suunnitelmaratkaisun.

• Hankkeen suunnitelmaluonnoksia esiteltiin ensimmäisen kerran internetissä 24.10.2020 – 7.11.2020

• Hankkeen suunnitelmaluonnokset ovat nyt esillä internetissä 27.3.2021 – 3.4.2021

• Ilmoitus esillä olemisesta julkaistiin sanomalehti Kuhmolaisessa 19.3.2021 + kunnan ja ELY-keskuksen
tietoverkossa

• Esillä pitämisen tarkoituksena on esitellä suunnitelmaluonnoksia ja saada kommentteja luonnoksista

• Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu 5/2021

• Suunnitelman aluetta koskevan asemakaavan muutostyö on valmis ja asemakaava on lainvoimainen ja
laadittu tiesuunnitelma on asemakaavan mukainen



Tiesuunnitelma, suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja

alustava aikataulu

• ELY- keskus lähettää tiesuunnitelman lausuntokierrokselle (mm. Kuhmon kaupungille, Kainuun liittoon ja
Kainuun museoon)

• ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäville ELY-keskuksen tietoverkkoon 30 vuorokauden ajaksi

• Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen paikallisessa lehdessä + kunnan ja ELY-keskuksen tietoverkossa

• Nähtävillä oloaikana suunnitelmasta voi tehdä muistutuksia

• Kuhmon kaupunki antaa tiesuunnitelmasta lausunnon, jossa se ottaa kantaa myös suunnitelmasta
mahdollisesti tehtyihin muistutuksiin

• ELY- keskus käsittelee lausunnot ja laatii vastineet suunnitelmasta jätettyihin muistutuksiin

• ELY- keskus lähettää tiesuunnitelman Väylävirastoon tarkistettavaksi ja sen jälkeen Traficomiin
hyväksyttäväksi

• Hyväksymispäätös asetetaan asiakirjoineen nähtäville ELY-keskuksen tietoverkkoon

• Nähtävillä oloaikana hyväksymispäätöksestä voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen

• Hankkeen toteuttaminen on mahdollista sen jälkeen, kun tiesuunnitelma on saanut lainvoiman, kohteen
rakennussuunnitelma on valmistunut ja hankkeesta on olemassa rahoituspäätös.


