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1.

Yleisötilaisuuden taustat
Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt valtatien 9 Jännevirran
kohdan tiesuunnittelun. Tiesuunnitelman laadinnan yhtenä osatekijänä on suunnitelmien vuoropuhelu- ja vaikutusmahdollisuus, johon
esim. pidettävä yleisötilaisuus antaa mahdollisuuden.
Yleisötilaisuus pidettiin Jännevirran koululla tiistaina 16.6.2015.
Tilaisuuteen osallistui 45 henkilöä ja tilaisuudessa hankkeen postituslistalle ilmoittautui 12 henkilöä.

2.

Yleisötilaisuus
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Tilaisuuden avasi Joona Peltoniemi Pohjois-Savon ELY-keskukselta
klo 17:30 toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi. Peltoniemi kertoi
tiesuunnitelmavaiheeseen kuuluvan yleisötilaisuuden tavoitteista ja
tarkoituksesta sekä niistä vaikutusmahdollisuuksista, joita asianosaisilla on tiesuunnitelmavaiheessa.
Peltoniemen jälkeen Jaakko Tolvanen Rambollista esitteli tämän
hetkisen suunnittelutilanteen. Esiteltäviä suunnitelmaluonnoksia oli
tarkistettu yleissuunnitelmavaiheesta sekä niissä oli pääosin huomioitu 7.5.2015 pidetyn asukastyöpajan yhteydessä saadut kommentit ja palautteet.
Merkittävimmät muutokset suunnitelmiin oli tehty valtatien 9 ja
Jänneniementien liittymän osalta. Yleissuunnitelmavaiheen ratkaisua oli muutettu siten, ettei tässä liittymässä ole enää valtatieltä
vasemmalle kääntyviä kaistoja. Esitettyä ratkaisua pidettiin hyvänä
ja liikenteellisesti toimivana sekä liikenneturvallisuutta parantavana. Esitetty ratkaisu parantaa myös pussipysäkkien toimivuutta
sekä parantaa niiden käytettävyyttä.
Joitakin asukastyöpajan palautteista mm. Pohjantien liittymän pysäkkisijainteja, ei vielä oltu päivitetty esillä olleisiin suunnitelmaluonnoksiin, mutta nämä huomioidaan suunnittelun edetessä.
Peltoniemi ja Tolvanen toivovat saavansa tilaisuudesta vielä tietoa
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Kotipaikka Espoo

ja palautteita esiteltyihin suunnitelmaluonnoksiin jatkosuunnittelua varten, palautteita suunnitelmaluonnoksiin oli mahdollisuus antaa myös erillisillä palautelomakkeilla. Tilaisuudessa
annettiin kolme kirjallista palautetta.
Palautteita voi myös antaa tiesuunnitelmavaiheessa myöhemminkin, joko POS ELY:lle tai
suunnittelukonsultille.

3.

Saatujen kirjallisten palautteiden lisäksi yleisötilaisuudessa kirjattiin
seuraavasti sekä jatkosuunnittelussa huomioiden:
-

selvitetään alikulkukäytäväratkaisua Uuden Uuhilahdentien liittymän yhteyteen.
Käydään maanomistajan kanssa selvitystä läpi, kun selvitys valmistuu
Selvitetään voiko Jännemäentien liittymää (Uuhilahdentielle) siirtää/kääntää vielä
hiukan siten, että minimoitaisiin viereisen kiinteistön alueelle meneminen.
tarkastellaan kevyenliikenteen väylän tarvetta J1-J4 Jänneniementien liittymäalueen
väliselle väylälle
seuraavassa yleisötilaisuudessa syksyllä esitetään tarkentuneet tiealueen rajat ja
hoitovastuurajat yksityisteille (teiden hallinnolliset luokat).
suunnitelmien tarkennuttua voidaan syksyllä käydä maanomistajien kanssa läpi rajojen ja rakenteiden sijoittumista niiden kiinteistöjen kohdalla, missä tilaa on niukasti.
suunnittelun edetessä suunnitelmamuutoksista tiedotetaan erityisesti niitä, joita asia
eniten koskee (maanomistaja, yksityistiekunta). Tarvittaessa neuvotellaan uusista
ratkaisuista asianosaisten kanssa.

Liitteet:
osallistujaluettelo
saadut kirjalliset palautteet (3kpl)
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