
1.6T-3.2

1/2
Ramboll Finland Oy
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
Kotipaikka Espoo

Päivämäärä  30.1.2020

Ramboll
PL 718
Pakkahuoneenaukio 2
33101 TAMPERE

P +358 20 755 611
www.ramboll.fi

MUISTIO
Projekti Vt3 parantaminen välillä Mansoniemi – Riitiala TS
Asiakas Pirkanmaan ELY-keskus
Paikka Ikaalisten kaupungin teknisen viraston neuvotteluhuone

Päivämäärä
Tilaisuus

Tiistai 28.1.2020 klo 17.30 – 19.00
Yleisötilaisuus

1. Tilaisuuden avaus ja esittäytyminen

Jarkko Peurala avasi yleisötilaisuuden ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi. Paikalla olivat Jarkon lisäksi Ikaalisten kaupungin
edustajana Satu Rask ja suunnittelijan projektipäällikkö Markku
Uusitalo sekä pääsuunnittelija Jukka Niilo-Rämä.

Yleisöä oli paikalla 40 - 50 henkilöä. Tilaisuudessa kiersi nimilista,
johon pääosa tilaisuudessa olleista kirjoitti henkilötietonsa.
Läsnäolleille kerrottiin, että nimen kirjoittaminen on vapaaehtoista
ja henkilötietoja käytetään vain tässä hankkeessa.

2. Hankkeen esittely

Jarkko esitteli hankkeen taustaoja ja suunnittelutilannetta. Markku
esitteli suunnitteluratkaisua ja hankkeen sisältöä.

3. Palaute

- Yleisesti haluttiin osuuden parantamista ja
parantamistoimien toivottiin olevan esitettyjä laajempia
mm. kevytliikenteen ja ajoneuvoliikenteen alikulkuja.

o Tässä vaiheessa liittymien määrää karsitaan ja
jäljelle jääviä liittymiä parannetaan.

- Melusuojaustarve nostettiin esille:
o Leirintäalueen kohta ja
o Mansonimentien kohta kolmen kiinteistön kohdalla

- Kysyttiin kääntymiskaistojen kohtien nopeustasosta:
o Mansoniemen päässä (Raivalantien) liittymän

mitoitusnopeus on 80 km/h ja muissa liittymissä
100 km/h

o Tiesuunnitelmassa ei päätetä nopeusrajoituksista.
Niistä ELY tekee erillisen päätöksen.
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- Vanhalla tiellä olevia yksityistieliittymiä esitettiin levitettäväksi niin, että
ajoneuvoyhdistelmät pystyvät käyttämään niitä

- Mansoniementiellä paalulla noin 1 000 olevan kiinteistön kohdalla pelättiin
yksityistien leikkaavan tontista niin, että sen pinta-ala pienenee alle 2 000 m2

- Mansoniemen sillan jälkeen Vanhalletielle johtavien liittymien toivottiin säilyvän:
o Todettiin, etteivät olemassa olevat vaaralliset liittymät voi jäädä valtatielle

§ Näkemät ovat puutteelliset
§ Kyseiseen kohtaan rakennetaan riista-aidat

- Raivalantien liittymäalueen kohdalla Mansoniementien puolelta tulevien näkemät
ovat huonot pohjoiseen valtatien kaarteen vuoksi

o liittymän näkemäalueita voidaan parantaa rakentamisen yhteydessä
- Raiskiontien loppupään linjausta toivottiin siirrettäväksi lähemmäs valtatietä
- Toivottiin, että valtatien varrella Vähäjärven kohdalla olevat pysäköintialueet

voitaisiin säilyttää
o Kanavoinnit edellyttävät alueiden poistamista
o Alueet ovat kapeita ja huonokuntoisia

- Särkinevan liittymän porrastamista pidettiin paikallisten kannalta huonona –
ajomatkat pitenevät ja lisäksi bussipysäkin käyttäjillä valtatien ylitysmatka pitenee

o Kanavoinnit edellyttävät liittymän siirtoa
o yhden ajokaistan ylitys on aina turvallisempaa kuin kahden kaistan ylitys
o liittymän kanavoinnista johtuen kaistamäärä liittymän kohdalla kasvaa,

jolloin jalankulkijan ylitysmatka pitenee
- Edellytettiin, että maatalousliittymät säilytettäisiin

o Maatalousliittymät korvataan rinnakkaisteillä

- Yhteenvetona yleisö piti suunnittelukohteen kiireellisestä parantamista
tarpeellisena.

Muistiin kirjasivat Jukka Niilo-Rämä ja Markku Uusitalo


