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Regional  utveckling och vägplanering 

Nyckelord: förvaltning, planläggning, vägplanering, beslut, samarbete 

Sammanfattning  

Regional  utveckling  är  ett omfattande begrepp. Det kan i allmänhet syfta  på 
 alla åtgärder för att utveckla regionernas ekonomi. Utbyggnad av vägprojekt 

 är en del  av  den  regionala utvecklingen. Väg- och andra trafikprojekt har 
också  en  betydande  roll  i  den  EU-programpolitik som koordineras av 
regionernas landskapsförbund. Det  är  därför viktigt att utveckla samverkan 
mellan vägplaneringen och -projekteringen och  den  regionala utvecklingen. 

Denna utredning behandlar båda parters syn  på  samverkan mellan  regional 
 utveckling och vägplanering. Målet  är  att  få  fram förslag för hur denna 

samverkan kan förbättras. 

Behovet av väg- och andra infrastrukturprojekt motiveras med olika krite-
rier. Oftast hänvisar  man till intemationaliseringsstrategier,  stöd för närings-
livet, samarbete mellan regionerna och strukturella faktorer. 

För vägnätspianeringen fordras ett ömsesidigt och tillräckligt tidigt samarbe-
te. Planeringsmaterialet borde utvecklas. Det behövs särskilt  data  om 
trafikströmmama i var  region,  nya trafikmodeller, långsiktiga markanvänd-
ningsstrategier och  information  om näringslivet. Planeringsmålen följer två 
olika linjer: visioner och strategiska bedömningar eller direkta kriterier för 
val och priorisering av projekt. 

Jämförelsen av projekt eller alternativa  program  har  en  väsentlig  roll  i 
samarbetet. Jäniförelsemetoden bör beakta det, att  de  olika parterna har 
kvalitativt olika mål och olika tidsperspektiv, och det, att beslutsunderlaget 
bör vara förståeligt och komplett. Alla effekter kan inte jämföras direkt, utan 
bedömningen bör ske etappvis.  På  det sättet kan vägverkets syn  på  vägnätet 
integreras i landskapsförbundets målsättning. Bedömningen av effekter  på 

 programnivå behöver också utvecklas vidare.  

En  gemensamt uppgjord vägnätspian borde i framtiden ligga  till  grund för 
förbundens programarbete. Planeringsprocessen borde vara kontinuerlig.  I 

 praktiken betyder detta att  den  färdiga planen vid behov borde kunna 
korrigeras  mitt  i planperioden, om omständigheterna  så  kräver. 



Regional development and road planning 

Key words: administration, urban planning, road plans, decision-making, cooperation 

Abstract 

Regional development is a broad concept. In general it can encompass all 
activities aimed at developing the economy of regions. Road project imple-
mentation is one such activity. The regional development boards coordinate 
European Union regional program policy; in these programs, road and other 
infrastructure projects are emphasised. Thus there is a need to improve 
cooperation between regional development and road planning and design. 

This study considers the cooperation between regional development authori-
ties and road planning authorities, taking into account the views of both 
parties. An essential objective was developing proposals for improving 
cooperation. 

The criteria used to define the need for road and other infrastructure 
projects vary, but generally internationalisation strategies, support for 
industry, interregional interaction and structural factors are referred to. 

When considering road network plan objectives, cooperation should be 
mutual and start at an early stage. There is a need to develop planning 
instruments, such as regional traffic flow data, traffic models, long range 
land use strategies and economic data. Objectives are set either in the 
framework of visions and strategic views or strictly for choice and priori-
tisation of projects. 

An essential part of cooperation is evaluation of projects or program alterna-
tives. The evaluation method should take into account the different time 
scales and qualitatively different goals of the parties involved as well as the 
need to produce a comprehensive and legible basis for decision-making. All 
impacts cannot be evaluated in the same way; assessment has to proceed as 
a staged process. In this way, road authority objectives for the road network 
can be integrated into regional development authority objectives for the 
region. The techniques of strategic impact assessment need to be improved. 

A road network development plan made in cooperation should be created 
as a basis for further program development by the regional development 
boards.In general, planning should be continuous - it should be possible to 
change a completed plan whithin the design period if circumstances change. 



Esipuhe 

Maakuntien liittojen sekä tiepiirien yhteistoiminta  on  parhaillaan  hakemassa 
 vakiintuneita menettelytapojaan. Kokemukset yhteistyöstä ovat reilun vuo-

den mittaisia. Useimmissa tiepiireissä uuden järjestelmän mukaista yhteis-
työkäytäntöä ollaan vasta aloittamassa. 

Yhteiset kokemukset tulevat osaltaan vaikuttamaan yhteistyökäytäntöjen 
muodostumiseen  ja vakiintumiseen.  Kokonaisuutta  on  tässä vaiheessa vai-
kea hahmottaa. Kuluu vuosia, ennen kuin yhteiset toimintamallit selkiin-
tyvät. 

Selvityksen  on  laatinut MMM  Matti Narsakka  Maa  ja  Vesi Oy:stä, jossa työtä 
 on  ohjannut  DI  Jukka  Noponen. 

Selvitys liittyy tielaitoksen strategiseen tutkimus-  ja kehittämisprojektiin 
 "Liikenne  ja maankäyttö".  Projektista vastaa tienpidon suunnittelussa  Ulla 

 Priha.  Tilaajan puolelta työn yhteyshenkilönä  on  toiminut kehittämiskeskuk-
sessa  Anders HH  Jansson.  Raportin  on julkaisuksi  muokannut  Helena Tulemo. 

Tielaitos  kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat omalta osaltaan tukeneet 
työn etenemistä  ja  lopullista valmistumista omalla panoksellaan. 

Helsingissä elokuussa  1995 

tielaitos  
tien pidon suunnittelu 
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JOHDANTO 

JOHDANTO 

Maakuntien liitot ovat aloittaneet ohjelmaperusteisen alueeffisen kehittänils-
työn vuoden  1994  alussa. Alueellinen kehittämisvastuu asettaa omat vaati-
muksensa myös liittojen  ja  eri sektoriviranomaisten yhteistyölle.  

Tama työ  on  jatkoa tielaitoksen julkaisemalle selvitykselle  41 / 1994:  "Ympäris-
tön ohjausjärjestelinien muutokset - tielaitoksen suunnittelu  ja  päätöksente-
ko". Siinä pyrittiin hahmottamaan ne yleiset toim taperiaatteet, joiden avulla 

 mm.  alueiden kehittämisen  ja tiensuunnittelun  yhteistyötä tullaan tekemään. 

Selvityksen tarkoituksena  on: 

1) tarkastella alueeffisen kehittämissuunnittelun  ja tiensuunnittelun  välistä 
yhteistyöprosessia sekä maakunnallisen liiton että tielaitoksen näkökul-
masta arvioituna  ja  

2) tehdä ehdotuksia siitä, miten tieverkkosuunnittelua voisi kehittää. 

Maakuntien liittojen osalta  on  analysoitu aluekehittämisohjelmat sekä  EU-oh-
jelmat. Tiepiirien aineisto koostuu tienpidon ohjelmista.  

Taman lisäksi kaikki tiepiirit ovat nimenneet yhteyshenkilönsä, joiden näke-
myksiä  on  kartoitettu kyselylomakkeen avulla puhelimitse. Työn osana  on 

 myös haastateltu eräiden maakuntien liittojen sekä muita alan asiantuntijoita. 
Haastattelut  on  tehty vapaamuotoisten teemahaastattelujen pohjalta. Tiedot 
tiensuunnitteluun liittyvistä ongelmista sekä kehittämisehdotukset perustu-
vat kyseisiin haastatteluihin. 

Kyselylomakkeen kysymykset  on  esitetty selvityksen liitteessä  1  sekä haasta-
tellut henkilöt liitteessä  2. 
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ALUEELLINEN  KEHITTÄMISSUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ  

2 	ALUEELLINEN  KEHITTÄMISSUUNNITTELUJÄR- 
J  ESTELMA  

Laki alueiden kehittamisestä tuli voimaan  1.1.1994. Lain  keskeisenä tavoittee-
na  on  uudistaa alueiden tuotantorakennetta, parantaa yritysten toimintaedel-
lytyksiä sekä edistää samalla uusien työpaikkojen syntymistä  ja  väestön osaa-
mista.  Tavoitteen saavuttamiseksi turvataan väestön elinolojen kehitys  ja  tär-
keiden palvelujen saatavuus alueen perusrakenteen mukaisesti. 

Alueellinen kehittämisvastuu  on  maakuntien liitolla. Liitot huolehtivat toise-
na lakisääteisenä tehtävänään myös seutukaavoituksesta.  

1  Uudenmaanliitto  

2  Itä-Uudenmaan liitto  

3  Varsinais-Suomen liitto  

4  Satakuntaliitto  

5  Pirkanmaan liitto  

6  Hämeen liitto  

7  Päijät-Hämeen liitto  

8  Kymenlaakson liitto  

9  Etelä-Karjalan liitto  

10  Mikkelin läänin maakuntayhtymä  
11  Pohjois-Karjalan liitto  

12  Pohjois-Savon liitto  

13  Keski-Suomen liitto  

14  Etelä-Pohjanmaan liitto  

15 Svenska  Österbottens landskapsförbund  
(Maakuntaliitto)  

16  Keski-Pohjanmaan liitto  

17  Pohjois-Pohjanmaan liitto  

18  Kainuun liitto  

19 Lapin  liitto  

Kuva  1:  Maakuntien liittojen aluejako 
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ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ 

Maakunnan liitoilla  on  käytössään kolmiportainen suunnittelujäijestelmä. 
Maakuntasuunnitelma  on  alueen kehittämisen  ja aluekehittämisohjelman  laa-
dinnan lähtökohtana. Aluekehittäniisohjelma koostuu yksittäisistä tavoiteoh-
jelmista. 

Maa kuntasuunnitel  massa  määritellään alueen rakenne-  ja kehityspiirteiden 
 yleiset lähtökohdat  ja  periaatteet. Tavoitteita tarkennetaan aluekehittäinisoh-

jelman osana. 

Aluekehittämisohjelma  valmistellaan maakuntasuunnitelman  ja seudullisten 
tavoiteohjelmien  pohjalta.  Se  sisältää erityyppisten kehittämishankkeiden  tär-
keysjäijestyksen  sekä valtiovallalle esitettävät muut toimenpiteet. Ohjelmaa 
tarkistetaan vuosittain. Sithen liitetään muistio maakunnan kehityksen tilasta 

 ja  suunnasta. Muistio sisältää arviot aluetalouden  ja työffisyyden  kehitykses-
tä, tuotantorakenteen muutoksista, muuttoliikkeestä, muutoksista Suomen 
lähialueilla, integraatiosta  ja EU:n  aluepolitiikan soveltamisesta. 

Alueiden kehittämistoimia suunnataan  tavoiteohjelmilla.  Tällaisia ovat kehi-
tysalueohjelma, rakennemuutosalueohjelma, maaseutuohjelma, osaaniiskes-
kusohjelma sekä  raja-alueohjelma. Seudulliset kehittämisohjelmat  valmistel-
laan seutukunnittain kuntien yhteistyönä  ja  hyväksytään liitossa. Tavoiteoh-
jelmien yleisenä tarkoituksena  on  suunnata valtion toimenpiteitä alueiden 
entyispiirteiden mukaisesti. Samalla luodaan edellytyksiä alueiden omaeh-
toiselle kehittämiselle. Ohjelmien toteuttamisen painopiste  on  alueilla itsel-
lään. 

Tavoiteohjelmat  sisältävät alueen tilanne-analyysin (uhkat, mandollisuudet, 
vahvuudet, heikkoudet)  ja  tavoitteet, kehittämisen painopisteet sekä esitykset 
kehittämishankkeiksi. 

Kehittämishankkeiden  valintakriteerit  on  perusteltava. Hankkeiden osalta  on 
 liitettävä selvitys siitä, miten hanke liittyy maakunnan kehittämisen painopis-

teisiln, millaiseksi hankkeen vuosittainen kustannustaso muodostuu sekä 
kuka  on  hankkeen toteuttaja. 

Kehittämisohjehnien  pohjalta valmistellaan yhteistyössä aluehallintoviran-
omaisten  ja  muiden rahoittajatahojen kanssa  ohjelmasopimukset. Ohjelmasopi-
mukset koskevat myös tieohjelniia. 

Liiton päätöksenteko-organisaatio  on kaksitasoinen.  Liittovaltuusto päättää 
aluekehittämisohjelman sekä maakuntastrategian soveltamisesta. Liittohalli

-his  hyväksyy seudulliset kehittämisohjelmat, muut maakunnalliset ohjelmat 
sekä ohjelmasopimukset. Liittohallitus päättää myös maakunnan kehittämis-
rahan jakamisesta sekä antaa  lain  tarkoittamat lausunnot aluehallintovi-
ranomaisille. 
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3 	ALUEIDEN KEHITTÄMINEN  JA  LIIKENNE  

3 .1 	Tiehankkeiden  asema alueellisissa  kehittämisohjelmissa  

Tässä luvussa pyritään hahmottamaan  tie-  ja  muiden infrastruktuurihank-
keiden yleinen merkitys maakuntien liittojen tavoiteasettelussa, erityisesti 
alueellisten kehittämisstrategioiden osana. 

Tavoitteena  on  kartoittaa liittojen näkemys niistä eri tason tieharikkeista, joilla 
pyritään maakunnan kehittämiseen. Hankkeet  on taulukoitu  ja  luokiteltu 
niiden merkittävyyden  ja  tavoiteasettelun mukaisesti (kts  lute 3). Taulukointi 

 perustuu tekijän näkemyksiin. Alueeffiset kärkthankkeet  on  merkitty erik-
seen. 

Hankkeiden kytkennät  EU-ohjelmiin sekä tiepiirin tienpidon ohjelmointiin 
 on  tuotu esille. Tienpidon osalta lähtöaineistona  on  käytetty tiepiirien TTS-

sekä PTS-suunnitelmia  1994 - 2005. Tiepiirit  ovat tämän vuoden aikana uusi- 
massa  omia ohjelmiaan, joiden valmisteluun tullaan pääsääntöisesti ottamaan 
mukaan entistä tiiviimmin myös maakuntien liitot. 

Hankkeiden luokittelussa  on  noudatettu tiettyjä periaatteita. Tiehanke  on: 

-  strateginen, mikäli  sillä  on  merkittävää seudullista  tai  valtakunnallista 
merkitystä 

-  paikallinen, mikäli hankkeen vaikutukset ovat alueellisia  tai maakunnit-
taisia.  

Hankkeen tavoitteet  on  jaoteltu seuraavasti: 

kehittämispoliittinen,  jos  tavoitteet ovat luonteeltaan yleisemmällä tasolla 
liikkuvia  ja  ohjaavat alemman tason toteuttamisratkaisuja 
konkreettinen, mikäli tavoitteiden avulla pyritään käytännön tason  paran-
nuksiln.  

1.  Uudenmaan liitto 

Uudellamaalla liikenneverkkojen kehittäminen  on  asetettu  strategian  erääksi 
keskeisimmäksi tavoitteeksi.  Sillä  pyritään parantamaan alueen elinkeinoelä-
män kansainvälistä kilpailukykyä, turvaamaan taloudellinen kasvu sekä lie-
ventämään työttömyyttä. Vapaan liikkumisen periaate edellyttää voimakasta 
panostusta sekä liikenneverkkojen kehittämiseen että niiden hallittuun käyt-
töön. 
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ALUEIDEN KEHITTÄMINEN  JA  LIIKENNE  

Kansainvälistymispyrkimykset  ovat korostetusti esillä. Painopiste asetetaan 
alueen  gateway-aseman hyödyntämiseen idän  ja  lännen välillä. Vuorovaiku-
tus toteutuu seuraavilla tavoilla:  

1) itään  ja  länteen suuntautuvan kansainvälisen liikenteen väylänä  
2) läntisten yritysten ponnanduslautana idän lähialueille  
3) itäisten yritysten sillanpääasemana Euroopan  ja  maailman markkinoille 

sekä  
4) Pohjois-Euroopan globaalina gatewayna Kaukoidän  ja  Yhdysvaltain välil-

lä. 

Alueen merkitystä erityisesti kansainvälisen transitoliikenteen väylänä koros-
tetaan ns. Idänportin muodossa.  

TEN-suunnitelma eli yleiseurooppalainen yhteysverkkosuunnitelma koskee 
infrastruktuuriverkkojen suunnittelua  ja  rakentamista. Uudenmaan alueelle 

 TEN-verkkoon kuuluviksi tiehankkeiksi  on  esitetty valtateitä  1  ja  7 (= E 18) 
 sekä  3  ja  4.  

Liikenneministeriön, VR:n  ja tielaitoksen  edustajat ovat tehneet ehdotuksen 
seuraavien liikennekäytävien sisällyttämisestä tähän yhteysverkkosuunnitel-
maan: 

-  E 18 (Turku-Helsinki-Pietari-liikennekäytävä) 
-  Via Baltica (Suomi-Baltia-Puola-Keski-Eurooppa) sekä 
-  Pohjolan kolmio (Pohjoismaiden pääkaupungit Pietariin yhdistävä  tie-

verkko). 

Alueen vahvuuksiksi  on  määritelty hyvät liikenneyhteydet, hyvintoimiva 
infrastruktuuri sekä edullinen sijainti suhteessa maan muihin keskuksiin  ja 
koko  Itämeren alueeseen. Maakunnan mandoffisuuksia ovat  markkina- ja 
yhteistyöalueiden  laajentuminen Itämeren alueelle, arktiselle alueelle sekä 
Kaukoitään. Alueen heikkoutena  ja  samalla uhkana pidetään  sen syrjäistä 

 sijaintia suhteessa maailman merkittäviin keskuksiin.  

2.  Itä-Uudenmaan liitto 

Tavoitteena  on,  että Suomenlanden pohjoisesta rannikkovyöhykkeestä muo-
dostetaan tehokas  ja  turvallinen kulkuyhteys EU:n  ja  Venäjän välille. Itä-Uu-
simaan toivotaan hyötyvän välittäjän asemastaan. Liikenneyhteyksien paran-
tamisessa pääpaino  on  asetettu kuljetusjäxestelmien kehittämiseen  (ter-
minaalit, rajanylitykset,  satamat). Tieverkon kehittämisen kannalta erityisenä 
painopisteenä  on E 18-tie.  Maakunnan tavoitteena  on  myös parantaa maaseu-
dun  ja  keskusten välisiä tieyhteyksiä, sekä kehittää alueen elinkeinoelämää. 
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Alueen vahvuuksia ovat maakunnan sijainti kansainvälistyvällä ranriik-
kovyöhykkeellä sekä kehittynyt infrastruktuuri. Alueen mandoffisuutena pi-
detään  sen  asemaa idän  ja  lännen välillä  ja  siitä tasapainoisesti hyötymistä. 
Maakunnan heikkoudeksi  on  mainittu syrjäalueiden huonot liikenneyh-
teydet.  

3. Varsinais-Suomen liitto 

Maakunnan asemaan vaikuttaa erityisesti kansainvälisen vuorovaikutuksen 
lisääntyminen. Tämän aseman hyödyntäminen edellyttää kansainvälisen  ja 

 valtakunnallisen yhteistoiminnan kehittämistä. 

Maakunnan tavoitteena  on  kehittää korkeatasoiset yhteydet Itämeren alueel-
le, itäisiin naapurimathin sekä sisä-Suomeen  ja  maan pohjoisosiin. Tämän 
lisäksi tavoitteena  on  saariston  ja  muun maaseudun liikenneyhteyksien tur-
vaaminen. 

Liikenteen yhteensovittainisen kannalta maakunta näkee välttämättömäksi 
valtakunnallisten solmukohtien määrittelyn. Tavoitteena  on  suunnitella  mat-
kaketjuista  mandollisimman joustavia kokonaisuuksia. 

Infrastruktuurin osalta kehittämisstrategian avainsanoina ovat sijaintitekijät, 
kansainvälisyyden vaatimus, yritystoiminnan edellytysten tukeminen, mat-
kailu  ja  kulttuuri sekä yleinen kehitthmisilmasto. 

Maakunnan vahvuuksia ovat  sen  sijainti porttina idän  ja  lännen välissä, mo-
nipuolinen elinkeinorakenne, kuntien yhteistoiminta sekä eduffiset luon-
nonolosuhteet  ja  saaristo. Mandollisuuksia ovat Itämeren alueen yhteistyö, 

 raja-alueyhteistyö, naapurialueiden  ja  -maiden  taloudellinen kehitys sekä 
maakunnan sisäinen yhteistyö  ja verkostoituminen.  

Heikkoutena pidetään infrastruktuurin rakentamisen osittaista taantumista, 
markkinoinnin heikkoutta, pitkiä etäisyyksiä maailmanmarkkinoille sekä ke-
hittymättömiä energiavaroja. Varsinaisia uhkatekijöitä ovat aluepolitiikan 
etelä-pohjoissuunnan jatkuminen sekä ympäristökysymysten vähäinen huo-
mioirninen tulevaisuudessa.  

4. Satakuntaliitto  

Keskeisenä strategiana  on  kehittää liikenneyhteyksiä satamiin, parantaa yri-
tysten toimintaedellytyksiä sekä tehostaa pääliikenneverkosta syrjässä olevi-
en kuntakeskusten yhteyksiä. Erityisesti korostetaan alueen kansainvälistä 
merkitystä. 
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Alueen vahvuuksia  ja  samalla mandoffisuuksia ovat maakunnan sijainti ran-
nikolla, jolloin satamien tavara-  ja  muun liikenteen merkitys korostuu voi-
makkaasti. Heikkouksiksi mainitaan maantieinvestointien vähäisyys sekä 
henkilöhikenteen heikot poikittaisyhteydet sisämaahan  ja  puute autolaut-
tayhteydestä. 

Alueella toimivien satamien osalta tavoitteena  on  parantaa satamien kilpailu-
kykyä, yhteysverkkoa sekä liikenneturvallisuutta. Kehittäniishankkeilla ole-
tetaan olevan positiivisia työllisyysvaikutuksia  ja  niiden oletetaan lisäävän 
maakunnan kiinnostavuutta alueelle mandollisesti sijoittuvan teoffisuuden 
kannalta.  

5. Pirkanmaan liitto  

Kehittäniisstrategian  tavoitteena  on  toimivan liikennejärjestelmän muodosta-
minen, sujuvan  ja kuijetusten  kannalta toimivan tieverkon sekä maakunnan 
logistisesti edullisen aseman hyödyntäminen. Suomen päätieverkolla  Tampe-
reen ja  Valkeakosken seutujen asema korostuu.  Tampere  muodostaa erään 

 tie-  ja raideliikenteen  merkittävimmistä solmupisteistä. 

Pirkanmaan vahvuutena pidetään  sen  hyvää valtakunnallista sijaintia sekä 
asemaa valtakunnanosakeskuksena. Heikkoutena  on  mainittu alueen sijainti 
sisämaassa. 

Hämeen tiepiiri  on  yhteistyössä Turun tiepiirin sekä Pirkanmaan liiton kans-
sa laatinut Pirkanmaan tieverkon kehittämissuunnitelman. Suunnitelman 
lähtökohtina ovat olleet maakunnan  en painopisteet,  yleiset maan-
käytön  ja  liikenteen kehittämistavoitteet sekä nykyisen tiestön kehittämis-  ja 
parantainistarpeet.  

6. Hämeen liitto 

Maakunnassa nähdään vahvan infrastruktuurin hyödyntämiselle sekä kan-
santaloudelliset että yritystaloudelliset perusteet. Kansainvälistymistä  ja  val-
takunnallisia ratkaisuja pidetään keskeisinä maakunnan kehitykseen vaikut-
tavina tekijöinä.  Gateway-asemaa korostetaan erityisesti Pietarin suuntaan. 
Maakunnalla  on  mandollisuudet kehittää logistiikka-  ja jatkojalostuspalveluja 

 erityisesti Baltiaan.  Gateway-aseman oletetaan vaikuttavan positiivisella ta-
valla myös Pohjanmaan vientiliikenteeseen sekä Suomenlanden että Pohjan- 
landen satamiin suuntautuviin yhteyksiin. 

Kehittämisstrategian avainsanoja  ovat kuljetus, logistiikka, kansainvälisyys, 
 gateway.  Myös kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä 

maankäytön kehittämisnäkökohtien huomioonottamista korostetaan. 
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Kehittamisstrategian  kannalta maakunnan keskeisin vyöhyke  on HHT-vyö-
hyke  (Helsinki,  Hämeenlinna,  Tampere),  jonka rakenteen muodostavat  Vt  3, 
päärata  ja taajamaketju. Rakennekokonaisuudella  on  vaikutuksia erityisesti 
asumiseen  ja elirikeinoelämään.  

Itä-länsiyhteyksien kehittämiseksi  on  käynnistetty Ylisen Pietarin yhteyden 
kehitt•••en (Skandinavia - Länsi -Suomi - Lahti -  Kouvola - Lappeenranta - 
Pietari - Karj ala) liikennejärjestelmäsuunnittelun periaatteilla. 

Maakunnan vahvuudet ovat  sen  keskeiset sijaintitekijät, valtakunnalliset ke-
hityskäytävät sekä toimiva hikenneverkko. Mandollisuuksina pidetään  gate-
way-aseman hyödyntämistä, HHT-vyöhykkeen kehittymistä sekä kansainvä-
listymistä. Heikkouksia ovat tehottomat kansainvälistymispyrkimykset  ja uh-
ida taajamarakenteiden  hajoaminen sekä Rnhimaen  ja  Forssan seutujen jäämi-
nen sivuun valtakunnallista liikenneverkkoa koskevissa ratkaisuissa.  

7. Päijät-Hämeen liitto  

Painopisteenä  on  kuljetus-  ja logistiikkapalvelujen  sekä liikenteen kehittämi-
nen maakunnan alueella. Alue tarvitsee myös nopean maantieyhteyden pää-
kaupunkiseudulle. Tavoitteena  on  luoda kuljetus-  ja yhteysverkosto,  joka 
parantaisi alueen saavutettavuutta, loisi monipuoliset mandoifisuudet alueen 
elinkeinoelämälle sekä kansainvälisten yhteyksien kehittämiseen. 

Tiehankkeiden  merkitys yksittäisinä hankkeina ei liiton näkemyksen mukaan 
ole suuri. Moottoriteiden tarkoitus  on  tukea alueen muita liikenneyhteyksiä, 
etenkin ratayhteyksiä. Kokonaisvaikutuksesta johtuen tavoitteena  on  siirtää 
tuotannoffista toimintaa  Lahti-Heinola keskusseudulle. 

Alueen vahvuuksina mainitaan toimivat liikenne-  ja  tietoliikenneyhteydet 
yrityspalveluineen,  ja mandollisuuksina  nykyisten yhteyksien kehittämis-
suunnitelmien toteutuminen.  

8. Kymenlaakson liitto 

Alueellisen kehittämisstrategian tavoitteena  on  kehittää maakunnasta kan-
sainvälinen vuorovaikutusalue sekä palvelu-  ja tuotantokeskus,  jossa tiehank-
keet muodostavat keskeisen perusrakenteen muiden liikennemuotojen ohel-
la. 

Keskeisenä tavoitteena  on  turvata alueen transitoliikenteen kilpailukyky  ja 
 kasvu. Maakunnan tieverkon ei katsota vastaavan tällä hetkellä kasvavan 

kauttakulkuliikenteen tarpeita. Alueen kautta kulkee merkittäviä pääteitä, 
joffla  on  kansainvälistä, valtakunnallista  ja  maakunnallista merkitystä. Teiden 
merkitystä korostaa maakunnan sijainti eteläisessä Suomessa välittämässä 
liikennettä pääkaupunkiseudun  ja  Pietarin välillä. 
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Alueelle suuntautuu puunjalostusteollisuuden raaka-ainekuljetukset  ja  sata-
mien kautta kulkeva liikenne. Liikenne  on  alueella vilkkaampaa kuin maassa 
keskimäärin. Teollisuuden  ja  satamien kuijetusten johdosta teillä  on  runsaasti 
raskasta liikennettä  (Vt 26:lla  peräti  30 %).  

Kymenlaakson vahvuuksina mainitaan  gateway-asema idän  ja  lännen välis-
sä,  moderni  infrastruktuuri verrattuna muihin  gateway-alueisiin sekä sijainti 
kansainvälistyvien markkinoiden lähellä. Heikkoutena pidetään infrastruk-
tuuri-investointien suuntautumista omia tarpeita varten, ei esimerkiksi Venä-
jälle, jossa infrastruktuuri  on  puutteellista. 

Alueen  raja-aluetoimintojen  edistämisessä liikenteen kokonaisvaltainen ke-
hittäminen korostuu. Maakunnan vaikutuspiirissä esiintyy kolme liikenteel

-lista  käytävää: Pietarin käytävä, Karjalan käytävä sekä Euroopan yhteydet.  

9.  Etelä-Karjalan liitto 

Liikenneyhteyksien kehittämisellä pyritään vaikuttamaan ennenkaikkea  lä-
hialueyhteistyöhön.  Tästä johtuen liitto  on sisällyttänyt kehittämishank-
keisiinsa  konkreettisia hankkeita myös Venäjän puolelta. 

Maakunta sijaitsee valtatie  6:n  ja  Karjalan  radan  varrella. Taloudellisen toi-
minnan sekä lähialueyhteistyön lisääntyminen Venäjän kanssa tarjoaa mah-
doifisuuksia elinkeinoelämän monipuoliseen kehittämiseen. Elinkeinotoi-
minnan osalta matkailun merkitys korostuu. 

Maakunnan vahvuuksiksi  ja mandollisuuksiksi hahmotetaan  hyvät liiken-
neyhteydet, sijainti  raja-alueella, matkailun kehittäminen sekä rakennerahas-
tojen tehokas hyödyntämiren. Alueen ongelmaksi  ja  uhkaksi  on  määritelty 
maakunnan kaukainen sijainti suuremmista kaupunkikeskuksista.  

lo.  Mikkelin läänin  maakuntayhtymä  

Alueen liikenneyhteyksien kehittämisellä pyritään tehostamaan matkailua, 
tukemaan yritystoimintaa, sekä korostamaan alueen  gateway-asemaa itään 
nähden. 

Tehokas infrastruktuuri nähdään tärkeänä seikkana sekä sisäiselle että alkoi-
selle aluerakenteelle. Maakunnan tavoitteena  on  kehittyä kasvuhakuiseksi 
keskusverkoksi. Keskeisenä tavoitteena  on  kytkeä alueeffisesti tärkeitä hank-
keita  TEN-verkkoihin.  

Vahva aluerakenneasema nähdään erilaisten kerrannaisvaikutusten sekä 
myönteisen aluemielikuvan kautta yritystoimintaa  ja  taloudellista kasvua li-
säävänä tekijänä. 
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Alueen vahvuudeksi  on  nähty asema lähellä maan itärajaa. Maakunnan mah-
doffisuutena  on gateway-aseman hyödyntäminen. Heikkoutena mainitaan 
hajanainen yhdyskuntarakenne  ja päähikenneväylien  heikko kunto. Keskei-
senä uhkana  on  liikenneyhteyksien kehittämishankkeiden kariutumismah-
dollisuus.  

11. Pohjois-Karjalan liitto 

Keskeisenä strategiana  on  kehittää lähialue-  ja matkailuyhteistyötä  sekä  ra-
janylityspaikkojen  liikenneyhteyksiä. 

Lähialueyhteistyöllä  pyritään kehittämään aluetta yleisenä transitolukenteen 
väylänä Keski-Venäjän  ja  Pohjanlanden välisellä alueella sekä länsieurooppa-
laisten yritysten sillanpääasemana Karjalaan  ja  Venäjälle. Tavoitteena  on  toi-
mia idän  ja  lännen talous-  ja kulttuuriyhteistyön kohtauspaikkana ja  välittäjä- 
alueena. Itämeri-yhteistyön merkitys transitolilkenteelle korostuu. 

Liikenneyhteyksien  ja rajanylityspaikkojen  sekä matkailuyhteistyön kehittä-
misellä pyritään vahvistamaan vetovoimaista asuinyhteisöä. Palvelujen saa-
tavuus pyritään turvaamaan joukkohikenneyhteyksien  ja kaukoliikenteen 

 yhteyksien kehittämisen avulla. Tämän lisäksi keskitytään maaseudun asut-
tamisen  ja elinkeinotoiminnan  tukemiseen hyvin toimivien yhteysverkkojen 
avulla sekä matkailun kansainvälisyysnäkökohtiin. 

Yleisinä kehittämistavoitteina  on yhdistävyyden  parantaminen EU:n eri osien 
sekä EU:n  ja  Venäjän välillä, maakunnan liikenteellisen aseman vahvistami-
nen, kansainvälisten yhteyksien kehittäminen, liikenteen palvelutason paran-
taminen, liikenneturvallisuuden lisääminen, ajokustannusten alentaminen 
sekä ympäristöhaittojen vähentäminen.  

12. Pohjois-Savon liitto 

Maakunnan liikennevirrat ovat pääosin pohjois-eteläsuuntaisia valtatie  5:n 
muodostaessa  alueen hikenteeffisen valtasuonen. Viitostietä tukevat poikit-
taiset valta-  ja kantatietasoiset  yhteydet, joista merkittävimmät ovat  Vt  9, 

 Sininen  tie  (Vt  17, Kt 77),  Meri-Karelia (Kt 87)  sekä  Vt  23.  

Alueen sisäisessä liikenteessä korostuvat kuntakeskusten väliset yhteydet 
sekä pientieverkosto. 

Maakunnasta  on suhteeffisen  pitkät kuljetusetäisyydet pääkaupunkiseudulle 
 ja  erityisesti ulkomaille. Liikennejärjestelmien kehittämisessä ympäristö-  ja 

turvallisuusnäkökohdat  tulevat tulevaisuudessa korostumaan. 
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Yhteysverkon  kehittämisen lähtökohtana pidetään päätiestön parantamista. 
Pääteiden tämarihetkinen kunto ei sovellu raskaan liikenteen käyttöön. Alem-
man tieverkon kunto vaikuttaa perusteoffisuuden raaka-ainehuollon toimi-
vuuteen. 

Keskeinen tavoite  on  alueen liikenneyhteyksien nopeuttamixien  ja  tehostami-
nen pääkaupunkiseudulle sekä muihin suuntiin liikenteen edellyttamall e  ta-
solle. Tuotantotoiminnan kuljetusyhteyksiä tullaan tehostamaan. 

Alueen vahvuuksiksi mainitaan monipuolinen liikenneverkko  ja  hyvä saavu-
tettavuus sekä kulttuuri-  ja matkailuidentiteetti. Heikkouksina  pidetään teol-
lisuuden  ja  muun tuotantotoiminnan rakenteellisia seikkoja sekä maakunnan 
taloudellisen aseman heikkenemistä. Kansainvälistyminen käsitetään uhkate-
kijäksi.  

13.  Keski-Suomen liitto  

Kehittämisstrategian  tavoitteena  on  maakunnan houkuttelevuuden lisäämi-
nen yritysten sijaintipaikkana, alueella toimivien yritysten kilpailukyvyn 
edistäminen sekä Eurooppaan suuntautuvien yhteyksien parantaminen. Tä-
män lisäksi korostetaan maakunnan imagon ylläpitämistä  ja  kehittämistä. 
Keskeinen periaate  on  huolehtia sekä rakennetusta että luonnonympäristöstä 
siten, että uudet taloudeffiset aktiviteetit alueella ovat mandollisia. 

Tieverkon merkitys  on  keskeinen. Viisi valtatietä kulkee läänin kautta  ja  näistä 
valtatiet  4  ja  9  kuuluvat  TEN-verkkoon. Alemman asteisen tiestön kunto  on 

 tärkeä tekijä niin alueen asutuksen kuin maakunnan perusteoffisuuden tarvit-
semien kuljetuksien kannalta. Tieverkon parantamiseen liittyvät toimenpide- 
ryhmät ovat seuraavat: 

maakunnan olennaisempien pääteiden kehittäminen 
tieverkon yhdistävyyden parantaminen 
sorateiden  kunnon kohentaminen sekä metsäautotieverkon 
täydentäminen. 

Alueen vahvuutena pidetään elinvoimaista pientaajamaverkostoa sekä kau-
punkien läheisyyttä. Fyysinen perusinfrastruktuuri  on  hyvin kehittynyt. Li-
säksi alueella  on  merkkejä uuden yritystoiminnan viriäxnisestä, joka pohjau-
tuu korkeaan osaamistasoon  ja  alueen luontaisiin edellytyksiin. Heikkoutena 
mainitaan vahvojen  pk-yritysten vähyys, sekä poildttaisten rautatieyhteyksi

-en  kehittämisen yleinen hidastuminen. 
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14. Etelä-Pohjanmaan liitto  

Liikenneverkostolla  on  keskeinen merkitys alueen elinkeinoelämän kehityk-
selle. Hajautunut asutus-  ja elinkeinorakenne  asettaa erityisiä vaatimuksia 
liikenneyhteyksille. Tieverkosto maakunnassa  on  hyvin kattava. Parantamis-
tarvetta  on  kuitenkin erityisesti päätiestön määrässä  ja alempiasteisen  tiestön 
laadussa. Tavoitteena  on,  että runkotieyhteyksiä parannetaan liikenneminis-
teriön päätieverkkosuunnitelman mukaisesti, unohtamatta maaseudun alem-
manasteisen tieverkon kehittämistä. Maantieliikenteen ohella rautatieyh-
teydet ovat korostuneessa asemassa. 

Tavoitteena  on  kattava, laadukas  ja yhteensopiva  perusrakenne, joka luo 
edellytykset kaikelle muulle kehittämistoiminnalle. Kehittämiseen sisältyy 
läpäisyperiaatteella maakunnan hajakeskitetyn rakenteen vahvistaminen, 
hallittu rakennemuutos, kestävän kehityksen periaate sekä työffisyyden  ja 

 kansainvälistymisen edistäminen. 

Alueen vahvuuksina  ja  samalla mandoffisuuksina hahmotetaan toimiva yh-
teysverkosto sekä hajakeskitetty aluerakenne, jossa  on  jo  valmis infrastruk-
tuuri.  

15. Svenska  Österbottens landskapsförbund  

Liikenneyhteyksien kehittäminen  on  maakunnan  strategian  eräs keskei-
simniistä painopisteistä. Vaasan rannikkoseudun eri osien, samoin kuin maa-
kunnan pohjoisten, itäisten  ja etelälsten lähii aapureiden  välillä  on  yhteyksien 
osalta vielä monia puutteita. 

Liikennejärjestelmien  välistä yhteistoimintaa  on  tarkoitus kehittää. Alueeffi
-sia,  kansallisia  ja  kansainvälisiä hikenneyhteyksiä tehostetaan. Alueelle tulee 

 ja  sieltä lähtee matkustaja-, tavara-  ja  tiedon virtoja. Yhteistyöllä  on  tässä 
kehittämistyössä maakunnan näkemyksen mukaan aktiivinen  ja  keskeinen 

 osa.  

Maakunnan tavoitteena  on  tehostaa paikallisia yhteyksiä toimiviksi  ja  moni-
puolisiksi liikenneverkostoiksi, joista maantiehikenne muodostaa yhden 
osan. Yhteyksien kehittämisellä pyritään vaikuttamaan myös matkailuun. 
Matkailun kannalta valtatie  8:n hikenteellä on  keskeinen merkitys. 

Alueen vahvuuksia ovat tiiviit kansainväliset yhteydet. Maantieteellinen si-
jainti Suomen länsirannikolla, hyvät satamat  ja  suorat lentoyhteydet ulko-
maille mandollistavat nopeiden yhteyksien  ja  jatkuvien kontaktien ylläpitä-
misen yritysten, viranomaisten, järjestöjen  ja  ihmisten välillä. Maakunnan 
heikkoutena pidetään alueen syrjäistä sijaintia Euroopassa, erityisesti mark-
kinoiden näkökulmasta tarkasteltuna. 
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Svenska  Österbottens landskapsförbund  on  valmistelemassa omaa hanke-
luetteloaan,  ja sen  pitäisi olla valmiina lähiaikoina. Tästä johtuen konkreetti-
sen hankeluettelon esittäminen ei ole mandoffista tämän selvityksen yh-
teydessä.  

16. Keski-Pohjanmaan liitto 

Tavoitteena  on  kehittää maaseudun palveluvarustusta. Rakentamisessa kiin-
nitetään erityistä huomiota ympäristökysymyksiin, vesistöön, maiseman hoi-
toon  ja  luontoon. Matkailun merkityksen odotetaan kasvavan. Harvaan asu- 
tulla  alueella hyvät liikenneyhteydet parantavat merkittävästi kuntien  ja  yrit-
täjien välistä yhteistyötä  ja verkostoitumista.  Ensisijaisena kehittämisen ta-
voitteena  on  parantaa kuntakeskusten välistä tieverkkoa. 

Toimivat liikenneyhteydet tukevat alueen alkutuotannon, jalostuksen  ja  pal-
velualalla  toimivien yritysten kilpailukykyä. Kuntien  ja  yritysten  välisen  vuo-
rovaikutuksen oletetaan lisääntyvän. Tällä  on  vaikutuksensa hyödykkeiden 
jalostusketjujen kehittämiseen. Satamien merkitys  on  korostunut. 

Alueen vahvuuksia ovat  sen hikenteellinen  sijainti, hyvä perusinfrastruktuuri 
(erityisesti satama) sekä logistinen osaaminen, jotka luovat alueen yrityksille 
hyvät mandollisuudet kansainvälistymiseen. Liikenteellinen  ja  maantieteelli-
nen asema tarjoaa mandollisuuden matkailun kehittämiseen.  

17. Pohjois-Pohjanmaan liitto  

Liikennestrategian  tavoitteena  on  hyödyntää alue-  ja yhdyskuntarakennetta 
 sekä edullisia sijaintitekijöitä. Erityisesti korostetaan yhteyksiä Keski-Euroop-

paan  ja  Luoteis-Venäjälle. Maakunnan sisäisten sekä muualle Suomeen suun-
tautuvien liikenneyhteyksien edullisuus  ja  toimivuus, perustieverkon kun-
nosta huolehtiminen sekä julkisen liikenteen toirnivuus  on tavoiteasettelussa 

 otettu myös huomioon. 

Infrastruktuurin kehittämisen osalta korostetaan strategisesti tärkeiden lii-
kenneyhteyksien  ja  alueen sisäisten liikenneyhteyksien parantamista sekä 
yritysten tarvitseman infrastruktuurin kehittämistä. 

Alueen vahvuuksina pidetään  sen  edullista sijaintia Pohjois-Suomessa sekä 
hyviä hikerineyhteyksiä. Mandollisuuksia tarjoaa asema Suurkalottialueen 
ydinalueena  ja  välittäjänä, laaja kansallinen  ja  kansainvälinen yhteistyö sekä 
pohjoisen vetovoiman lisääntyminen. Maakunnan heikkoutena pidetään kan-
sainvälisesti syrjäistä sijaintia  ja  heikkoa tunnettavuutta, uhkana pohjoisten 
alueiden syijäyttämistä valtakunnallisen kehittämispolitiikan osana. 
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18. Kainuun liitto  

Kehittämisstrategia  perustuu kolmeen avainsektoriln: matkailuun, kansain-
välisiin yhteyksiin sekä elinkeinoelämän tukemispyrkimyksiin. 

Kansainvälistymisohjelmien  tavoitteena  on  muodostaa  gateway-asema idän 
 ja  lännen välillä. Toiminnalla  on  tarkoitus edistää kaupallis-taloudeffista yh-

teistyötä, eurooppalaisen pääoman sekä yritystoiminnan sitoutumista Kai-
nuuseen, Itä-Suomeen  ja  Venäjän lähialueille. Tämän lisäksi tavoitteena  on 

 tehostaa alueella toimivia erityisprojekteja  (Finland  Intron markkinointikana
-vat, Euroregion Oulu 2000-projekti, liittymismandoffisuudet  Mitt-Norden-

projektiin). 

Elinkeinoelämää tuetaan kehittämällä maakunnasta ulospäin suuntautuvia 
strategisia yhteyksiä. 

Maakunnan sisäisissä yhteyksissä pääpaino  on  tieverkon parantamisessa  ja 
kunnossapidossa.  Erityinen huomio  on  kiinnitetty raskaan liikenteen edelly-
tysten huomioonottamiseen sekä vähähikenteisen soratiestön palvelutason 
ylläpitoon. 

Alueen vahvuutena nähdään sillanpääasema itään, heikkoutena syijäisyys  ja 
 pitkät etäisyydet suurempiin kasvukeskuksiln.  

19. Lapin  liitto 

Alueellisen kehittäniisstrategian tavoitteena  on gateway-aseman vahvistanii-
nen Venäjälle  ja  muihin pohjoisiin alueisiin. Yritystoiminnan suuntautumi-
nen vientiin edellyttävät hyviä sisäisiä  ja  ulkoisia liikenneyhteyksiä. 

Barentsin alueen yhteistyö korostuu. Yhteistyössä painotetaan infrastruktuu-
nfl  kehittämistä, talousyhteistyötä  ja ympäristökysymyksiä.  Ensisijaisena 
edellytyksenä  on  toimivien maantieyhteyksien kehittäminen Venäjälle.  Ra-
janylityspaikkojen  merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan. Alueen ke-
hittänüsstrategian toteuttaminen edellyttää matkailua, tuotantotoiniintaa  ja 

 kansainvälistä yhteistyötä palvelevien yhteyksien parantamista. 

Alueen vahvuuksia ovat julkinen palvelurakenne  ja  suhteellisen hyvin kehit-
tynyt perusinfrastruktuuri  ja  mandollisuuksia kansainvälinen yhteistyö  ja 

 matkailu. Heikkoutena pidetään pitkiä etäisyyksiä  ja  uhkana liikenneyhteyk-
sien heikentymispaineita. 
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Yhteenveto  

Tie-  ja  muiden infrastruktuurihankkeiden merkitys alueeffisessa kehittämis-
strategiassa vathtelee maakuntien välillä. Tähän vaikuttavat maakunnan 
maantieteeffiset sijaintitekijät kotimaassa, alueen sijainti suhteessa Euroop-
paan, yleinen taloudellinen tilanne, elinkeinoelämän vaatimukset, työllisyys- 
näkymät sekä yleinen kansainvälistymisstrategia. 

Hankkeiden tarvetta perustellaan erilaisten kriteerien avulla. Yleisimmät kri-
teerit ovat  

1. Kansainvälisyys  100 % 
-  gateway 35 % 
- lähialueyhteistyö  10 %  

2. Elinkeinoelaman  tukeminen  75 % 
-  yritystoiminta  80 % 
-  matkailun kehittäminen  45 %  

3. Alueiden välinen yhteistyö sekä 
aluerakenteelliset  tekijät  50 %  

4. Kuijetusten, logistiikan  sekä 
transitoliikenteen  30 %  

5. Ympäristö - kestävä kehitys  30 %  
6. Työllisyys  25 %  

Muina perusteluina mainitaan liikennejärjestelmän yleiset kehittämista-
voitteet, vaikutukset alueen maankäyttöön, maakunnan  imago  sekä hankkei-
den positilviset vaikutukset taloudelliseen tilanteeseen. Maaseudun kehittä-
misnäkökohtia korostetaan tietyissä maakunnissa. 

Kansainvälisyyden merkitys korostuu maakuntien liittojen tavoiteasette
-lussa.  Kaikki liitot perustelevat esittämiään hankkeita nimenomaan tältä kan-

nalta. Tähän  on  erityisesti vaikuttanut Suomen aseman muuttuminen kan-
sainvälisessä toimintaympäristössä. Kansainvälisyysnäkökohdilla  on  suora 
yhteys myös vallitsevaan aluepoliuiikkaan  ja sen  mukaiseen tavoiteasette-
luun. 

Kansainvälisyysvaatimukset  tulevat esille  gateway-aseman sekä lähialue-
yhteistyön merkityksen korostamisena. Etelä-Suomen maakunnat (Uusimaa, 
Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi)  korostavat  gateway-asemaa sekä itään että 
länteen. Lähialueyhteistyö kohdistetaan pääsääntöisesti Venäjään  ja  muihin 

 Baltian  maihin. Rajanylityspaikkojen merkitys korostuu. Itärajamme maa- 
kunnat  (Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Lappi) ovat keskittyneet nimenomaan 
tämän ongelma-alueen kehittämiseen. 

Tiehankkeiden  toisena merkittävänä perusteluna ovat elinkeinopoliittiset, 
elinkeinoelämän tukemiseen liittyvät näkökohdat. Tällä  on  yhteys myös  kan-
sainvälisyysnäkökohtiin. 
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Elirikeinotoirninnnan  osalta aihepiiri jakautuu kahteen osaan eli puhtaasti 
yritystoiminnalliseen sekä laajempaan elinkeinotoiminnan näkökulmaan (lä-
hinnä matkailu). Matkailun merkitystä korostetaan alueilla, joilla  on  erityisiä 
syitä hyödyntää matkailua elinkeinona (Lappi, Pohjois-Kaijala, Etelä -Savo).  

Puolet liitoista korostaa alueiden  välisen  yhteistyön tehostamista. Alueraken-
teelliset tekijät voidaan myös liittää asiakokonaisuuden osaksi, vaikka sifiä  on 

 yhteyksiä myös ympänstönäkökohtiin. Yhteistyön muoto  ja  sisältö vaihtelee 
maakuntien kesken. Maantieteellisesti edullisemmassa asemassa olevat alu-
eet korostavat erityisesti yritystensä välistä yhteistyötä. Vahvan maaseutu- 
identiteetin omaavat maakunnat panostavat maaseudun yleiseen kehittämi-
seen. 

Uikennehankkeiden  perustelu pelkästään kuijetusten, logistiikan sekä transi-
toliikenteen kehittäinisnäkökulmasta  on edeifisiä vahajsempi.  

Kestävän kehityksen mukaiset näkökohdat otetaan esille  vain  muutamissa 
maakunnallisissa liitoissa. Erityisesti korostetaan luonnonympäristöifisiä  ja 
aluerakenteeffisia  tekijöitä.  Lain  mukaisesti aluekehitysohjelmiin  on  liitettävä 
arvio ohjelman vaikutuksista ympäristöön. Yleisesti ottaen ohjelmissa esitetyt 
vaikutusten arvioinriit ovat melko jäsentymättömiä  ja  pintapuolisia. Kestävän 
kehityksen rooli alueen kehittämisessä ei ilmeisestikään ole vielä selvifiä.  On 

 myös melko hankalaa kytkeä sitä liikenteen kasvua korostaviin tavoitteisiin. 

Eräät maakunnat perustelevat hankevalintojaan työllisyysnäkökohtien avul-
la. Tämä liittyy myös elinkeinoelämän tukemispyrkimyksiin.  On  kuitenkin 
huomioitava, että työffisyysvaikutukset ovat usein näissä tapauksissa luon-
teeltaan hetkeffisiä, ei pysyviä. 

Yleisesti ottaen maakunnallisten kehittämisohjelnüen yhteisenä piirteenä  on 
 Venäjän suunnan liikenteen korostaminen  ja  toive  sen  kasvusta.  Gateway on 
 tämän päivän sana. Tieverkon kehittämistoiveet ovat korkealla tasolla. Sa-

malla kun halutaan kehittää kaikkia mandollisia  manner-Euroopan  ja  Venä-
jän välisiä käytäviä Suomen kautta,  on  tarkoitus parantaa myös kaikkia mer-
kittäviä maakunnan sisäisiä yhteyksiä sekä kohentaa alemmanasteisen tiever-
kon kuntoa. Ovatko tällaiset tavoitteet realistisia,  tai  liikenteen kasvun seu-
rausvaikutuksia ajatellen loppuun asti harkittuja? 

Aikanaan seutukaavaliittojen väestöerinusteita yhteen laskettaessa saatiin 
Suomen väestöksi  10  miljoonaa. Ehkä samanlainen ilmiö vaikuttaa alueeffi

-seen  suunnitteluun tässä vaiheessa. 
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Maakuntien liittojen näkemykset merkittävistä tiehankkeista eroavat jonkin 
verran tiepiirin tavoiteasettelusta. Erot ovat hittokohtaisia. Tähän vaikuttavat 
kunkin tiepiirin sekä liiton yhteistyön laajuus, vakiintuneet menettelytavat 
sekä aikaisemmat yhteistyökokemukset erityisesti seutukaavoituskysy-
myksissä. 

Seuraavassa esitetään maakuntakohtaiset prosenttilukuarviot niiden tiehank-
keiden määristä, jotka esiintyvät sekä maakuntien liittojen että tiepiirien ohjel-
missa:  

1. Pohjois-Savo 81 %  
2. Mikkeli  80 %  
3. Keski-Suomi 78 %  
4. Lappi  77  %  
5. Uusimaa  56 %  
6. Pohjois-Karjala  55 %  
7. Satakunta  50 %  
8. Varsinais-Suomi 46 %  
9. Kymenlaakso  44 %  
10. Häme  40 %  
11. Pirkanmaa  30 %  
12. Etelä-Karjala  22 %  
13. Itä-Uusimaa  20 %  
14. Päijät-Häme  20 %  
15. Keski-Pohjanmaa  20 %  
16. Pohjois-Pohjanmaa  14 %  
17. Kainuu  13 %  
18. Etelä-Pohjanmaa  0 %  
19. Svenska  Österbottens 

landskapsförbund  0 %  

Svenska  Österbottens lanskapsförbundin  aineistosta puuttui kokonaan  han-
keluettelo,  jolloin vertailulle ei muodostunut perustetta. Etelä-Pohjanmaan 
liitto oli esittänyt ainoastaan yleispiirteiset yhteysvälitoiveensa. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, että kyseisten liittojen näkemykset eroaisivat tiepiirien 
näkemyksistä noin radikaalisti. 

Näkemyserojen  suhteen liitoista nousevat äan..ät esifie.  Erityisen hyvin liit-
tyvät seuraavien liittojen  ja  alueella toimivan tiepiirin näkemykset yhteen: 

-  Pohjois-Savon liitto  (Savo-Karjalan tiepiiri) 
-  Keski-Suomen liitto (Keski-Suomen tiepiiri) 
-  Lapin  liitto  (Lapin tiepiiri) 
-  Mikkelin maakuntayhtymä (Kaakkois-Suomen tiepiiri)  

On  kuitenkin huomioitava, että Mikkelin maakuntayhtymän hankeluettelo ei 
muodostunut suoranaisesti hankkeista, vaan kokonaisten tieosien määrittänii-
sestä  ja  niihin kohdistuvista kehittämistoiveista. 
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Seuraavien liittojen/tiepiirien näkemykset eivät olleet kovinkaan yhdeninu-
kaisia: 

Kymenlaakson liitto (Kaakkois-Suomen tiepiiri) 
Kainuun liitto (Oulun tiepiiri) 
Pohjois-Pohjanmaan liitto (Oulun tiepiiri).  

3 .2  Viranomaisyhteistyö  tieverkon kehittämissuunnittelussa 

Tielaitoksen  ja  maakuntien liiton välinen yhteistyö  on  toteutunut käytännössä 
tiepiirien tieverkkosuunnittelun yhteydessä. Tiepiirien suunriittelukäytän-
nöissä  on  kuitenkin merkittäviä eroja. Tässä tarkastellaan Pirkanmaan, Päijät- 
Hämeen  ja  Hämeen maakuntiin laadittuja tieverkon kehittämissuunnitelmia 

 ja  niiden suunnitteluperiaatteita. Nämä maakunnittaiset tieverkon kehittä-
missuunnitelmat ovat laatuaan ensimmäiset Suomessa. 

Tieverkon kehittämissuunnittelu voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen, joita 
ovat suunnittelun lähtökohtien määrittely, tavoiteasettelu, hankkeiden vertai-
lu sekä suunnittelun jatkotoimenpiteet. 

Suunnittelun lähtökohtien määrittely 

Tieverkon kehittämissuunnittelun tuloksena muodostuu käsitys niistä  tie- 
hankkeista, joiden avulla pyritään alueen monipuoliseen kehittämiseen. 
Hankkeet kerätään tieverkkosuunnitteluun liittyvästä materiaalista. Usein 
periaatteena  on,  että kerätty  ja  analysoitu hankejoukko kattaa ne tiehankkeet, 
joista  on  laadittu jonkinasteisia suunnitelmia  tai  esityksiä maakuntien liittojen 

 tai  kuntien toimesta. 

Pirkanmaan tieverkon kehittäniissuunnitelmaa  (1994)  laadittaessa käytettiin 
lähtökohtina seuraavia suunnitelmia  ja  selvityksiä: 

Maakuntaliitto 

- seutukaavaluonnoksia 
maakuntasuunnitelma/maakuntastrategia 
alueeffiset  kehitysohjelmat 

Tielaitos 

-  päätökset valta-,  kanta- ja seututieverkosta 
- tienpidon  visiot  ja  suunnitelmat 
- tiepiirien  toiminta-  ja taloussuurinitelmat 
- tiepiirien  laatimat muut selvitykset  ja hankekohtaiset  suunnitelmat 

Muu aineisto 

-  kytkennät yleiseurooppalaisiin liikenneverkkoihin 
- elinkeinoelamaä  palvelevat selvitykset  tai  tutkimukset. 
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Tavoiteasettelu  

Tieverkon kehittämisen yleiset tavoitteet pyritään muodostamaan yhteistyös-
sä. Samassa yhteydessä selvitetään myös alueen yleisen toimintaympäristön 
ennustetut muutospaineet sekä osapuolien asettamat omat tavoitteet. 

Ylemmän tason tavoitteiden päämääränä  on  tiestön  ja  liikenteen kehittämisen 
tarpeiden kytkeminen maakunnallisen kehittämisstrategia osaksi. Tienpidon 
suunnittelu kytketään lähemmin maakunnan ominaispiirteet (elinkeinot, 
aluerakenne) huomioon ottavaan kehittämisohjelmaan. Tavoitteena  on  saada 
laaja hyväksyminen hankeohjelmoinnin perustaksi  ja  samalla perusta yhtei-
selle edunvalvonnalle hankkeiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. 

Pirkanmaan liiton konkreettiset tavoitteet kohdistettiin eri tasoihin (valtakun-
nantaso, maakunnan taso sekä paikallinen taso). Tiepiiri oli määritellyt  ties-
tölle  omat tavoitteensa, joita olivat päätiestön kehittämii  en, liikenneturvalli-
suusseikat, ympäristöhaittojen  torjunta, tienpidon vastuiden selkiyttäminen, 
tieverkon toimivuuden parantaminen, tierakenteen kunnon säilyttäminen 
sekä alemman tieverkon kehittäminen. 

Hämeen maakunnan  Tie 2004  -suunnitelmassa  (1994)  tiepiirin tavoitteet pe-
rustuivat tielaitoksen keskushallinnon laatimalle "Tienpidon visio  2005"  -sel-
vitykselle,  jossa linjattiin tienpidon arvostuksia  ja  niiden muutoksia seuraavas-
ti: 

-  päivittäisen liikennöitävyyden varmistaminen  on  edelleen tärkeintä, 
- liikenneturvallisuus säilyy keskeisenä tavoitteena, 
- tieliikenteelle  ei ole olennaista vauhti, vaan liikkumisen varmuus, suju-

vuus  ja  hain.ttömyys sekä yhtenäinen, tienkäyttäjien tarpeisiin sovitettu 
nopeus, 

-  ympäristön painoarvo tienpidossa kasvaa. 

Maakunnan liiton tavoitteet perustuivat maakunnan yleiseen kehittämis-
strategiaan, jonka mukaisesti valittiin neljä aluekehitystavoitetta, jotka liitty-
vät tienpitoon: elinkeinojen toimintaedellytysten parantaminen, maakunnan 
aseman vahvistaminen kansainvälisessä kilpailussa, kaupurikiseutujen lii-
kenteen  ja  maankäytön kehittäminen sekä maaseudun asutus-  ja palvelura-
kenteen  kehittäminen. 

Usein tavoitteet voivat olla ristiriidassa toisiinsa nähden. Erityyppisillä väylil-
lä  on  erilaisia tehtäviä, jolloin myös niiden tavoitteet ovat toisistaan poik-
keavia. Tästä johtuen tiivistettiin Pirkanmaan tieverkkosuunnittelussa tavoit-
teiden mukaisia vaikutuksia erilaisiksi painotusvaihtoehdoiksi: 
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Tehokkuus 
painotus liikenteen toirnivuudessa, turvallisuudessa  ja  taloudellisuudessa 
sekä elinkeinoelämän kannalta keskeisissä logistisissa yhteyksissä. Vaihtoeh-
don mukaisia toteuttamisratkaisuja ovat väylien kapasiteetin parantaminen, 
liittymien toimivuuden parantaminen sekä onnettomuusriskien pienentämi-
nen. 

Ympäristö 
painotus liikenneympäristön hoidossa  ja hikennehaittojen  torjumisessa. Vath-
toehdon mukaisia toimenpiteitä ovat keskustojen liikennesaneeraukset, kevy-
en liikenteen olosuhteiden parantaminen, maisemanhoito sekä luonnonym-
päristön  ja  rakennetun ympäristön suojelu, liikennehaittojen torjuminen sekä 
pohjavesien suojelu. 

Tasapaino 
painotus tienpidon alueellisessa tasapuolisuudessa. Toimenpiteinä voidaan 
mainita alemman tiestön liikennöitävyyden parantaminen sekä yhteyspuut-
teiden poistaminen. 

Päijät-Hämeen tieverkon kehittämistyössä maakunnalle määriteltiin kolme 
eri tavoin painottunutta tulevaisuuden kuvaa, jotka täyttivät liikenneyhteyk-
sien laadulliset tavoitteet: elinkeinoelämää tukeva vaihtoehto, liikenneturval-
lisuutta, taajamia  ja  ympäristöä tukeva vaihtoehto sekä  kyllä ja  maaseutua 
tukeva vaihtoehto. Periaatteena oli, että tieverkon kehittämisvaihtoehdot oli-
sivat maakunnan omien tavoitteiden  ja  kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisia. 

Hankkeiden vertailu 

Hankkeiden keskinäinen vertailu tehdään hanketyypeittäin arvioimalla nii-
den yhteiskunnalliset, liikenteeffiset  ja ympäristövaikutukset. Hanketyypit 

 voidaan jakaa myös erilaisiin ryhmiin eli valta-  ja kantateihin, seututethin, 
yhdysteihin  sekä taajamateihin. Pirkanmaan tieverkkosuunnitelman osana 
hankkeiden vaikutuksina tarkasteltiin seuraavia: 

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

elinkeinoelämän toimintaedellytykset: 
-  kansainväliset yhteydet 
-  kaupan  ja  teollisuuden  kuljetukset 
-  matkailu 
- kansantaloudeffiset kerrannaisvaikutukset 

yhdyskuntarakenne  ja maankäyttö: 
- aluerakenne: tasapainoisuus, kehitysvyöhykkeet 
- taajamarakenne:  tiivistäminen-hajauttaminen 
- maankäyttö:  nykyisen tukeminen, kehittämismandollisuudet 
- yhdyskuntatalous 
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sosiaalinen  ja  kulttuurinen näkökulma: 
-  asumisen viihtyisyys, työssäkäyntimandollisuudet, 
palvelujen saatavuus 

-  liikenteen eri osapuolten huomioiminen 
- yksityistaloudet (hikkumiskustannukset) 
-  imago 

Liikenteeffiset  vaikutukset 

- liikennetaloudelliset  tekijät: 
- ajokustannnusten  säästöt verrattuna investointi-  ja 
ylläpitokustannuksiln 

- liikennejärjestelmän  toimivuus: 
-  liikenteen nopeus, sujuvuus, toimintavarmuus 

- liikenneturvallisuus: 
- orinettomuusriskien  vähentäminen 

-  tiestön yleinen kunto: 
-  tien hikennöitävyyden paraneminen 

Ympäristövaikutukset 

-  rakennettu ympäristö: 
-  oleva infrastruktuuri 
- hikenneympäristö 

- luonnonympäristö: 
-  alkuperäinen luonto, luonnon monimuotoisuus 
- suojelualueet 
-  pohjavesi 

-  maisema-  ja taajamakuva 
- kuitturihistorialliset  arvot sekä 
-  melu-  ja päästötasot.  

Hankkeista laadittiin hankekortteja, joista ilmenivät perustelut, ehdotetut toi-
menpiteet  ja  niiden vaikutukset. Kortit olivat pohjana hankkeiden vertailulle 

 ja tärkeysjärjestyksen määrittelylle.  Hankkeet voitiin edelleen sijoittaa kiireel-
lisyysluokkiin niiden aloitusajankohdan mukaan. 

Valta-  ja kantateiden kiireellisyysjärjestystä määriteltäessä ensisijaisina kritee-
reinä  olivat tiejaksojen valtakunnallinen  ja  maakunnallinen merkitys, elinkei-
noelämän kuljetusreitit, liikenteen aiheuttamat ongelmat taajamissa sekä 
hankkeiden taloudeffisuus. 

Seututeiden kiireellisyysjärjestys  määriteltiin pääasiassa liikenteellisin  ja 
aluerakenteeffisin  perustein. 
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Yhdystiehankkeiden  valinnassa painotettiin tiehankkeiden vaikutuksia teolli-
suuden kuljetuksiin, matkailuun  ja työmatkal.iikenteeseen.  Alueellisen tasa-
puolisuuden tavoitteet otettiin huomioon. 

Taajamatiet jaoteltiin taajamaraiteibin,  taajaman sisääntulo-  ja ohitusteihin 
 sekä kevyen liikenteen keskustajärjestelyihin. Liikenneturvallisuus  ja  liken-

neympäristön  parantaminen olivat keskeisiä arvotuskriteereitä. Tarkastelta
-vana  olivat kaikki Pirkanmaan taajamat. 

Päijät-Hämeen tieverkkosuunnittelussa vathtoehtojen vertailussa käytettiin 
arviointikehystä. Jokaisen yksittäisen hankkeen vaikutuksia arvioitiin viiden 
tavoitelohkon avulla, minkä jälkeen hyödyt  ja  haitat laskettiin yhteen tavoite-
lohkoittain. Tavoitelohkoja olivat: 

- liikkumis-  ja kuijetustarpeiden  tyydyttäminen, 
- taloudellisuus, 
- tavoitteellinen  yhdyskunta-  ja aluerakenne, 
- liikenneturvallisuus, 
-  ympäristön sietokyky. 

Hämeen maakunnan  Tie 2004  -suunnitelmassa suunnitelmaan sisältyvät toi-
menpiteet jaettiin kolmeen toteuttamisryhmään: välitön toteuttamistarve  ja 

 -mandollisuus (aikajänne  alle  5  vuotta), toteutus  10  vuoden kuluessa sekä 
suunnittelukauden aikana myöhemmin tapahtuva toteutus. 

Sekä kehittämis- että perustienpidon hankkeiden toteuttamisjärjestystä sääte-
lee lyhyellä aikajänteellä tielaitoksen tuotantosuunnitelmat. Hämeen suunni-
telmassa ensimmäiseen toteuttamisryhmään sijoittuvien hankkeiden eräs li-
säedellytys oli  se,  että hankkeesta oli vahniina suunnitelmat  sen  toteuttamista 
varten. Toisen toteuttamisryhmän erityisperusteena oli usein yhteys maakun-
nan kehittämisohjelmaan. Muina luokitusperusteina oli hankkeen kuulumi-
nen tiepiirin KTS-suunnitelmaan. Kolmannessa toteuttamisryhmässä olivat 

 mm.  sellaiset hankkeet, jotka perustuivat uuden maankäytön tarpeisiin, esi-
merkkinä mainittakoon uusien teollisuusalueiden liittymät pääteffle. Mukana 
oli myös paljon alemman luokan tieverkon hankkeita, joiden toteuttaminen 
saattaa rahoituksen vuoksi siirtyä seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. 

Suunnittelun  jatkotoimenpiteet  

Tieverkon kehittämissuunnitelmaa käsitellään liiton maakuntahallituksessa 
 ja  esitellään maakuntavaltuustolle. Tämän jälkeen suunnitelmasta pyydetään 

lausunnot kunnilta  ja  elinkeinoelämän edustajilta. Tieverkon kehittämissuun-
nitelma muodostaa periaatteessa osan maakunnan liiton maakuntasuunnitel

-masta ja  toimii kehysohjelmana alueellisille kehittämisohjelmille. Suunnitel-
maa päivitetään vuosittain,  laman lisäksi tehdään kerran valtuustokaudessa 
perusteellisempi, suunnittelupenaatteita koskeva tarkistuskierros. 
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Vuosittaisissa tarkistuksissa pyritään ottamaan huomioon myös kuntien lau-
sunnot. Niiden yhteydessä voidaan käsitellä uusia hankkeita  ja  tehdä perus-
teltuja muutoksia toteuttamisohjelmaan. 

Yhteenveto 

Yhteistyössä tapahtuva tieverkon kehittämissuunnittelu  on periaatteiltaan  ja 
toimintatavoiltaan  vasta muotoutumassa. Vaikka kokemukset yhteistyössä 
tapahtuneesta tieverkkosuunnittelusta ovatkin peräisin lähinnä Pirkanmaan 
talousalueelta, voidaan tiettyjä johtopäätöksiä esittää  jo  tässä vaiheessa. Pir-
kanmaan, Hämeen  ja  Päijät-Hämeen maakuntien alueen suunnittelu voidaan 
jakaa toimintatavoiltaan kolmeen eri näkökulmaan:  

1. "Tiepiirivetoinen",  jossa suunnittelun lähtökohdan muodosti tieliiken-
neskenaarioiden valmistelu. Skenaariot sisälsivät kolme vaihtoehtoista 
toiniintalinjaa. Skenaarioiden tavoitteena oli tukea maakunnallisen liiton 
asettamia tavoitteita. Liiton hallitus valitsi laadituista skenaarioista yhden 
jatkosuunnitteluun. Suunnittelun kuluessa ei kuultu kuntia. Päijät-Hä-
meen tieverkon kehittäinissuunnittelu noudatti periaatteiltaan tätä mallia.  

2. "Maakunnan näkemys taustalla", jonka osana johdetthn tieverkon  ta-
voitemalli  maakunnan laatimista, neljästä  en kehittämisohjelmasta.  Suun-
nittelun aikana käytiin jokaisen kunnan edustajan kanssa keskustelut, 
joissa käsiteltiin suunnitelman tavoitteita  ja  kunkin kunnan alueella olevia 
hankkeita. Työssä hyödynnettiin perinteisten  tie-  ja hikennetietokantojen 

 lisäksi uusimpia aluetietokantoja sekä sosioekonomisia mittareita. Suun-
nitelmaluonnos käsiteltiin maakunnan liittohallituksessa, joka antoi yh-
dessä kuntien kanssa valmiista suunnitelmasta lausuntonsa. Hämeen 
maakunnan  Tie 2004  -suunnitelma perustui tälle mallille.  

3. "Yhteinen näkemys", jonka mukaisesti tavoitteiden määrittely perustui 
maakunnan kehittämisstrategiaan  ja  valittuihin kehittämisen painopis-
teisiin. Tiehankkeiden kiireellisyysjäijestys muotoutui maakunnan omien 
painotusten  ja tielaitoksen perustavoitteiden  pohjalta. Tienpidon toiveet 
kartoitettiin seutukunnittain, seudullisten kehittämisohjelmien yhtey-
dessä. Maakuntahallitus käsitteli kehittämissuunrdte]maa  ja  se  esiteltiin 
maakuntavaltuustolle. Pirkanmaan tieverkon suunnittelu noudatti tämän 

 mallin  periaatteita. 
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4  TIEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITTELU 

Tässä luvussa pyritään muodostamaan käsitys tiensuunnittelun  ja aluekehit-
tämissuunnittelun  välisestä vuorovaikutuksesta tieverkkosuunnittelun osa-
na. 

Arvio perustuu sekä  ep•  •en  että maakuntien liittojen piirissä suoritettuihin 
haastatteluihin. Haastateltuja henkilöitä oli yhteensä  15. Tiepiirien  edustajia 
haastatteluihin oli valittu  10  (kaikki tiepiirit + Mikkelin läänin maakuntakont

-ton).  Maakuntien liitoista kartoitettiin Pirkanmaan  ja  Hämeen liittojen sekä 
Mikkelin läänin maakuntayhtymän edustajien näkemykset. Tämän lisäksi 
haastateltiln Suomen Kuntaliiton  ja  Sisäasiainministeriön edustajaa. 

Tiepiirien  näkemykset tieverkkosuunnitteluun liittyvästä tavoiteasettelusta 
sekä menettelytavoista esitetään seuraavassa yhteenvedonomaisesti tauluk-
komuodossa. 

Tieverkon kehittämissuunnittelu  on  käytännön menettelytavoiltaan perustu-
nut kanden erilaisen toimintatavan soveltamiseen: yhteisiin neuvotteluihin 
sekä yleiseen lausuntomenettelyyn. Yhteiset neuvottelut ovat perustuneet 
lähinnä molempien osapuolien hankkeiden priorisointiin  ja  kiireellisyysjär-
jestyksen laadintaan. Lausuntomenettelyä soveltaneet tiepiirit/liitot ovat 
käytännössä kommentoineet toistensa suunnitelmia. Tiepiirien suunnitelmi-
en (iTS, PTS) osalta maakunnan liiton maakuntahallitus  on  antanut lausunto-
ja, tiepiirin kommentoidessa pääsääntöisesti liittojen ohjelmatyöskentelyä. 

Tiepiirien  haastattelujen yhteydessä tuli esille tarve nykyistä aikaisempaan 
yhteistyömenettelyyn. Tiepiirit haluaisivat ajoissa karsia liittojen ohjelmissa 
esiintyviä hankkeita, jotka osin saattavat olla jopa epärealistisia kulloinkin 
vallitsevaan todelliseen tarpeeseen nähden. 

Tieverkkosuunnitteluun  liittyvän aineiston osalta tiepilrit pitivät liikenteeffis
-tä  aineistoa sekä ympäristötietoa pääosin riittävänä. Liikenteellisen aineiston 

ovat muodostaneet tiepiirien laatimat iTS/PTS-suunnitelmat, LM:n tuotta-
ma aineisto sekä erilaiset liikennetutkimukset. 

Keskeinen kehittämistoive kohdistui liittojen näkemysten sekä asiantun-
temuksen hyödyntämiseen tehokkaammin tieverkkosuunnittelussa. Nykyi-
sin liiton näkemyksiä  on  sisällytetty suunnitteluun lähin  ä  elinkeinoelämää 
koskevan tiedon muodossa. Sovellettu tieto  on  ollut yritysten sijoitustutki

-musta  sekä erityisesti raskaan liikenteen kuljetuksia  ja logistiikkaa  koskevaa 
kartoitusta. Eräät tiepiirit ovat pyrkineet selvittämään tieverkon yhteiskunta-
taloudellisia vaikutuksia. 
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Tauluklw  1:  Tieverkon  kehittämissuunnitelma  

"Yhteistyössä" tapahtuvan tieverkko-  U T H KaS  SK  KeS  V 0 L  
suunnittelun periaatteet  ja  käytäntö 
-  yhteiset neuvottelut  X X X X X X 
- harikkeiden priorisointi  etukäteen  X X X 
-  yhteinen tavoite-  ja päämääräasettelu  X 
-  lausuntomenettely  X X X X X 

Tieverkkosuunnittelun  keskeinen 
aineisto 
- ITS/PTS  (strategiat, visiot)  X X X X X X X X X 
- LM:n  tuottama aineisto  X X X X X X X X X  
-  erilaiset liikennetutkimukset  X X X X X X X X X 
- kuntakohtaiset tieverkkosuunnitelmat  X 
-  tiestön puutekohtien määritys  X X X X 
-  elinkeinoelämää koskeva tieto  X X X 
-  alueelliset tilastoffiset tunnusluvut  X X 
- maankäyttöstrategiat  X X 
-ympäritötieto  X X X X X X X 
-  yhteiskuntataloudelliset tarkastelut  X X 

Tieverkkosuunmttelun tavoiteasettelu 
-tiepiiri  X X 
-  maakunnan liitto 
-  keskinäinen yhteistyö  X X X X X X X  
Konkreettiset tavoitteet: 
-  yleiset liikennepoliittiset tavoitteet  X X X X X X X X X 
- aluekehittänth  poliittiset tavoitteet  X X 

Tieverkkosuunnitteluun  liittyvien 
hankkeiden muodostaminenivertailu 
Hañkkeiden määrittelijä: 
-tiepiiri  X X X X X X X X X  
-maakunnanliitto  X X X X 
Muodostamiskriteerit: 
- seudullinen  ja  alueellinen merkitys  X X X X 
-H/K-suhde  X X X X X X 
- liikenneturvallisuus  X X X X X X  
- yhteneväisyys seutukaavan  kanssa  X X X X X  
-rahoitus  X X X X 
- vaikutustarkastelu  X X 
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Hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen  
määrittäminen 
Kriteerit: 
-rahoitus  
- hikenneturvaffisuusseikat 
-  liikenteen sujuvuus  
- ympäristönäkökohdat  
-H/K-suhde  

U 

X 
X 
X 
X 

T 

X 
X 
X 
X 
X 

H 

X 
X 
X 
X 
X 

KaS  

X 
X 

X 
X 

SK 

X 

X 

KeS  

X 
X 
X 
X 

V 

X 
X 
X 
X 
X 

0 

X 

X 
X 

L  

X 
X 

X  

Maakunnan liiton  ja  tiepiirin 
keskeiset  näkemyserot 
-  hankkeiden muodostamis-  ja  valinta-  X X X  
prosessi 

-  tieverkon kehittämi suunnittelun  X X X  
painotus-  ja aikajänne-erot 
- päätieverkon  vs.  alemman tason  tie- X X X X X  
verkon parantamistoimenpiteet 
- tiehankkeiden  hallinnollinen!  X X X X  
toiminnallinen luokittelu 

Yhteistyön mandolliset ongeiniakohdat  
ja  puutteet 
-  rahoitus; hankkeiden toteuttamis-  X X X X X X X  
kelpoisuus 

- perustienpidon  rahoituksen pienuus  X X 
-  viranomaisten hallinnoffisten alueiden  X X X 
rikkonaisuus 

-  aluepolitiikan ylemmän tason tavoitea-  X X X 
settelun  ristiriita tiepolitiikkaan nähden 

-  lähtökohdiltaan erilaisten hankkeiden  X X  
keskinäinen vertailu 

- vaikutustarkastelun  kapea-alainen  X  
näkökulma 

-  tieverkon yleisten kehittämistavoittei-  X 
den ('mittarien')  keskinäinen erilaisuus 

- tieverkkosuunnittelun kokonaisnäkö-  X X X  
kulman  määrittäminen 

-  maankäytön suunnittelun vastakkain-  X  
asettelu tieverkon kehittämitavoittei- 
den  kanssa 

-  suunnitelman seuranta sekä hankerat-  X 
kaisujen/vaikutustarkastelun  osalta 
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Tiepilri  on  toiminut keskeisenä suunnittelun tavoite-asettelij  ana, liikenteellis
-ten  ja ympäristöllisten kriteerien  toimiessa ohjaavina tekijöinä. Eräät tiepiirit 

ovat korostaneet maakunnan tandon huomioonottamista. Yhteistyö  on  perus-
tunut voimassaolevan tiepolitiikan periaatteille. 

Tiepiirit  ovat huomioineet suunnittelussaan  varsin vähan aluekehittämis
-poliittisia tavoitteita. Suunnittelua ovat käytännössä ohjanneet lilkenteeffiset 

 ja ympäristötavoitteet, tiepiireille  asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti. 
Liikenteellisistä tavoitteista nousivat esifie liikenneturvallisuuteen sekä lii-
kenteen sujuvuuteen liittyvät kriteerit, aluekehittäniispoliittisista tavoitteista 
korostettiin elinkeinojen kehittämis- sekä työllisyysnäkökulmaa. 

Liitot halusivat lisätä suunnitteluun osallistuvien tahojen lukumaärää. Tällä 
tavalla erityisesti päätöksentekoon saataisiin laajempaa asiantuntemusta. 
Kuntien  ja seutukuntien  roolin esilletuontia korostettiin voimakkaasti. 

Tavoitteiden määrittelyn osalta tuotiin esille tiensuunnittelun kokonaisnäkö
-kulman määrittelyproblematiikka -  mihin tieverkkosuunnittelulla todella py-

ritään  ja  missä muodossa  tai  laajuudessa  se  tulisi toteuttaa. 

Tämän lisäksi korostettiin, että tieverkolle yhteistyössä asetettuja tavoitteita 
tulisi tarvittaessa pystyä myös tarkistamaan. Aseteknaan vaikuttaa nykyinen 
taloudellinen tilanne  ja  suunnittelun yleisen toiniintaympäristön muutos. 

Hankkeiden  ja ohjelmavaihtoehtojen  muodostamisesta  ja  keskinäisestä ver-
tailusta  on  oletettavasti muodostumassa suunnittelun keskeisin työvaihe. Ky-
seistä seikkaa korostettiin sekä liittojen että tiepiirien taholta. 

Tieverkkosuunnitteluun  liittyvät hankkeet  on  pääasiassa  (70 %)  määritellyt 
tiepilri. Periaatteessa lausuntomenettelyjen avulla  on  pyritty saamaan esille 
liittojen näkemyksiä tieverkkosuunnitteluun liittyvistä hankkeista. Tiepiireil

-lä on  käytännössä melko hyvä käsitys niistä hankkeista, joita liitotkin ovat 
sisällyttärteet ohjelmuinsa. Tämän  on  mandollistanut tiepiirien jatkuva yhteis-
työ kuntien kanssa. 

Hankkeiden muodostamisprosessissa ovat keskeisinä kriteereinä olleet lii-
kenneturvallisuuteen sekä liikennetalouteen  (H/K-suhde) liittyvät yleiset  te'-
kijät.  Liittojen tavoite-asettelun mukaisesti  on  myös tarkasteltu lähinnä hank-
keen seudullista  ja alueeffista  merkitystä sekä yhteneväisyyttä seutukaavan 
kanssa. 
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Vertailu pohjautuu vertailunäkökulman  ja  menettelytapojen valintaan. Käy-
tännössä  on  eri asia verrata eri ohjelmavaihtoehtojen mandollisia vaikutuksia 

 ja hanketason/hankeryhmätason  vaikutuksia keskenään. 

Hankkeiden kiireeffisyysjärjestys  on  periaatteessa muodostettu tiepiirin toi-
mesta. Jokainen tiepiiri korosti rahoituksen keskeistä merkitystä kiireellisyys-
jäijestystä määriteltäessä. Samassa yhteydessä tulivat esille myös liikerinetur-
vaffisuuteen sekä ympäristönäkökohtiin liittyvät tavoitteet. 

Keskeiset tieverkkosuurirtittelun näkemyserot liittyivät tiehankkeiden toi-
minnallisten luokkien määrittelyyn sekä päätieverkon  ja  alemman tason  tie-
verkon parantamistoimenpiteiden vastakkainasetteluun. Liitot painottavat 
mielellään valta-  ja kantateiden  merkitystä  ja  kehittämistä, piirien keskittyes-
sä myös näitä alempien tieluokkien kehittämiseen  ja  kunnossapitoon. 

Tielaitoksen  budjetissa kehittämishankkeiden osuus onkin  jo  jonkin aikaa 
laskenut, jolloin perustienpito vastaavasti  on  korostunut. Liitot ovat perustel-
leet näkökulmavalintojaan lähinnä hankkeiden edullisifia kokonaisvaikutuk

-sila  alueen elinkeinoelamankehittymiselle sekä työllisyyteen. 

Yhteistyön mandoffisten ongelmakohtien  ja  puutteiden kartoituksen osalta 
hankkeiden rahoituksen epävarmuustekijät nousivat esille. Kyse ei ole välttä-
mättä tässä yhteydessä suoranaisesta ongelma-alueesta, vaan taloudellisen 
tilanteen vaikutuksesta. Rahoitus kokonaisuudessaan muodostaa  sen  toimin-
takehyksen, joka mandoffistaa suunniteltujen ratkaisujen toteutumisen. 

Varsinaisena ongelmakohtana  on  maakuntien liittojen  ja tiepiirien  hallinnol-
listen alueiden rikkonaisuus. Ongelma  on  kuitenkin tiepiiri-  ja hittokohtai-
nen.  Yhteinen tandonmuodostus  on  koettu sekä tiepiirien että liittojen osalta 
huomattavasti helpommaksi  ja  myös tehokkaammaksi, mikäli suunnittelu- 
alue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. 

Tietyt tiepiirit pitivät SM:n alueellista kehittämispolituilckaa ristiriitaisena val-
litsevaan tiepolitiikkaan nähden. Ristiriita tuli konkreettisesti esille SM:n 
suunnitelmien osalta, joissa perustienpidon rahoitusta  on  ehdotettu siirrettä-
väksi maakuntien liittojen kontrolloitavaksi. Kiteytettynä erimielisyydet liit-
tyivät vallanjakoon. 

Maakuntien liittojen  ja SM:n ja  toisaalta tiepiirien  ja LM:n  välisten tulosoh-
jausperiaatteiden katsottiin eroavan toisistaan. Tämä aiheuttaa ongelmia eri-
tyisesti liittojen  ja tiepiirien rahoituspainopisteiden  valintaan. Valtioneuvos-
ton roolia ongelman ratkaisijana korostettiin erityisesti tiepiirien osalta. 
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Ylemmällä  suunnittelu-  ja päätöksentekotasolla aluekehittämispolitiikan ja 
tiepolitiikan  vuorovaikutus korostuu. Liikenneministeriön sekä sisäasiainmi-
nisteriön välisessä yhteistyössä  on  kuitenkin esiintynyt ristiriitoja. Ristiriidat 
ovat ensisijaisesti liittyneet SM:n roolin  ja  aseman määrittelyyn alueeffisessa 
kehittämistyössä  ja kytkennässä  tie-  ja liikennepolitiikkaan.  Liikenneministe-
riön mielestä alueellinen näkemys ei saisi suoranaisesti ohjata tiehankkeiden 
priorisointia, vaan  sen  tulisi ennemmin tukea tiehankkeiden alueellista ku-
reeffisyysjäijestystä. Näkemyseroja ovat myös aiheuttaneet ylemmän tason 
suunnittelustrategioiden aikajärirte-erot. 

Tieverkon kehittämissuunriittelun yhteydessä arvioidaan ohjelmatasolla  il-
meneviä laaja-alaisia, vahui... tai  välittömiä vaikutuksia. Ohjelmatason vaih-
toehtojen vaikutustarkastelu  ja  vertailu nousi myös keskeiseksi ongelma-alu-
eeksi. Tarkasteltavat vaikutukset kohdistuvat usein yhteiskuntaan  tai  alueel-
lisen tason, liikenteeffisiin seikkothin sekä ympäristöön  ja  sosiaalisiin suhtei-
siin. Vaatimus vaikutusten yhteismitallisuudesta  on  useissa tapauksissa ky-
seenalainen. Tieverkon kehittämistavoitteiden keskinäinen erilaisuus asettaa 
näinollen omat vaatimuksensa myös vertailumenetelmän valintaperuste-
luille. Ongelmallisimmaksi koettiin lähtökohdiltaan erilaisten hankekokonai-
suuksien vertailu (esim. alemman tason tiestön kunnostus  vs. melusuojaus 
pääteillä). 
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Tässä luvussa esitettävät kehittämisehdotukset perustuvat tieverkon kehittä-
missuunnittelun analyysiin,  ja  ne esitetään tieverkkosuunnittelun vaiheiden 
mukaisesti. 

Tiepiirien  kokemukset yhteistyössä tapahtuvasta tieverkon kehittämissuun-
nitelmasta eroavat suuresti toisistaan. Tästä johtuen kehittäniisehdotukset 
jaotellaan kahteen eri osaan: minimivaatimuksiin sekä jatkovaatimuksiin. 

Minimivaatimukset  on  suunnattu tiepiireille, jotka ovat aloittamassa uuden 
järjestelmän mukaista yhteistyötä. Tavoitteena  on  antaa  kuva  niistä seikoista, 
jotka  on  erityisesti otettava huomioon yhteistyötä aloitettaessa  ja  yhteistyö- 
prosessin aikana. Jatkovaatimusten avulla pyritään korostamaan seikkoja, 
jotka  on  tulevassa kehittäxnistyössä otettava huomioon.  

5 .1 	Suunnittelun lähtökohdat  

Minimivaatimukset: 

Tieverkkosuunnitteluun  liittyviä hankkeita tulisi pystyä karsimaan mandolli-
sirrunan aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Tämä mandoifistaa resurssien koh-
dentamisen myöhempään suunnitteluun. Hankkeiden karsinnan kannalta 
tulisi tiepiirien sekä liittojen osallistua aktiivisesti toistensa suunnittelu-
prosesseibin. Tanianlisäksi tulisi tehostaa viranomaisten välistä epävirallista 
yhteydenpitoa. 

Vaatimuksen toteuttamiseksi tiepilrin  on  jatkossa osallistuttava liittojen  val-
mistelemien aluekehittämisohjelmien  sekä  EU-ohjelmien valmisteluun. Liitot 
ovat perinteisesti osallistuneet tiepiirien hankeryhmuin tiehankkeiden eri 
suunnitteluvaiheissa. Liitoifia  on  ollut myös edustus ympäristöyhteistyöryh-
missä. 

Jatkovaatimukset:  

Tarve yhteistyömenettelyn tehostamiseen  on  keskeinen. Yhteistyön tulee olla 
vuorovaikutteista,  ja yhteydenpidon  jatkuvaa molempien osapuolien taholta. 
Yhteistyö tehostuisi, mikäli liittojen  ja tiepimen  hallinnolliset rajat olisivat 
suurinpiirtein yhdenmukaisia. Tehokas vuorovaikutus  on  kuitenkin mandol-
lista ilman tämän vaatimuksen toteutumistakin. 
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Suunnitteluun liittyvän aineiston tulisi perustua sekä tiepiirin että maakun-
nan liiton näkemyksiin. Liikenteellisen aineiston osalta tarvitaan uusia,  realis-
tisempia liikennemalleja.  Pääpainon tulee jatkossa olla  koko  maakunnan ta-
son lilkennevirtatietojen kartoitustyössä, jotka sisältäisivät tietoa liikenteen 
jakautuniisesta  ja  suunnista. Liittojen osalta tulisi suunnitteluun sisällyttää 
näkemyksiä pitkän aikavälin maankäyttöstrategioista, taajamarakenneselvi-
tyksistä, kuntien  ja  maakuntien omista toimintastrategioista sekä elinkei-
noelämän toimintaan liittyvistä seikoista. Erityisesti kaivataan yritysten sijoi-
tustekijöihin sekä raskaan liikenteen kuljetuksiin  ja logistiikkaan  liittyvää 
tietoa.  

5 .2  Tavoiteasettelu 

Minimivaatimukset: 

Tavoiteasettelu  antaa pohjan suunnitelman  en toteuttamisvaihtoehtojen  va- 
linnalle.  Näitä ovat tieverkon visioon  ja  strategiaan perustuva lähestyniistapa 
sekä yhteistyössä tapahtuvaan hankevalintaan  ja -priorisointim  perustuva 
toimintamalli. 

Visio-ajattelun tavoitteena  on  muodostaa erilaisia, molempien osapuolien 
asettamille tavoitteille perustuvia ohjelmatason vaihtoehtoja. Hankevalinnat 

 on  usein painotettu eri vaihtoehtojen kesken. Puhdas hankevalinta  ja -prio-
risointi  pyrkii määrittämään konkreettisesti ne hankkeet, joilla pyritään sekä 
liikenteellisiin, ympäristöllisiin että yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Hankkei-
ta voidaan myös tässä yhteydessä painottaa eri tavoilla. 

Suunnitelmatasojen  tulisi olla yhteneväiset, jotta viranomaisosapuolien  mää-
rittelemien  tavoitteiden  ja  samalla resurssien kohdentaminen olisi tarpeeksi 
tehokasta. Ylemmällä päätöksentekotasolla maakuntien liittojen maakunta- 
strategia sekä tielaitoksen lO-vuotisohjelma pitäisi käsitellä samanaikaisesti. 
Alemmalla suunnittelun tasolla tielaitoksen TTS sekä liittojen aluekehittä-
misohjelmien välille tulisi muodostaa vuorovaikutuskanavat. 

Jatkovaatimukset: 

Yhdyskunnissa  liikkumisen suunnittelussa  on  tullut  tarve siirtyä liikennejär-
jestelmän suunnitteluun. Tieverkkosuunnittelua  on  kehitettävä jatkossa tä-
hän suuntaan. Liikennejärjestelmäsuunnittelu koskee eri liikennemuotoja, lii-
kenneverkkoja, pysäköintiä, aluerakennetta  ja maankäyttöä,  rahoitusta  ja 

 yleisesti ottaen yhteistyötä. Tieverkon kokonaistavoitteet  on  asetettava sekä 
tiepiirin että maakunnallisen liiton toimesta. Ylemmän tason tavoitteiden  ja 
kriteerien  määrittely pitäisi tapahtua mandollisimman aikaisessa suunnitte-
lun vaiheessa. 
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Suunnitteluun osallistuvien sidosryhmien määrää  on  tarve lisätä. Liittojen 
lisäksi suunnitteluun tulisi paremmin ottaa mukaan kunnat/seutukunnat, 
elinkeinoelämän  ja  alueella toimivien merkittävimpien yritysten edustajat, 
ympäristöviranomaiset (ympäristökeskus) sekä muiden hikennemuotojen 
asiantuntijoita kulloinkin vallitsevan tilanteen  ja  tarpeen mukaisesti. 

Maakuntahallituksen  roolia  on  tehostettava.  Sen  tulisi miettiä suunnitelman 
kokonaistavoitteita  jo  etukäteen, ennen varsinaista suunnitelman valinta- 
prosessia. Kokonaisnäkäkulman hahmottaminen olisi silloin helpompaa.  

5 .3  Hankkeiden  ja  ohjelmavaihtoehtojen  vertailu 

 Minimivaatimukset: 

Vuorovaikutusprosessi  omaa tiettyjä erityispiirteitä, jotka vertailussa tulisi 
erityisesti huomioida. Näitä ovat viranomaisosapuolien tavoitteiden laadulli-
nen erilaisuus, tavoiteasettelun keskinäiset aikajänne-erot sekä vaatimus  pää-
töksentekomateriaalin havainnollisuudesta  ja kattavuudesta. 

Vaikutustarkastelun  sekä tavoiteasettelun näkökulmaa  on  laajennettava. Va-
litun vertailumenetelmän avulla tulee pystyä tarkastelemaan laadullisesti eri-
laisia vaikutuksia  ja  tavoitteita  ja  vertailla niitä keskenään. Tähän asti tieverk-
kosuunnittelu  on  perustunut eriasteisiin liikenteellisten  ja ympäristöllisten 

 vaikutusten tarkasteluun. Näiden lisäksi vertailussa tulisi huomioida yhteis-
kunnallisia  ja alueeffisia  vaikutuksia. 

Vertailussa  on  otettava huomioon myös kummankin viranomaisen tavoit-
teiden keskinäiset aikajänne-erot. Tiensuunnittelu  on  perinteisesti nojautunut 
hankevalinnoissaan rahoitustekijöthin. Ne ovat olleet  1-2  vuoden mittaisia, 
kun taas liittojen näkemykset hankkeiden toteuttamisesta ovat pitkällä tule-
vaisuudessa, rahoituksen muodostaessa keskeisen epävarmuustekijän. 

Vaikutustarkastelun  ja  vertailun tulee tuottaa materiaalia, joka  on  tarpeeksi 
kattavaa  ja havainnollista  päätöksenteon perusteeksi. Uudessa yhteistyöjär-
jestelmässä suunnitelman lopullisen vaihtoehdon valitsee yleensä maakun-
nan liiton maakuntahaffitus  ja maakuntavaltuusto,  ei suunnitteluun osallistu-
vat viranomaiset  tai  palkattu konsultti. Asiantuntijan  ja  poliittisen päätöksen- 
tekijän kriteerit  ja  lähtökohdat ovat usein erilaisia. Kyse  on arvosidonnaisesta 
valintatilanteesta. 
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Vertailumenettelyn  ei saisi perustua kaikkien vaikutusten (hikenteeffiset, ym-
päristölliset, yhteiskunnalliset, alueeffiset jne.) keskinälseen vertailuun, vaan 
vaiheittaiseen arviointiin. Vertailuprosessin tulisi jatkossa sisältää seuraavat 
vaiheet:  

1. Tiepiiri maärittelee  omien tulostavoitteidensa avulla ne tiehankkeet, joilla 
pyritään tieverkon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen  (ml. erityyppisten 

 hankkeiden vertailu)  
2. Tielaitoksen  tavoitteiden mukainen hankejoukko  ja  kokonaisstrategia  
3. Hankevalintojen  ja strategioiden  kytkentä liittojen aluepoliittisiin pää-

määriin 
-  toteuttaa! ei täysin toteuta liittojen tavoitteita 
-  estää kokonaan  tai  osittain liittojen tavoitteiden toteutumisen  

4. Maakunnan tandon  ja  näkemyksen sisältävä tieverkon kehittämis-
suunnitelma  

5. Toimintaympäristön  seuranta  ja  reagointi mandollisiin muutoksiin. 

Jatkovaatimukset: 

Aluesuunnittelujärjestelmä  perustuu käytännössä ohjelmatason strategioiden 
muodostamiseen. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä velvoit-
taa eri viranomaiset selvittämään riittävässä määrin erilaisten ohjelniiensa  ja 

 politiikkojen mandoffiset vaikutukset. Jatkossa ohjelmatason vaikutusten ar-
viointia  on  kehitettävä sekä tieverkon kehittämissuurtnittelun että liittojen 
ohjelmatyöskentelyn tarpeita vastaavaksi. 

Päätöksenteon tukemiseksi  on  kehitetty suuri joukko erilaisia vertailumene-
telmiä  ja  apuvälineitä. Ne ulottuvat käsitteellisistä lähestymistapamalleista 
matemaattisiin ennustamismalleihin. Yhteinen tavoite kaikille menetelmille 

 on päätöksentekotilanteiden  mandollisimman hyvä jäsentäminen. Jäsentämi-
nen parantaa avoimen keskustelun edellytyksiä  ja  mandollisuuksia kartoittaa 
vaihtoehtoja  ja  niiden seurauksia riittävästi. Kyseinen vaatimus korostuu täs-
sä yhteydessä. 

Kuvassa  2  esitetään eräitä vertailumenetelm.iä  ja lähestymistapoja.  Kyseisiä 
menetelmiä voidaan soveltaa myös tilannekohtaisesti tieverkon kehittämis-
suunnittelussa, eri ohjelmavaihtoehtojen vertailutilanteessa. 

Menetelmät eroavat toisistaan monessa suhteessa. Menetelmää  ja  lähestymis-
tapaa valittaessa kannattaa arvioida mandollisimman hyvin tarkasteltavan 
ongelman luonnetta  ja  yleistä tietotarvetta. 
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Kuva  2:  Esimerkkejä monimutkaisten järjestelmien analyysikeinoista  (Huden  1993)  

Menetelmä Lähestymistapa Käyttö 

Tilanneanalyysi/toiminto-  ja Kvalitatiivinen  ristiriitojen  ja Monitavoitteisen päätöksente- 
tavoite analyysi intressien kartoitus  on  alustava hahmottaminen 

yhteisten alueiden  tai  resurs- 
sien käytössä 

Systeemiteoreettiset  mallit Monimutkaisten järjestelmien Järjestelmän keskeisten ominai - 
jakaminen osajäijestelmiin  tai suuksien  kartoitus, erityisesti 
kokoaminen osajäijestelmistä, takaisinkytkentöjen  ja viivei- 
joita voidaan luonnehtia yksin-  den  löytäminen 
kertaisten  ominaisuuksien 
avulla  

Soft Systems Methodology Kvalitatiivinen  ongelmien  kar- Epäselvien  ongelmien alustava 
(SSM) toitus,  jossa hahmotetaan tarkastelu, käsitteellinen malli 

'asiakkaat', toimijat, toimin- tarkasteltavasta  järjestelmästä  
not, katsantokannat,  "omista- 
jat"  ja  reunaehdot  

Strategiset valintamenetelmät Kvalitatilvinen kehitysennus- Linjapäätösten  tarkastelu, epa- 
teiden tarkastelu  ja poissuLkevi-  varmuuden systemaattinen  kä- 
en vathtoehtojen  analysointi sittely 

AHP/HIPRE  (Analyyttinen Hierarkinen jäsentäminen,  jos-  Ongelmien rybmittely, vathto- 
hierarkiaprosessi)  sa  jokaisen hierarkiatason  pre-  ehtojen yksidimensioinen jär- 

ferenssi  (tärkeys) pisteytys jestäminen 

Vakaustarkastelu  (Robustness  Toisiaan seuraavien päätösten Lyhyen  ja  keskipitkän aikavä- 
Analysis)  tarkastelu jäsentämällä päätös-  ]in  suunnittelu, jossa erityisesti 

sekvenssejä  pyritään välttämään umpikujia 

Vaikutuskaavio/uskomusverk- Kvantitatiivinen  syy-seuraus- Erityisesti säätelymuuttujien  
ko  suhteiden määrittäminen  to-  arviointi  ja  optimointi 

dennäköisyystarkastelun  avulla 

Ennustemallit Takaisinkytkentöjen kvantitatii- Kehityshahmotelmia  ja kehi- 
vinen mallintaminen tyksen  dynaamisen luonteen 

havainnoilhistaminen 

Peliteoreettiset lähestymismallit Ristiriitatilanteiden  ja  ratkaisu- Hankkeen  ja  eri etutahojen  vä- 
mandollisuuksien kartoitus  dy-  listen  suhteiden kartoitus sekä 
naanusena  prosessina suhtautumistapojen ymmärtä- 

minen 
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5 .4  Suunnitt&un jatkotoimenpiteet 

Minimivaatimukset:  

Keskeistä yhteistyössä tapahtuvassa suunnittelussa  on  sitoutumisen korosta-
minen. Tämä koskee sekä maakuntien liiton luottamushenkilöitä  ja  virkamie-
hiä kuin tiepiirinkin edustajia. Vaatimus korostuu erityisesti tiehankkeiden 
rahoituksen jäijestämisen osalta. 

Muodostetun  tieverkon kehittämissuunnitelman tulisi toimia liiton ohjelma- 
työskentelyn pohjana. Valmiin suunnitelman tavoitteena  on  ilmaista selkeästi 
tielaitoksen  kanta tienpidon  suunnittelun  ja  ohjelmoinnin osalta muille sekto-
riviranomaisifie  ja sidosryhmille. 

Jatkovaatimukset:  

Prosessin tulisi perustua ns. jatkuvan suunnittelun periaatteelle. Suunnittelu- 
periaatteiden  on  käytännössä pystyttävä mukautumaan jatkuvasti toimin-
taympäristön muutoksiin. Toimintaympäristö koostuu tässä yhteydessä lä-
hinnä yhteiskunnallisista  ja  taloudellisista tekijöistä. 

Valmiissa suunnitelmassa voidaan hankkeiden kiireellisyysjäijestys määritel-
lä aika-akseleiltaan erilaisten toimintaluokkien avulla. Hämeen tieverkon ke-
hittänüssuunnitelmassa hankkeiden toteutusryhmät olivat seuraavat:  

1 =  Välitön toteuttamistarve  ja  -mandollisuus  
2 =  Toteutetaan  10  vuoden aikana  
3 =  Toteutetaan suunnittelukaudella, mikäli olosuhteet sitä edellyttävät. 

Mikäli ryhmässä  3  olevien hankkeiden osalta sidosryhmien näkemykset 
muuttuvat aikaisempaan suunnittelutilanteeseen nähden, voidaan suunnitte-
lua  ja hankevalintoja  ohjata haluttuun suuntaan yhteistyössä. Kyseinen toteu-
tusryhm.ä kontrolloi näinollen vallitsevaa suunnittelutilannetta. 

Suunnitelma tulee tarkastaa säännöifisin väliajoin suunnittelussa tapahtuvien 
muutosten kontrolloimiseksi. Tarkistusmenettelyn tulee olla aina tapauskoh-
taista. Sopiva ajankohta voisi olla kerran vuodessa. Kokonaan uusi suunnitel-
ma tullaan tekemään jatkossa aina liiton valtuustokauden alussa. Suunnitte-
luperiaatteet tulisi tarkistaa tässä yhteydessä uudestaan. 

Yhteistyö vaikuttaa myös liittojen harjoittamaan  EU-politiikkaan. Yhteistyös-
sä laadittu tieverkkosuurinitelma sekä liikenneministeriön näkemykset yleis- 
eurooppalaisista yhteysverkoista muodostavat kokonaisuuden, minkä kautta 
tiehankkeita saadaan entistä tehokkaammin kohdennettua EU:n rakennepoli-
tiikkaan liittojen välityksellä. Yhteistyöstä saatava hyöty  on  pyrittävä saa-
maan mandollisimman tasapuoliseksi. 
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Kuva  3:  Kehittämisehdotukset (tiivistelinä kehittämisehdotuksista)  

Suunnitteluvaiheet Minimivaatimukset Jatkovaatimukset  

Suunnittelun lähtö- Molemniinpuolinen  ja  riittävän aikai- Tiepiirien  lähtökohta-aineiston kehit- 
kohdat  sessa  vaiheessa tapahtuva yhteistyö täminen: 

-  liitot mukana tieverkkosuunnittelus- -  uudet liikennemallit  
sa ym. tielaitoksen  suunnittelussa,  tie- -  koko  maakunnan tason liikennevir- 
piirien osallistuminen liittojen ohje!- tatiedot 
matyöskentelyyn  

Liittojen aineiston  ja  asiantuntemuk- 
sen esilletuominen: 
- maankäyttöstrategiat 
- taajamarakenneselvitykset 
-  elinkeinoelämää koskeva tieto 
(sijoituspaikat,  kuljetus, logistiikka) 
-  kuntien  ja  maakuntien omien suun- 
mttelustrategioiden  huomioonottami- 
nen suunnittelun osana 

Viranomaisten hallinnollisten aluei- 
den yhtenäisyys 

Tavoiteasettelu  Tieverkon kehittämisnäkökulman  va- Tieverkkosuunnittelusta liikerinejär- 
unta jestelmäsuunnitteluun 
- visio/strategianäkemys  vs.  hanke- 
priorisointi  Liittojen puolelta suunnitteluun mu- 

kaan laaja-alaisempi asiantuntemus: 
Viranomaisten suunnitelmatasojen - kunnat/seutukunnat 
yhteneväisyys - elinkeinoelämän/alueella  toimivien 

merkittävimpien yritysten edustajat 
- ympäristöviranomaiset  (ympäristö- 
keskus) 
-  muiden liikennemuotojen edustajia 

Hankkeiden  ja  oh-  Vertailun  ja vaikutusarvioinnin koh- Ohjelmatason  vaikutusten arvioinnin 
jelmien  vertailu dentaminen: kehittämiren  ja  soveltaminen yhteis-

tapahtuvaan tieverkon kehittä-työssä - ohjelmataso  
-  hanke /hankejoukot missuunnitteluun  sekä liittojen ohje!- 

matyöskentelyyn 
Vertailumenetelmä,joka  huomioi: 
- viranomaisosapuolien  tavoitteiden 
laadullisen enilaisuuden 
-  tavoite-asettelun keskinäiset aika- 
jänne-erot 
- päätöksentekomateriaalin havain- 
noilhisuus  ja kattavuus  

Tieverkon kokonaistavoitteiden yhtei- 
nen määrittamm...  ensin liikenteellis - 
ten  ja ympäristölhisten  tavoitteiden 
mukamen hankepriorisointi  (ml.  eri- 
tyyppiset hankkeet), jonka jälkeen 

kehittäniista- kytkentä alueellisiin 
voitteisiin 

Suunnittelun jatko- Eri viranomaisosapuolien sitoutumi- Jatkuvan suunnittelun periaate: suun- 
toimenpiteet nen  suunnitteluun nittelun toimintaympäristön  muutos- 

ten kontrollointi hankkeiden kiireelli- 
Yhteistyössä laadittu tieverkon kehit- syysjäijestykseen  liittyvän luokittelun 
tämissuunnitelma  pohjana myös  hit-  avulla  tai  valmiin suunnitelman  tar- 
tojen ohjelmatyöskentelylle tulevai- kistusmenettely  (vuosittain) 
suudessa 
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Viranomaisyhteistyö  tulee tiivistymään alueiden kehittämislain johdosta. 
Käytännössä yhteistyö  on  melko vapaasti toteutettavissa. Lausuntomenette-
lyn soveltaminen suunnittelussa  on  tulevaisuudessakin mandollista. Haastat-
teluissa tulikin esille, että tietyt tiepiirit aikovat jatkaa lausuntomenettelyä 
pääasiallisena yhteistyömenettelynään. Tätä voidaan kuitenkin pitää  jo  van-
hanaikaisena menettelytapana, josta tulisi siirtyä tiiviimpiin  ja  tehokkaampiin 
yhteistyömuotoihin. 

Yhteistyö tulee tiivistymään myös liittojen toteuttaman  EU-ohjelmapolitiikan 
johdosta. Maakuntien liitot pyrkivät koordinoimaan  ja kohdentamaan EU:n 

 kautta mandollisesti saatavia rahallisia resursseja suunnitteluun. Vaikka  ra-
kennerahastojen  rahat  on  tarkoitettu pääosin elinkeinoelämän kehittämis-
hankkeisiin, ei tiehankkeitakaan ole täysin unohdettu. Liittotasolla kysymys 

 on  vuositasolla muutaniista miljoonista markoista. 

Esille ovatkin nousseet kysymykset maakuntien kannalta keskeisten tieverk
-kojen sisällyttämisestä yleiseurooppalaiseen yhteysverkkoon.  Kun  on  kysy-

mys niukoista rahallisista resursseista, tulisi niiden kohdentamisenkin olla 
entistä tehokkaampaa. Kaikkien osapuolien toiveita ei ole mandollista täyt-
tää, jolloin päätösten tulisikin perustua kompromisseihii . Viimeisimmän tie-
don mukaisesti EU:n komissio poisti  6-tukialueille tieverkkojen  rakentami-
seen valtakunnallisessa ohjelmassa esitetyt  93  Mmk.  Komission  mukaan Suo-
men tieverkko  on  niin hyvässä kunnossa, ettei  sen  rakentaminen kaipaa  EU- 
rahoitusta. 

Vuorovaikutus  on  tähän asti ollut melko pitkälle tiepiirivetoista. Käytännössä 
suunnittelua onkin ohjannut  se viranomaisosapuoli,  joka  on koordinoinut 

 myös hankkeiden rahoitusta. Mikäli rahanjakosuhde muuttuisi, olisi  se  suo-
raa seurausta valtamuutoksesta. Valtamuutos toteutuisi käytännössä silloin, 
mikäli sisäasiainministeriö haluaisi kohdentaa alueeffiseen kehittämiseen 
kuuluvan rahoituksen. Tässä suhteessa kyse olisi erittäin suuresta muutok-
sesta. Ruotsissa  ja  Tanskassa valtaa  ja  rahanjakoa  on  jaettu sekä paikallisen 
tielaitoksen että maakuntahallinnon välillä. Tässä yhteydessä tulisikin miettiä 
sitä, mikä  on  yhteiskunnan kannalta  paras  kokonaisratkaisu  ja  kuinka  se 

 saavutettaisiin. 

Tulevaisuudessa tiepiirien  on  joka tapauksessa otettava liittojen näkemykset 
paremmin huomioon. Liikenteellisten  ja ympäristöllisten  tavoitteiden tulee 
jatkossakin ohjata tavoiteasettelua. Tästä huolimatta kytkentää alueeffiseen 
kehittämispolitiikkaan tulisi tehostaa. 



Alueiden kehittäminen  ja tiensuunnittelu 
JOHTOPAATÖKSET  

Kyseinen vaatimus pätee sekä ylempään että alempaan suunnittelu-  ja  pää-
töksentekotasoon.  Edellytykset vuorovaikutukselle ovat  jo  olemassa, niiden 
toteuttamisvastuu  on viranomaisosapuolihla  itsellään. 

Tulevaisuudessa muodostuvat yhteistyökokemukset ohjaavat  ja  antavat  im-
puisseja kehittämistyöhön. Kokonaistavoitteena  tulisikin olla laaja-alainen, 
tavoiteasettelultaan molempien osapuolien tarpeista  ja  toiveista lähtevä 
suunnitteluprosessi. 
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Hämeen maakunnan aluekehittämisohjelma  1995-1999. 1994.  Hä- 
meen liitto. Julkaisu  11:178.  Hämeenlinna.  108 s. +  liitteitä  3s.  

Hämeen maakunnan kehittämisstrategia -  development strategy for 
the  Häme  region. 1994.  Hämeen liitto. Julkaisu  11:177.  Hämeenlinna. 
22s.+hiitteitäl2s. 

Hämeen maakunnan  Tie 2004-suunnitelma.  1994.  Hämeen liitto, Hä-
meen tiepiiri,  LT-konsultit Oy. Hämeenlinna.  34 s. +  liitteitä  6s.  

Hämeen tiepiirin  TIE 2002.1992. Tielaitos,  Hämeen tiepiiri.  Tampere. 
28 s. +  liitteitä  1.  

Hämeen tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  1994-1997.1994. Tie- 
laitos, Hämeen tiepiiri (Talous-ja  tulosohjausyksikkö).  Tampere. 11 s. 
+liitteitäl7s. 

Höyssä,  M. 1995. Tielaitos  ja  maakunriat  yhteistyössä.  Tie  ja  Liikenne 
 1-2/95. s. 8-9.  

Itä-Uudenmaan aluekehittäniisohjelma  1994. 1994.  Itä-Uudenmaan 
liitto. Porvoo.  12 s. 
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Järvi-Suomen maakuntasuunnitelma/Etelä-Savon aluekehitysohjel
-ma 1994. 1994.  Mikkelin läänin maakuntayhtymä. Julkaisu  17: 1994. 

 Mikkeli.  166 s.  +  liitteitä  2 s.  

Kaakkois-Suomen tiepiirin tarveohjelma  1995-2004. 1995. Tielaitos, 
 Kaakkois-Suomen tiepiiri. Kouvola. Luonnos.  34 s.  

Kaakkois-Suomen tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma  1994-1997. 
1994. Tielaitos,  Kaakkois-Suomen tiepiiri. Mikkeli.  15 s.  ^  liitteitä  4.  

Kainuun kehittämisohjelma.  1994.  Kainuun liitto. Julkaisu  A:6.  Kajaa-
ni.  62 s.  

Keski-Pohjanmaan aluekehitysohjelma  1995-1999. 1994.  Keski-Poh-
janmaan liitto. Julkaisu  30.11.1994.  Kokkola.  14s.  

Keski-Pohjanmaan maaseutuohjelma  1995-1999. 1994.  Keski-Pohjan-
maan liitto. Julkaisu  14.12.1994.  Kokkola.  74 s.  

Keski-Suomen EU:n tavoite  2-alueen kehittämisohjelma.  1995.  Keski- 
Suomen liiton maakuntahallitus. Jyväskylä.  38 s.  

Keski-Suomen tiepiirin toimenpide-  ja hankeohjelmat  vuosille 
 1995/1996-1998. 1995. Tielaitos,  Keski-Suomen tiepiiri. Jyväskylä.  3 s.  

Keski-Suomen kehittämisohjelma  1994. Aluekehittämisohjelmien 
tavoiteosa. 1994.  Keski-Suomen liitto. Julkaisu  A9.  Jyväskylä.  38 s.  

Keski-Suomen kehittämisohjelma  1994. Aluekehittämisohjelmien  toi-
menpideosa.  1994.  Keski-Suomen liitto. Julkaisu  B44.  Jyväskylä.  69s. 

Kokkolanseudun rakennemuutosalueohjelma.  1994.  Keski-Pohjan-
maan liitto. Julkaisu maaliskuu  1994.  Kokkola.  36 s.  + ifitteitä 5 s.  

Kymenlaakson kehittämisstrategia. Idän  ja  lännen portista kansainvä-
liseksi vuorovaikutusalueeksi.  1994.  Kymenlaakson liitto. Julkaisu 

 A28.  Karhula.  29 s.  

Kymenlaakson osaamisen kehittämisohjelma. Suomen paperin  ja  kul-
jetuksen  kethäänkärki.  1994.  Kymenlaakson liitto. Julkaisu  B:111.  Kar-
hula.  57 s.  +  liitteitä  3 s. 
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Kymenlaakson  raja-alueohjelnia. Kuljetusväylä  vahvaksi - osaamisen 
 ja  elinkeinojen hankkeet laaja-alaisesti käyntiin lähialueiden kanssa. 
 1994.  Kymenlaakson liitto. Karhula.  19 s +  liitteitä  12 s. 

Lapin aluekehitysohjelma vuosifie 1995-1999.1994. Lapin  lääninhalli-
tus, kehittämisosasto.  Lapin  lääninhallituksen julkaisusarja  1994: 12. 

 Rovaniemi.  53 s. +  liitteitä  35. 

Lapin  tiepiirin tienpito-ohjelma  1995-2004.1994. Tielaitos, Lapin tie- 
piiri.  Rovaniemi.  20 s. + llitteitä 20 s. 

Narsakka,  M. 1994.  Ympäristön ohjausjärjestelinien muutokset -  tie- 
laitoksen suunnittelu  ja  päätöksenteko. Tielaitoksen selvityksiä  41/ 
1994. Tielaitoksen keskushallinto, kehittämiskeskus. Helsinki. 68s. 

Narsakka,  M. 1995. Tiensuunnittelun uudistamistarve  ympäristö-  ja 
aluelainsäädännöffisten  uudistusten näkökulmasta.  Pro-gradu tutki-
elina. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos, maankäytön ekono-
mia.  70 s.  

Oulun tiepiirin toiminta  1994-1997. 1994. Tielaitos,  Oulun tiepiiri. 
 Oulu. 52 s.  

Pirkanmaan aluekehittän-iisohjelma  1995-1999.1994.  Pirkanmaan liit-
to. Julkaisu  A7. Tampere. 31 s. +  liitteitä  24 s.  

Pirkanmaan aluepolitiikan toteuttamissuunnitelma.  1994.  Pirkan-
maan liiton luonnos.  Tampere. 8 s.  

Pirkanmaan EU:n tavoitetta  2  vastaava suunnnitelma  Tampereen ja 
 Valkeakosken seudulle  1995-1996, 1997-1999. 1994.  Pirkanmaan liitto. 

Sarja  A,  julkaisu n:o  9. Tampere. 44 s. +  liitteitä  30 s.  

Pirkanmaan tieverkon kehittärnissuunnitelma.  1994.  Hämeen tiepiiri, 
Turun tiepiiri, Pirkanmaan liitto, Suunnittelukeskus Oy.  Tampere. 
40s.  

Pohjois-Karjalan kehittämisohjelina vuosille  1994-1999. 1994.  Pohjois- 
Karjalan liitto. Julkaisu  7.  Joensuu.  135 s.  

Pohjois-Pohjanmaan kehittämisohjelma  1995-1999.1994.  Pohjois-Poh-
janmaan liitto.  Oulu. 39 s.+  liitteitä  15 s. 
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Pohjois-Savon kehittamisohjelma  1995-1999. 1994.  Pohjois-Savon liit-
to. Kuopio.  545. + hitteitä 27s.  

Pohjois-Savon kehitysalue-, maaseutu-  ja  saaristo-ohjelma.  1994.  Poh-
jois-Savon liitto. Julkaisu. Kuopio.  40s.  

Päijät-Hämeen Euroopan Unionin tavoite  2-ohjelma.  1994.  Päijät-Hä-
meen liitto. Julkaisu  A93. Lahti. 72s. +  liitteitä  4 s.  

Päijät-Hämeen kehittämisstrategia. Kehittämispolitiikan painopistei-
tä.  1994.  Päijät-Hämeen liitto. Julkaisu  A97. Lahti. 7 s.  

Päijät-Hämeen tieverkon kehittämissuunnitelma. Tieliikennepoliitti-
nen ohjelma.  1994. Päljät-Hämeen liitto, Hämeen tiepiiri, Kaakkois- 
Suomen tiepuri sekä Uudenmaan tiepilri. Julkaisu  A 98. Lahti. 8 s.  

Satakunnan alueellinen tavoiteohjelma.  1994. Satakuntaliitto.  Sarja 
 A:218. Pori. 87 s. 

Savo-Karjalan tiepiirin toiminta-  ja taioussuunnitelma  1995-1998. 
1995. Tielaitos, Savo-Karjalan tiepiiri. Kuopio.  3 s.  

Suomen yleiseurooppalaiset liikenneverkot.  1995. Liikennem.iniste-
nö.  Luonnos  26.1.1995. Helsinki. 18 s. +  liitteitä  22 s.  

Toiminta-  ja taloussuunnitelma  1994-1997. 1994. Tielaitos,  Uuden- 
maan tiepiiri (tienpidon ohjaus).  Helsinki. lis. +  liitteitä  36s.  

Turun tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma  1994-1997. 1994. Tielai-
tos,  Turun tiepiiri.  Turku. 51 s.  

Vaasan rannikkoseudun aluekehittämisohjelma/Vaasan rannikko- 
seudun  5B-tavoiteohjelma. 1994.  Pohjanmaan liitto.  Vaasa. 28 s. + 

 liitteitä  1 s.  

Vaasan tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma  1994-1997. 1994. Tie- 
laitos, Vaasan tiepiln.  Vaasa. 76 s.  

Varsinais-Suomen kehittäith ohjelma.  1994.  Varsinais-Suomen liitto. 
 Turku. 335. + hitteitä 7.  

Varsinais-Suomen maaseutuohjelma.  1994.  Varsinais-Suomen liitto. 
 Turku. 57 s. +  liitteitä  5. 
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Varsinais-Suomen  raja-alueohjelma. 1994.  Varsinais-Suomen liitto. 
 Turku. 28 s.  

Varsinais-Suomen rakennemuutosalueohjelma.  1994.  Varsinais-Suo-
men liitto.  Turku. 83 s.  

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma.  1994.  Varsinais-Suomen liitto. 
 Turku. 110 s. 

Yleiseurooppalaiset liikenneverkot  ja  niiden rahoitus.  1994.  Liiken-
neministeriö. Julkaisu  L 56/94. Helsinki. 53s. +  liitteitä  2. 
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LuTE  1  

Haastattelussa esitettyjen kysymysten aiheet  

* Aluellisen kehittämissuunnittelun  yhteiskunnallinen asema  

1. Kuinka aluekehittärnissuunnittelun yhteistyö käytännössä tapahtuu? 
- yhteiset neuvottelut, päämäärä-  ja tavoitekeskustelu  tai 
-  pelkkää molemminpuolista hankkeiden keräystä  ja priorisointia 

 ennalta  ja  niistä päättämistä, - jotenkin muuten - miten?  

2. Onko aluepoliittiset päamaärät olleet sisäistettyjä alueellanne toimivan 
tiepiirin osalta, onko niihin otettu kantaa? 
-  onko yhteisesti sovitut tavoitteet keskusteltuja vai valmiiksi annettuja?  

3. Kestävän kehityksen mukainen aluesuunnittelujärjestelmä - onko  sen 
 mukaista? 

* Tieverkkosuunnittelun  lähtökohdat  ja  tavoiteasettelu  

4. Suunnittelun lähtökohtana käytettävä aineisto - onko aineisto ollut 
kattavaa? Kuinka kehittälsitte omalta osaltanne tieverkkosuunnitte-
luun liittyvää aineistoa?  

5. Tieverkon kehittämistavoitteet  ja  niiden asettaniinen: 
- prosessin kuvaus 
-  perustelut kriteerien/tavoitteiden valinnoille 
- kuka valitsee lopulliset tavoitteet?  

6. Maakunnallisten liittojen/kuntien  ja tiepiirien  keskeiset näkemyserot 
tieverkon kehittämisen osalta? 

* Tieverkkosuunnitteluun  liittyvien hankkeiden muodostaminen  ja 
 keskinäinen vertailu  

7. Hankkeiden muodostaminen - prosessin periaatteet, menettelytavat 
sekä tavoiteasettelu 
- kuka asettaa? 
- valintaperustelut?  

8. Hankkeiden keskinäinen vertailu 
- vertailumenetelmän  valinta 
-  vertailussa käytettävien kriteerien valintaprosessin periaatteet 
- keskeiset vertailun tavoitteet  

9. Tiehankkeiden  luokittelu  ja  asettaminen kiireeffisyysjärjestykseen 
- periaatteet? 
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* Kehittämissuunnitelma  

10. Hankkeiden vaikutustarkastelu  ja  vaikutusten aihepiirien valinta 
- missä määrin tielaitoksen/maakunnaffisen liiton asettamia?  

11. Keskeiset yhteistyössä tapahtuvan tieverkkosuunnittelun ongelma-
kohdat/puutteet tähänastisiin kokemuksiinne vedoten? 

* Tieverkkosuunnittelun  kehittäminen  

12. Miten kehittälsitte  
a) yhteistyökanavianne  tiepiirin kanssa?  
b) yhteistä päätöksentekojäijestelmäänne/- periaatteitanne tieverkko- 
suunnittelun puitteissa?  
c) omaa suunnittelu-  ja  päätöksentekoprosessianne  alueellisen kehittä-
misnäkökulman valossa? 
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Selvityksessä  haastateftujen  henkilöiden luettelo  

Alastalo,  Kari  7.4.1995 Tielaitos,  Uudenmaan tiepiiri,  Helsinki 
Kavonius,  Veijo  15.5.1995  Sisäasiainministeriö,  Helsinki  
Fagerlund, Pertti  25.4.1995  Pirkanmaan liitto,  Tampere 
Höyssä,  Matti 12.4.1995 Tielaitos,  Hämeen tiepiiri,  Tampere  
Isomäki, Esko  12.4.1995 Tielaitos,  Turun tiepiiri,  Turku  
Kananen, Seppo  3.5.1995 Tielaitos,  Oulun tiepiiri,  Oulu  
Kauranen, Riku  12.4.1995 Tielaitos,  Vaasan tiepiiri,  Vaasa  
Kosonen,  Seppo  11.4.1995 Tielaitos,  Keski-Suomen tiepiiri, Jyväskylä  
Mäkelä,  011i  11.4.1995 Tielaitos,  Savo-Karjalan tiepiiri, Kuopio 
Nikkilä, Pekka  4.5.1995  Mikkelin läänin maakuntayhtymä, Mikkeli 
Pakarinen, Kari  5.5.1995  Suomen Kuntaliitto,  Helsinki 
Potinkara,  Taru  4.5.1995 Tielaitos,  Mikkelin maakuntakonttori, 

Mikkeli 
Rintaporkkunen,  7.4.1995 Tielaitos,  Kaakkois-Suomen tiepiiri, 
Antti Kouvola 
Tast,  Harry 25.4.1995  Hämeen liitto, Hämeenlinna 
Vuontisjärvi,  Erkki  9.5.1995 Tielaitos,  Lapin tiepiln,  Rovaniemi 
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MAAKUNTALIITTOJEN HANKELUETTELOT 

Taulukoiden  selitykset 

Hanke = liiton ajama erillinen tiehanke 
Ohjelmointi = hankkeen arvioitu ajoitus tiepiirin tienpidon ohjelmissa 

 EU  =  kytkentä yleiseurooppalaisiln yhteysverkkoihin 
Merkitys = hankkeen yleinen merkitys  
S  =  strateginen merkitys (seudullinen/valtakunnallinen)  
P  =  paikallinen merkitys 
(*) = kärkihanke 
Tavoitetaso =  arvioitu hankkeen tavoitetaso  
K  =  konkreettinen tavoite  
K?  = kehittämispoliittinen  tavoite 
Tavoitteet = liiton määrittelemät tavoitteet, joihin hankevalinnalla pyritään  

1.  Uudenmaan liitto 

Hanke Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso  

Vt  1 1995-1997 X S  (*) KP  kansainvälisyys, elinkei- 
Vt  7 1995-1997  nojen  kehittäminen sekä  
Vt  3-4 1995-1997  maakunnan yleinen ke- 
Vt  5 1995-1997  hittäminen  
Turku-Helsinki-Pietari  2005  
liikennekäytävä  
Via  Baltica  
Pohjolan kolniio 

Kehä  ffi,  Bemböle-Vanha-  1994  S/P K/K?  maakunnan yleinen kehit- 
kartano täminen,  kansainvälisyys  

Kt 51,  Länsiväylä  Matin-  1994 P K  tien palvelutaso 
kylä-Lauttasaari  

Kt 45,  Tuusulantie  P K  tien palvelutaso  

Vt  2,  Polarin  1997 P K  tien palvelutaso 
eritasoliittymä 

Klaukkalan liikenneturval-  1993-1 995 P K  liikenneturvallisuus,  tien 
lisuusjärjestelyt  palvelutaso 

Kehä  I,  (keski, itä, länsi)  1996 P K  tien palvelutaso 

Kehä  II,  Länsiväylä-  1995  P/S  K  alueiden saavutettavuus 
Turuntie  

Kehä  II,  keskiosa  P/S  K  alueiden saavutettavuus 
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Lentoasemantie  1997 P K  elinkeinoelämän kehittä- 
minen, yritystoiminta 

Vanha Turuntie,  Kilo- P K  liikenteen välityskyky, 
Vtherlaakso  tien palvelutaso 

Vihdintie, eritasoliittymät,  1997 P K  liikenteen välityskyky, 
Vantaa tien palvelutaso 

Pasilanväylä, kevennetty  P K  alueiden saavutettavuus, 
vaihtoehto tien palvelutaso, liiken- 

teenvälityskyky  

Tuusulantie, Tarmniston  1997 P K  elinkeinoelämä, tien väli- 
eritasoliittymä tyskyky  

Vt 1, Lohjanharju-Lahna-  X  P/S K/KP  kansainvälisyys, tien  vä- 
järvi (*) lityskyky  

Vt  4,  Järvenpää-Lahti 1995 X  P/S K/KP  kansainvälisyys, elinkei- 
(*) notoiniinta,  tien välitys- 

kyky  

Vt  25; P K  tien palvelutaso-  ja  väli- 
Hanko-Skogby tyskyky 
Meltola-Virkkala 
Virkkala-Lohja 
Suurlohjankatu-Muijala  

Mt 1014, 1996 P K  tien palvelutaso-  ja  väli- 
Karjaan läntinen ohitus tyskyky  

Vt  1 (E 18),  Nummenkylä-  X  P/S K/KP  tien palvelutaso-  ja  väli- 
Lahnajärvi (*) tyskyky,  kansainvälisyys, 

alueen yleinen kehittämi- 
nen, elinkeinotoiminta  

Kt 51,  Kivenlahti-Kirkko-  1996 P K  tien palvelutaso-  ja  väli- 
nummi-Båtvik tyskyky  

Vt 2, Nummelan eritaso-  1997 P K  tien palvelutaso-  ja  väli- 
liittymä tyskyky  

Vt  2, Karhumäki -Karkkila  P K  alueen kehittäinii  en,  elin- 
keinoelämä  ja  yritystoi- 
minta 

Haavisto-Ahinoo  tie 1995 P K  tien palvelutaso-  ja  väli- 
tyskyky,  alueen kehittä- 
minen 
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2.  Itä-Uudenmaan liitto 

Hanke Ohje!-  EU Mer-  Tavoi-  Tavoitteet  
mointi kitys tetaso 

Koskenkylä-Loviisa  (E 18) 1995 X S (*) K/KP  maakunnan yleinen kehit- 
täminen, kansainvälisyys, 
matkailu,  gateway,  logis- 
tukka, kuljetukset 

Porvoon ohitustie  (E 18) 1996 X S (*) K/KP kts.  ed  

Loviisa-Karhula  (E 18) X S (*) K/KP kts.  ed  

Porvoo-Koskenkylä  (E 18) X S (*) K/KP kts.  ed 

Vt  6, Koskenkylä-Kouvola  S () K/KP välittäjäasema,  kansain- 
välisyys  

Mt 160, Myrskylä-Porvoo  P K  maaseudun  ja  keskusten 
välisten yhteyksien paran- 
taminen, tien välityskyky  
ja  palvelutaso  

Mt 163, Pukkila-Monnin- P K kts.  ed  
kylä  

Mt 151, Monninkylän P K kts.  ed  
ohitustie  

Mt 167, Myrskylä-Orimat- P K kts.  ed  
tila  

Mt 176,  Loviisa-Lapinjärvi  P K kts.  ed  
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3.  Varsinais-Suomen liitto 

Hanke Ohjel-  EU Mer- Ta'voi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso  

E 18, Turku-Helsinki- PTS  X S (*) K/KP  kansainvälisyys  (gate- 
Pietari  way),  yhteyksien paranta- 

minen, elinkeinoelämän 
edellytysten tukeminen  

Mt 180,  Parainen-Nauvo  1996 P  (*)  K  alueiden tavoitettavuus, 
tien palvelutason nosto, 
elinkeinoelämän toiminta- 
edellytysten tukeminen  

Mt 183,  Hiittisten yhteyk- 1993-1995 P  (*)  K  tien palvelutason nosto, 
sien  parantaminen alueiden saavutettavuus 

Saariston rengastie, Kusta-  P (*) K  alueiden saavutettavuus,  
vi-Iniö-Houtskari elinkeinoelämä (matkailu) 

Hakutie  P K ympäristönäkökohdat,  
alueiden saavutettavuus, 
matkailu 

Ohitustie Kausela/mootto-  P K  tien palvelutason nosto  
rifle  

Vt  8  ja  10,  eri hankkeita  1994-1997 S  (*) KP  alueiden yleinen kehittä- 
minen, elinkeinoelämän 
toirnintaedellytysten  tuke- 
minen, alueiden saavutet- 
tavuus  

Mt 1834,  Kemiö-Västan-  P K  tien palvelutaso!  
fjärd valityskyky 

Frnnöntie,  Korppoo-Houts-  P K  tien palvelutaso! 
kari välityskyky  

Mt 196,  Unaja-Hakkeenpää 1996 P K  tien palvelutaso/välitys- 
kyky  (raskas  liikenne), 
elinkeinoelämän (sata- 
mat)  edellytysten tuke- 
minen  

Mt 196,  Lokalandentie- P K  raskaan liikenteen siirto 
Orivo  pois kaupungin keskus- 

tasta, liikenneturvalli- 
suus,  melu-  ja pakokaasu- 
haittojen vähentäminen 
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Mt 192, Miekelä-Ennyinen 1996 S/P  K  elinkeinoelämän toiminta- 
edellytysten tukeminen, 
tien palvelutason/välitys- 
kyvyn nosto  

4. Satakuntaliitto  

Hanke  Ohjel-  
mointi 

EU Mer- 
 kitys 

Tavoi-  
tetaso  

Tavoitteet 

Vt  8, Söörmarkku-Hyvelä 1996 X S (*) K välityskyky  

Vt  2 1994-1997 S (*) K  palvelutason nosto  ja 
päällysteleveyden  korjaus  

Mt Pori-Luvia  1995 P K välityskyky  

Mt  Lappi-Hinneijoki  1994 P K  tien palvelutaso 

Honkajoen ohikulkutie  1995 P K  tien palvelutaso  

Mt  Säkylä-Virttaa  P K  tien palvelutaso  

Mt  Punkalaidun-Vammala  P K  tien palvelutaso 

Kankaanpään liittymä  1994 P K  tien palvelutaso  

Mt Eura-Raijala P K  tien palvelutaso 

Mäntyluodontie  P K  tien palvelutaso  

Mt  Kokemäki-Äetsä  P K  tien palvelutaso  

Mt  Rauma-Kodisjoki  P K  tien palvelutaso 

Merikarvian  satama  ja  tie- 
yhteyden kehittäminen 

1994 S (*)  KF  yritystoiminnan kehittä-
rninen  ja  kansainvälisyys  

Kt 42, Kodisjoki P K  tien palvelutaso 
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5.  Pirkanmaan liitto 

Hanke Ohje!-  EU Mer-  Tavoi-  Tavoitteet  
mointi Idtys tetaso  

Vt  3; X S (*)  KF liikennejärjestelmän kehit - 
Hämeenlinna-Tampere 1994  tammen, elinkeinoelämän 
Lempäälä-Humppila edistäminen sekä yleinen  
Vt  9,  Orivesi-Keski-Suomi  alueellinen kehittäminen 
Yhdystie  välille  
Vt  9-Aihtiantie 2002  
Hämeen läänin  raja- 
Lempäälän kk  

Mt 324 P K  liikenteen välityskyvyn  
Pt Haapasaari  parantaminen, tien palve- 
Mt 322 1995 lutason  nosto  
Mt 3231 1996 
Mt 307,  Valkeakoski-  2002  
Pälkäne  
Mt Kyynärö-Padankoski- 
Kuohijoki-Sappee  
Mt Aitoo-Kuisema 

Mt Kyynärö-Ärnmätsä- P K  tien palvelutason nosto, 
Pohja tien välityskyvyn lisää- 
Mt 2852, Kylmäkoski- 1994-1996  minen 
Sotkia-Kunsjärvi  
Mt 303 
Mt 3985 
Mt 301 
Mt 299 1994-1995 
Mt 230, Uriala-Punka- 
laidun  
Mt 307,  Valkeakoski-  2002  
Pälkäne  
Mt 324,  Orivesi-Huutijärvi  
Mt 329 
Mt 3381, Teiskola-Haarala  
Kt 65,  Ylöjärvi-Kyrönlahti  
Mt 338, Maisansalo-Jämin- 
kipohja 



Alueiden kehittäminen  ja  tiensuunnittelu 
LuTE  3 

Kt 65,  Kuru-Vaskivesi  P K  tien palvelutason nosto,  
Mt  Ruovesi-Kuru tien välityskyvyn lisää- 
Pt 14277, Murole-Kapee  1996  minen  
Pt 14339, Mustajärvi- 
Vaskivesi  
Pt 17099,  Sulkava-Isoniemi  
Mt 346, Kotala-Pohjaslahti  
Mt 694,  Virrat-Seinäjoki  
Pt Jäähdyspohja-Pohjas- 
lahti  
Mt 3321, Kyrönlahti-Teisko  
Mt 7056,  Alavus-Killin- 
koski  
Mt 2593, Hyynilä-Hauki- 
jarvi 

Perustienpidon  hankkeet  P K  liikenteen välityskyky,  
Mt 2594,  Suodenniemi- tien palvelutason nosto 
Kilvakkala  
Mt 2582 
Mt 325, Huutijärvi-Saha-  2002  
lahti-Kuhmalahti- 
Kuhmoinen  
Mt 306, Lempääläntie 1995 
Mt 329, Länkipohja- 
Karkiampi  
Pt 14277, Murole-Kapee  1996 
Pt 13723, Sontula 1995 

6.  Hämeen liitto 

Hanke Ohje!-  EU Mer-  Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso 

Ylinen  Pietarin yhteys  X S (*) K/KP  kansainvälisyys  (gate- 
Skandinavia-L-Suomi- way)  sekä logistiikka 
Forssa-Hämeenlinna- 
Riihimäki-Etelä-Karjala- 
Pietari-Karjala  

Via  Finlandia  1994 S (*) KP  kansainvälisyys sekä maa- 
Helsinki-H:linna-Tampere  kunnan aseman vahvista- 

minen  

Vt  2, Helsinki-Pori S (*) K/KP  kansainvälisyys, tien pal- 
velutason nosto sekä elin- 
keinotoirninta 
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Kt 54 1994-2002 S  (*) K/KP liikenneturvallisuus,  tien  
(liittymät)  palvelutaso,  kaupunkiseu- 

tujen hikennejärjestelmän  
ja  maankäytön kehittämi- 
nen 

Forssan itäinen  kehäväylä  1994 P  (*)  K  kaupunkiseudun  liikenne- 
ja  yhteys Tammelaan järjestelmän  ja  maankäy- 

tön kehittäminen, tien pal- 
velutaso  

Mt 130 P  (*)  K  Iiikennärjestelmän  ja  
maankäytön kehittäminen 

Itäinen  radanvarsitie  ja P/S K/KP liikennejäijestelmän  ja  
yhteydet  Vt 3/Mt  130  (*)  maankäytön kehittämi- 

nen,  seudulliset  tarpeet,  
junahikenteen  kehittämi- 
nen,  taajamarakenne  

Vt  3,  Coinen-Jutikkala  P K  tien palvelutaso  

Kt 52,  Somero-Jokioinen  P K  tien palvelutaso  

Kt 57,  Hämeenlinna-  2002 P K  tien palvelutaso  
Hattula  

7.  Päijät-Hämeen liitto 

Hanke  Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet  
mointi kitys tetaso  

Etelä-Suomen  X S  (*) KP  kansainvälisyys,  elinkei- 
liikennekäytävät noelämä,  matkailu,  logis- 
Helsinki-Mikkeli  tjjlcJc  
Turku-Helsinki- 
Viipuri-Pietan  

Mt  Koskenmylly-  P  K/KP  tien palvelutaso, yritys- 
Haminanmäki  toiminta  

Mt  Hartola-Viisarimäki  P  K/KP  tien palvelutaso, yritys- 
toiminta  

Vt  4 1994-2002 S  (*) K/KP  tien palvelutaso, yritys- 
toiminta  
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8.  Kymenlaakson liitto 

Hanke Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso  

Pietarin yhteydet  X S (*) K/KP  kansainvälisyys, elinkei- 
E 18 (Suomi): noelämän  kehittäminen, 
Koskenkylä-Lovusa  1995  tien välityskyky 
moottoriliikennetie 
Haminan ohitustie  1999  
Loviisa-Heinlahti  2001 
Haniina-Vaalimaa  
E 18 palvelutieprojekti 
E 18  (Venäjä): Vupuxin 
ohitustie 
Vaalimaa-Viipuri-Pietari 
moottoritie 

Pietarin ohitustie:  
Vt  6  Kouvola, Hevossuo-  2004 
Tykkimäki  
Vt  12 Kausala, Jokue- 2000 
TiJiola  
Nuijamaa-Viipuritie 

Karjalan yhteydet:  X S (*) K/KP  kansainvälisyys, lähialue - 
Vt  6;  yhteistyö, elinkeinoelä- 
Koskenkylä-Koria  män  toimintaedellytysten 
Lappeenranta-Imatra  1997  turvaaminen 
moottoritie  
Vt  26, Summa-Taavetti 

Euroopan yhteydet:  X 5 () KP  kansainvälisyys,  gateway,  
Vt  15, Kotkansaari- 1997  elinkeinoelämän toiminta- 
Kyminlinna  edellytysten turvaami- 
Vt  26 nen, logistiikka  
E 18 
Vt6  1994-2004 
Via Baltica 
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9.  Etelä-Karjalan liitto 

Hanke Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso 

Ylinen  Pietarin yhteys  X S (*) K/KP henkilöliikenteen nopeut- 
Vt  6,  Pietari-Leningrad  tammen, tavaraliikenteen 

tehostaminen, lähialue- 
yhteistyö,  gateway  

Eurooppa-yhteys  X S (*) K/KP  kansainvälisyys,  gateway,  
Vt  6,  Parikkala-Karjalan lähialueyhteistyö  
tasavalta-Pohjois-Venäjä  

Vt  6, X S (*) K/KP lähialueyhteistyö,  henkilö- 
Lappeenranta-Imatra  1997  ja  tavaraliikenteen nopeu- 

tus 

Vt  6,  Lappeenranta-  X S (*) K/fl? lähialueyhteistyö,  henkilö- 
Kouvola (tarveselvitys)  ja  tavaraliikenteen no- 

peuttaminen  

Vt  13,  Lappeenranta-Jyväs-  P (*) KP lähialueyhteistyö  
kylä (esisuunnittelu)  

Vt  6,  yhteys Parikkalan  1994 P KP lähialueyhteistyö 
rajanylityspaikalle 
Kolmikantaan  

Vt  26  parantaminen  P K liikenneturvallisuus,  elin- 
keinoelämän toiminta- 
edellytykset (satamat)  

Kt 62  parantaminen  1994- P KP lähialueyhteistyö  

Mt  Vainikkala-Simola  P K  raskaan liikenteen toimin- 
taedellytysten parannus  

Mt  Vainikkala-Rumpu-  P K  raskaan liikenteen toimin- 
Säämälä taedellytysten  parannus  

Mt  Viipuri-Pietari  P/S K/KP lähialueyhteistyö, elinkei- 
(*) noelämän toirnintaedelly- 

tykset  

Vt  Parikkala-Petroskoi  P/S K/KP lähialueyhteistyö, elinkei- 
(*) noelämän toinuntaedelly- 

tykset 
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Viipurin ohitustie  S (*) K/KP läbialueyhteistyö,  elinkei- 
noelämän sekä raskaan lii- 
kenteen toimintaedelly- 
tysten parantaminen 

Saimaan kanavatie  P K  elinkeinoelämän toiminta- 
edellytykset, tien välitys- 
kyky 

Valtakunnan rajan  ja  Vii- P K  elinkeinoelämän toiminta- 
purin  välisten tieyhteyksi- edellytykset, tien välitys- 
en kehittämn en (Lappeen-  kyky 
rannan  ja  Imatran suunta 
Viipuriin)  

Mt  Parikkala-Landenpohja  1994 P K  elinkeinoelämän toiminta- 
edellytykset, tien välitys- 
kyky  

Mt Antra-Räisälä  P K  tien välityskyky  

Mt Raja-Sääski  P K  tien välityskyky  

10.  Mikkelin läänin  maakuntayhtymä  

Hanke Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso  

Savon väylä,  X S ()  KF elinkeinotoiminta,  yritys- 
Vt  5 1994-2003  toiminta, kansainvälisty- 

minen  

Vt  13 1994-2004 X S (*) K/KP elinkeinotoiminta,  yritys- 
toiminta, kansainvälisty- 
minen  

Vt  15 1994- X S (*) KIKP elinkeinotoiminta  (vienti- 
satamat), kansainvälisty- 
minen  

Vt  14 1994- S (*) K/KP  ei eritelty  

Vt  23 5 (*) K/KP  ei eritelty 



12 
	

Alueiden kehittäminen  ja tiensuunnittelu 
LuTE  3  

11.  Pohjois-Karjalan liitto 

Hanke Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso  

Vt  17, Ylämylly-Noljakka X S (*)  KF  kansainvälisyys, "Sininen  
tie'  

Vt 17, Ohtaansalmen  silta  1995 X S ()  KF  kansainvälisyys, "Sininen  
tie'  

Vt 6/Vt  17, 1998 X S (*)  KF  kansainvälisyys, "Sininen 
Joensuun kehätie  tie' 

Kt 70, Tohmajärvi-Niirala  1998 X S (*)  KF  kansainvälisyys, "Sininen  
tie' 

Mt 504, Mt 5045, Ahmo- P K  tien palvelutaso 
vaara-Kolinkylä  

Vt 18, Lebmon  ja Uuron  P K  tien palvelutaso 
eritasoristeykset  

Mt 500, Mutalahti-ilo-  1995 P K  tien palvelutaso 
mantsi  

Mt 5142, Koukkujoki- 1995 P K  tien palvelutaso 
Luhtapohja  

Mt 4882, Juurikka- 1995 P K  tien palvelutaso 
Valkeajärvi  

Pt 15688, Suhmura 1995 P K  tien palvelutaso  

Mt 510,  Alavi-Mustavaara  1995 P K  tien palvelutaso  

Pt 15847, Lamminkylä- 1995 P K  tien palvelutaso 
Märäjälahti  

Kt 73,  Lieksan liittymä  1995 P K  tien palvelutaso  

Pt 15729, Varparanta- 1995 P K  tien palvelutaso 
Romppala  

Vt  18, Juuka-Aronsalmi 1995 P K  tien palvelutaso  

Kt 75, Imanne-Oulun  1995 P K  tien palvelutaso 
läänin  raja 
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Pt 15910, Kohtavaara 1995 P K  tien palvelutaso  

Vt  6, Onkamon  liittymä  1997 X S ()  Kl'  kansainvälisyys, 
"Sininen  tie"  

Vt  6,  Kesälahti  1996 X S ()  KF  kansainvälisyys, 
'Sininen  tie'  

Vt  6, Haavanpää-Niitty- 1995 X S (*)  KF  kansainvälisyys, 
lahti "Sininen  tie"  

Vt  17,  Honkalampi-  1995 X S ()  KF  kansainvälisyys, 
Viinijärvi  "Sininen  tie' 

Pt 15717, Kulho-Kuuma  1996 P K  tien palvelutaso  

Pt 15598, Luosojoki-Musko P K  tien palvelutaso  

Pt 1556, Oravisalo- P K  tien palvelutaso 
Hypönniemi  

Pt 15911, Lounatlampi- P K  tien palvelutaso 
Nurmes  

Pt 15907, Kynsiniemi P K  tien palvelutaso  

Mt 524,  Nurmijärvi-  1997 P K  tien palvelutaso 
Kainuun piiri  

Pt 15514, Heinoniemi P K  tien palvelutaso  

Mt 520, Lylyvaara- 1997 P K  tien palvelutaso 
Huhus-Kivilahti  

Mt 5285,  Valtimo-Lotrna  P K  tien palvelutaso  

Mt 5284,  Valtimo-Kivi-  P K  tien palvelutaso 
vaara, väli Sivakkajoki- 
läänin  raja 

Ketolansaaren pengertie-  P K  tien palvelutaso  
ja siltahanke  

Mt  Kesälahti-Uukuniemi  P K  tien palvelutaso 

Inarin rajanylityspaikka,  S  KF  kansainvälisyys, matkailu 
Lieksa 
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Mt 486,Tohinajärvi-Kitee  S (*) K/KP  matkailu, tavaraliikenne  

Mt Haapovaaran raja, 
flomantsi 

S  KF  kansainvälisyys, matkailu 

12.  Pohjois-Savon liitto 

Hanke Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso  

Vt  5, S (*) K/KP aluerakenne,  liikenteen 
Iisalmen ohikulku  1995-1998 välityskyky  
Mt  Lapinlanden kohta  1995-1996 
Mt Vehmasmäki-Hiltulan- 1996  
lahti  
Mt  Varkaus-Leppävirta  1996 
Mt Mäntylahti-Lapinlahti  1996 
Mt  Joroinen-Varkaus  1997 
Mt  Taipale-Ohenmäki  1997 
Mt  Leppävirta-Vehmas-  1998  
mäki  

Vt  17, X S (*) K/KP ku.ljetusväylä, kansain- 
Ohtaansalmen  silta  1995 välisyys,  'Sininen  tie, 
Mt Jännevirta-Tuusjärvi 1996  matkailu  
Mt  Kuopio-Riistavesi  

Mt 537, Vehmersalmen 1998 P K  liikenteen välityskyky 
silta  

Kt 77  (Sininen  tie) 1995-1998 X S K/KP  matkailu, tavaraliikenne, 
kansainvälisyys  

Mt  Suonenjoki-Karttula-  P/S K/KP  Kuntien yhteistoiminnan 
Pielavesi-Kiuruvesi- kehittäminen  ja paranta- 
Pyhäntä  minen  

Kt 87  (Vt  27) 1995-1998 P K  ei entelty  

Mt  Outokumpu-Nilsiä-  S  KF  kuntien yhteistyön  paran- 
Lapirilahti taniinen,  elinkeinoelämä 
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13. Keski-Suomen liitto 

Hanke Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso  

Vt  4, X  P/S K/KP  maakunnan yleinen kehi- 
Jyväskylä-Tilkakoski  1996 (*)  tys,  liikenteen välitysky- 
Pumperi-Mattilanniemi  2001 ky,  tien palvelutaso, lii- 

kenneturvallisuus  sekä 
erikoiskuijetusten  var- 
mistamisen lisääminen  

Vt  4, X  P/S K/KP valtateiden  palvelutaso, 
Aänekoski-Oulun  raja 1995 (*) liikenneturvallisuus  sekä 
Jämsän eritasoliittymä  1997  tien välityskyky 
Rannankylän eritaso-  1997  
liittymä 
Tikkakoski-Aänekoski  1999  

Vt  9, X  P/S K/KP valtateiden  palvelutaso, 
Hämeen lääninraja-Jämsä  1996-2004 (*) liikenneturvallisuus, 

välityskyky  

Mt  Multia-Ähtäri  P K  tieverkon yhdistävyys  
Mt  Multia-Pylkönmäki  

14. Etelä-Pohjanmaan liitto 

Hanke Ohjel- 
 mointi 

EU Mer- 
kitys 

Tavoi- 
 tetaso 

Tavoitteet 

Runkotieyhteyksien  paran-  X S (*)  KF  kansainvälisyys, elinkei- 
tammen LM:n päätieverk- noelämän  kehittäminen, 
kopäätöksen  mukaisesti: alueen kehittäminen  
Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä- 
(Pietari) 
Pohjanmaan väylä  

15. Svenska  Osterbottens Iandskapsförbund:  ei  hankeluetteloa 
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16. Keski-Pohjanmaan liitto 

Hanke  Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso  

Kt 58, S (*) K  elinkeinoelämän edelly- 
Suomenselkätie tykset,  tien palvelutason 
Kinnula-Lestijärvi-Reis-  nosto 
järvi 

Kokkolan sataman tieyh- S/P K/KP  tien palvelutason nosto, 
teyden  parantaminen (*) hikenneturvallisuus,  elin- 

keinoelämän kehittäminen  

Mt 749, 1994-1996 P (*) K liikenneturvallisuus,  tien 
Ykspihlaja- liikennöitävyys, kaupun- 
Piispanmäki  gin  sisäisen liikenteen su- 

juvuuden parantaminen 

Pohjarimaariradan  oikaisu  P (*) K keskustaajaman kehittä- 
ja  siihen liittyvät tiejärjeste-  minen,  tien palvelutason 
lyt  nosto  ja hikennöitävyy- 

den  parantaminen  

17. Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Hanke Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet  
mointi kitys tetaso  

Vt  4, X S (*) K/KP  kansainvälistyminen, 
li-Liminka  1995  yritystoiminnan kehittä- 
Temmes-Kärsämäki  minen,  strateginen sijainti 
Kärsämäen  ohitustie  1996 (gateway) 
Vaskilammen eritaso- 
liittymä  

Oulu-Arkangeli-Koini-  X S (*) K/KP  kansainvälisyys, päälii- 
korridorin  kehittäminen kenneyhteyksien kehittä- 
Vt  22, Oulu-Kajaani  minen,  gateway 

Mt Vienantie  (Valkea  tie) X S (*) K/KP pääliikenneyhteydet,  
Vt  20, Oulu-Kuusamo-  gateway  
Venäjä  
Mt  Kortesalmi-Suonperä 
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Pääteiden kehittämis- S/P K/KP  alueen sisäisten liikenne- 
hankkeet (*)  yhteyksien parantaminen,  
Vt  5,  Kuusamo  1995  kansainvälisyys, tien  pal- 
Vt  8, Lixninka-Kalajoki velutason  nosto  
Vt  27,  Kalajoki-Pyhäsalmi  
Kt 58, Suomenselkätie 
Kt 63,  Ylivieska-Seinäjoki  
Kt 78,  Pudasjärvi  
Kt 88 
Koillistien  kehittäminen  
Vt 27, Haapavesi-Piippola- 
Kestilä-Vaala-Puolanka- 
Taivalkoski  

Vt  4,  Pyhäjoki-Oulainen-  S (*) K/KP  alueen sisäisten liikenne- 
Haapavesi  yhteyksien parantaminen, 

kansainvälisyys  

Mt Rantsila-Utajärvi  P K  sisäinen liikenneverkosto  

Oulu Highway, P (*) K  kansainvälisyys, yritysten 
lentokentäntie  ja  ympäristö tarvitseman infrastruktuu- 

rin kehittäminen  

18.  Kainuun liitto 

Hanke Ohjel-  EU Mer- Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso 

Savonrata  S  KF  elinkeinoelämä  

Vt  5 1995-1999 S (*) K/KP  elinkeinoelämä, 
tien palvelutaso  

Vt  22,  Kajaani-Oulu S  KF  kansainvälisyys, elinkei- 
noelämä (satama)  

Vt 28, Kajaani-Kokkola  S (*) K/KP  tien palvelutaso, elinkei- 
noelämä (satama) 

Koillistie  S (*) K/KP  tien palvelutaso, elinkei- 
noelämä  

Oulu-Arkangeli-Komi- X S ()  KF  kansainvälisyys, elinkei- 
korridori: noelämä, liikenneturval- 
Jokiniemi-Vartius Jisuus,  matkailu sekä  ta- 
Vartius-Kontiomäki loudellinen  alueen yhteis- 
Karttimo-Lonka-Vuorinen työ 
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19. Lapin  liitto 

Hanke Ohjel-  EU Mer-  Tavoi-  Tavoitteet 
mointi kitys tetaso  

Barentsin käytävä:  X S (*) KP  matkailu, tuotantotoi- 
Mt  Kemi-Tornio  (Vt  21) 1995-2004 minta,  kansainvälinen  
Kt 82, Kalliosalnii-  yhteistyö 
Kemijärvi  
Kt 82, Keiloselkä- 
Venäjän  raja  

Vt 4, Vuotso-Iso-qanpalo  1995-2004 P K  tien palvelutaso  

Vt 5, Sodankylän kk:n  1995-2004 P K  tien palvelutaso 
kohta  

Vt  21, Kangasjoki-Muonio  1995-2004 P K  tien palvelutaso  

Mt 968, Akujärvi-Raja- 1995-2004 P K  tien palvelutaso 
jooseppi  

Mt 924, Taininiemi-Hosio 1995-2004 P K  tien palvelutaso  
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