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Tiivistelmä  

Kestävä suunnittelu-  ja päätöksentekojärjestelmä  pohjautuu aina yhteistyö-
hön sekä päätöksentekoperusteiden taustalla vallitsevien arvostusten esil-
letuontiin,  ja  avoimeen keskusteluun. 

Selvityksen tavoitteena  on  muodostaa sellaiset kestävät toimintalinjat, jotka 
Tielaitoksen  on  mandollista toteuttaa tulevaisuudessa alueellisessa kehit-
tämisessä. Toimintalinjojen määrittely perustuu maakunnan liittojen alue-
kehittämisohjelmissa määrittelemiin toimenpiteisiin  ja  tavoitteisiin, jotka liit-
tyvät ympäristöön, elinkeinojen, kansainvälisyyden  ja  osaamisen sekä inf-
rastruktuurin kehittämiseen. 

Yleisessä mielessä Tielaitoksen rooli  ja  toiminta aluekehittämistyössä  on 
 mandollista toteuttaa kestävällä tavalla, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:  

1. Laitoksen  on  tunnistettava  ja  ennakoitava  alueelliseen kehittämispro-
sessiin sekä -suunnitteluun liittyvät erityispiirteet  ja  tavoitteet  

2. Kestä  ylen  toimin tamallien toteuttaminen viranomaisyhteistyössä ei ole 
mandollista ilman, että organisaatiot pyrkivät itse muuttamaan vakiintu-
ne/ta toimintatapojaan sekä suunnittelu-  ja  päätöksentekokäytäntöjään. 

 Tämä vaatimus koskee kaikkia niitä organisaatioita, joiden toiminnasta 
atheutuu väli/lisiä  tai  välittömiä vaikutuksia yhteiskunnan toimintoihin  ja 

 ympäristöön. 

Tielaitoksen  toiminnan tulevat painopisteet liittyvät ympäristö-  ja  taajama-
tiepolitlikan mukaiseen toimintaan, liikenteen  ja  maankäytön väliseen yh-
teistyöhön, tienvarsipalveluiden sekä matkailuteiden roolin korostamiseen, 
alempiasteisen tieverkon  ja  maaseudun kehittämisen väliseen vuorovaiku-
tukseen, liikennejärjestelmä-ajatteluun sekä tienpidon kestäviin näkökohtiin. 

Erityinen kehittäm istarve kohdistuu strategiseen vaikutusarviointiin sekä 
tienvarsipalvelujen  ja  matkailun kestävään kehittämiseen. Alemman astei

-sen  tieverkon laajempi yhteiskunnallinen tarkastelu  on  jatkossa välttämätön-
tä. 

Tielaitoksen  kestävä toiminta  on  mandollista toteuttaa kolmen askeleen 
strategialla: 

Organisaation oman toiminnan lähtökohtien laaja  ja  kokonaisvaltainen 
tarkastelu  ja  arviointi - reagointi 
Kestävän kehityksen käsitteen sisällyttäminen oman organisaation toi-
mintaprosesseihin - oppivuus 
Laaja, kokonaisvaltainen  ja  kestävä toi mintaprosessi eri viranomaisten 
yhteistyössä - soveltaminen 



Sammanfattning 

Nyckelord: 	administration,  planläggning, vägplanering, beslut, samarbete 

Ett hållbart planerings- och beslutssystem bygger alltid  på  samarbete och  på 
 det att  de  värderingar, som styr besluten, öppet redovisas och tas  till  diskus-

sion. 

Denna utredning strävar  till  att ta fram hållbara verksamhetslinjer för Vägver-
kets vidare arbete för  regional  utveckling. Verksamhetslinjerna bygger  på de 

 åtgärder och mål landskapsförbunden har definierat i sina utvecklingsplaner, 
för miljö, näringar, internationella förbindelser, kunnande och utvecklande av 
infrastrukturen. 

Allmänt taget kan Vägverkets  roll  och verksamhet i  regional  utveckling 
förverkligas  på  ett hållbart sätt ifall följande villkor uppfylls: 

Vägverket bör kunna identifiera och förutse  de  speciella karak-
tärsdragen och må/en i  den  regionala utveckllngsprocessen och 
-planeringen.  

2. 	För att förverkilga hållbara verksamhets  former  i myndighets- 
samarbete bör organisationerna själva sträva att ändra sina 
rutiner, planeringsmetoder och beslutsmetoder. Detta gäller alla 
organisationer som direkt eller indirekt påverkar samhällets 
verksamhet och miljö. 

Tyngdpunkterna i Vägverkets vidare verksamhet gäller miljöpolitik och 
tätortsvägar, samverkan mellan trafik och markanvändning, utvecklande av 
vägservice och turistrutter,  de  mindre vägarnas betydelse för landsbygdens 
utveckling, trafiksystemtänkandet och väghållningens hållbarhet. 

Konsekvensbedömningen  på  strategisk nivå bör särskilt utvecklas, liksom 
hållbara linjer för vägservice och turism.  En  bredare samhällelig syn  på  det 
lokala vägnätet blir nödvändig. 

Vägverket kan förverkliga  en  hållbar linje med  en  trestegsstrategi: 

reaktion,  en bred  och heltäckande översyn och bedömning av 
 den  egna verksamhetens utgångspunkter 

inlärning, inlemmande av begreppet hållbar utveckling i or-
ganisationens processer 

tillämpning,  en  omfattande, heltäckande och hållbar  process  i 
samarbetet mellan olika myndigheter. 



Abstract 

Key words: 	administration, urban planning, road planning, decision-making, co-operation 

Co-operation is a precondition for a sustainable planning and decision- 
making process. Another is that the values underlying decision-making are 
made public and openly discussed. 

This study aims at forming sustainable principles for Road Administration 
implementation in future regional development. The principles are based on 
the actions and objectives set in the Regional Development Council plans for 
the environment, the economy, international co-operation, skills and infra-
structure development.  

ln  general, the Road Administration role and activities in regional develop-
ment can have a sustainable basis, if the following conditions are met: 

The Road Administration should identify and predict the specific 
characteristics and objectives of the regional development and 
planning process. 

2. 	Implementing sustainable processes in administrative co-opera- 
tion is possible only if the organisations themselves seek to 
change their procedures, planning processes and decision- 
making. This demand applies to all organisations with direct or 
indirect impacts on the functioning or the environment of so-
ciety. 

The focus of Road Administration activities will be on environmental policy 
and urban road policies, transport and land use interaction, developing 
roadside services and tourist routes, the interaction between rural develop-
ment and local roads, traffic system thinking and sustainable road manage-
ment. 

There is a special need to develop strategic impact assessment and sus-
tainable principles for tourism and roadside services,  ln  the future, it will be 
necessary to apply broad social considerations to the local road network. 

The Road Administration can use a three-step strategy to implement sus-
tainable action: 

reaction, the organisation takes a comprehensive overview of, 
and re-evaluates, the basis of its own activities 

learning, the concept of sustainable development is included in 
the organisation's own procedures 

implementation, a broad, comprehensive and sustainable 
process of co-operation between the administrations involved.  



Esipuhe 

Vuoden  1994  jälkeen voimaanastunut laki alueiden kehittämisestä  on 
 muuttanut useiden eri viranomaisten perinteisiä toimintatapoja sekä suun-

nittelun että päätöksenteon osalta.  EU-rahoitusjärjestelyt  ja  maakuntien 
vahvistuva rooli ovat asettaneet uusia haasteita myös tielaitokselle. 

Eräs keskeisimpiä tielaitokseen kohdistuvia haasteita  on  kestävän alueelli-
sen kehittämisprosessin toimintatapojen muodostaminen. Kyseisten toimin-
tatapojen hahmottaminen  on  tämän työn päätavoitteena. 

Selvityksen tarkastelunäkökulma  on  luonteeltaan kartoittava; oikeita vasta-
uksia  on  varsin  vaikea antaa työn aihepiiriin liittyen. Suuntaviivoja kylläkin. 

Selvitys kuuluu Tielaitoksen strategiseen projektiin  Si,  Liikenne  ja  maan- 
käyttö. Raportin  on  laatinut MMM  Matti Narsakka  Maa  ja  Vesi Oy:stä  ja  ti-
laajan puolelta työtä  on  koordinoinut kehittämiskeskuksessa  arkkitehti  An-
ders HH  Jansson.  

Erityinen kiitos kuuluu kaikille niille haastatteluille  ja käsikirjoitusluonnosta 
kommentoineille  henkilöille, jotka ovat asiantuntevin näkemyksin, neuvoin  ja 
parannusehdotuksin  tukeneet työn valmistumista. 

Helsingissä syyskuussa  1 996  

Tielaitos 

Tienpidon  suunnittelu 
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1 	JOHDANTO 

Vuoden  1994  alussa siirryttiin alue -ja rakennepolitiikassa ohjelmaperustei
-seen kehittämistyöhön.  Alueiden kehittämisestä annetun  lain  mukaan alu-

eellista kehitystä  on  ohjattava ympäristön kestävää kehitystä tukevalla taval-
la. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alueellisten kehittämisohjelmien 
valmistelussa  on  otettava huomioon mandolliset ympäristövaikutukset. 
Aluekehittämisohjelmat laaditaan maakunnan liiton toimesta. Ohjelmien 
valmistelussa ovat mukana eri seutukuntien, aluehallintoviranomaisten, 
yrittäjäjärjestöjen sekä mandollisten muiden sidosryhmien edustajat. 

Oleellista uusille suunnittelujärjestelmille  on  niiden itseohjautuvuus ainakin 
prosessin alkuvaiheessa. Asetel  massa  on  havaittavissa sekä myönteisiä 
että kielteisiä seikkoja. Uusi suunnitteluprosessi toimii usein aktiivisesti, 
pyrkien samalla kehittymään  ja  ottamaan vaikutteita eri viranomaisten käy-
täntöjen kautta. Keskeisenä haittana voidaan pitää sitä, että suunnittelussa 
mukana olevien viranomaisten  ja sidosryhmien  aktiivinen, oman roolin  ja 

 näkökulman selkiyttäminen  jää  helposti suorittamatta. Prosessin tavoitteet 
otetaan annettuina, eikä niiden soveltamista käytäntöön pohdita toimiala-
kohtaisesti tarkemmin. 

Ympäristönäkökulman  mukainen tarkastelu alueellisissa kehittämisohjel
-missa  on  tähän asti ollut  varsin yleispiirteistä.  Konkreettiset toimintatavat 

ovat vasta  hakemassa muotojaan.  

Tämän selvityksen tarkoituksena  on: 

1) tarkastella Tielaitoksen näkökulmaa  ja  toimintamandollisuuksia alueiden 
kestävän kehityksen edistämisessä, aluekehittämislainsäädäntö sekä  ra-
kennuslain seutukaavoitusta  koskevat säännökset huomioon ottaen se-
kä  

2) tehdä ehdotuksia siitä, miten laitoksen toimintatapoja voisi tältä osin  sel-
kiyttää ja  kehittää ohjelmatyöskentelyn osana. 

Työ rajataan koskemaan alueellisia kehittämisohjelmia  ja  niiden laadintaa. 
Tässä yhteydessä ei tarkastella liittojen  EU-ohjelmia. Työn keskeisenä läh-
tökohtana  on  tarkastella aluekehittämisohjelmien osana määriteltyjä hanke- 
ja toimenpidekohtaisia  tavoitteita. 

Selvityksessä käytetty aineisto koostuu pääasiassa maakuntien liittojen 
valmistelemista aluekehittämisohjelmista sekä Tielaitoksen aihepiiriä sivua- 
vista  selvityksistä. Tämän lisäksi  on  käyty läpi muita aihepiiriin liittyviä tutki-
muksia  ja  selvityksiä sekä lehtikirjoituksia. 
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Aineistoanalyysin  lisäksi  on  haastateltu alan asiantuntijoita. Haastattelut  on 
 tehty "puolistrukturoitujen teemahaastattelujen" pohjalta. Haastateltaville  on 
 annettu mandollisuus välittää kokemuksensa vapaamuotoisesti  ja  tärkeiksi 

katsomiaan asioita painottaen. Haastattelijalla  on  ollut käytössään väljä 
haastattelujen teemarunko.  Osa  haastatteluista suoritettiin puhelimen väli-
tyksellä. Haastatteluja ei nauhoitettu. Haastatellut henkilöt  on  esitetty lUt

-teessä  2.  

Haastattelujen osalta ei ole viitattu suoraan haastateltavaan henkilöön. 
Viittaukset  on  jätetty pois siksi, että suurin  osa  näkemyksistä perustuu teki-
jän omaan kokemukseen, haastatteluihin sekä kirjalliseen aineistoon. 
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2  KESTÄVÄ KEHITYS 

Ympäristöpolitiikassa  on  periaatteessa kysymys ihmisten tarpeiden tyydyt-
tämisestä luonnon ehdoilla. Nyt elävien ihmisten perustarpeiden rinnalla  on 

 huomioitava myös tulevien sukupolvien mandollisuudet. 

Erään määritelmän mukaan kestävä kehitys voidaan käsittää kolmitasoise-
na  /30/: 

1. Ekologisesti kestävää kehitystä - perusehtoina ovat luonnon monimuotoi-
suuden säilyttäminen  ja  ihmisen taloudellisen  ja kaiken  aineellisen toimin-
nan sopeuttaminen maapallon luonnonvaroihin  ja  luonnon toimintajärjes-
telmään.  

2. Yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista kehitystä - ihmisillä  on  yhdenver-
taiset mandollisuudet: 
•  hyvinvoinnin luomiseen, 
•  perusoikeuksien toteutumiseen 
•  elämän perusedellytysten hankkimiseen sekä 
•  tasa-arvoiseen osallistumiseen  ja vastuunottoon  päätöksenteossa 

omassa maassa  ja maailmanyhteisässä.  

3. Ihmisen henkisesti uudistuvaa kehitystä - kestävä kehitys mandollistaa 
vapaa henkisen toiminnan, eettisen kasvun sekä kulttuurien moninaisuuden 
säilymisen  ja  kehittymisen sukupolvesta toiseen. 

Kestävän kehityksen periaate  on  yleinen,  ja  se on  käsitteenä myös ristirii-
tainen. Kestävän kehityksen seudullisia suunnittelustrategioita luotaessa 
lähtökohtana tulisi kuitenkin olla, että jokainen sovellutus lähtee aina paikal-
lisista ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista sekä kulttuurisista olosuh-
teista /vrt.3/.  

2.1 	Kestävän kehityksen mukainen suunnittelu 

Kestävän kehityksen mukainen suunnittelunäkökulma ei voi olla erillinen, 
prosessin ulkopuolella oleva työväline, jolla suunnittelua tarkastellaan. Pyr-
kimys kestävän kehityksen mukaiseen suunnitteluun edellyttää ennenkaik-
kea muutosta itse suunnitteluprosessiin  ja  päätöksenteon perusteisiin. 

Muutoksen  on  lähdettävä organisaation sisältä - ei ulkopuolelta tuotuina 
totuuksina  ja kehittämisehdotuksina. Sektorisuunnittelun  periaatteet eivät 
toteuta kestävän suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessin ideaalia.  Organi-
saation toiminnan  on  perustuttava monialaiseen  ja  kokonaisvaltaiseen 
oman toimintansa arvioimiseen. Joustavuus toimintatavoissa tuo mukanaan 
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myös kestävyyttä - mandollisuutta ohjata organisaation toimintaa ajankoh-
taisten vaatimusten suuntaan. 

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna voidaan tehdä yhteenveto sellaisista 
suunnitteluperiaatteista, joita voidaan pitää kestävän kehityksen mukaisina 

 /15/:  

Kokonaisvaltainen tarkastelu 

Perinteiselle suunnittelulle  on  tyypillistä sektoroituneisuus. Kestävän kehi-
tyksen näkökulmalle  on  oleellista sekä ongelmien että ratkaisujen koko-
naisvaltainen tarkastelu. Ratkaisut eri  osa-alueilla voimistavat, neutraloivat 

 tai  vähentävät toistensa vaikutuksia. Ne voivat olla myös täysin ristiriitaisia 
toisiinsa nähden. 

Laaja tieto käsitys  

Ympäristäongelmat  vaativat osien sijasta kokonaisuuksien ymmärtämistä. 

Periaatteiden  integrointi  päätöksentekoon 

Eri suunnitteluvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ei tulisi arvioida vasta jäl-
kikäteen, vaan tieto tulisi integroida  jo suunnitteluprosessiin.  Kussakin 
suunnittelu-  ja päätöksentekovaiheessa  on  tiedostettava kestävän kehityk-
sen mukaiset periaatteet  ja  käytävä läpi mandollisuudet niiden toteuttami-
seen. 

Suhde nykyiseen  suunnittelutietoon  

Uusi tieto tulisi integroida vallitsevaan suunnitteluperinteeseen. 

Kestävän kehityksen yleisten tavoitteiden huomioonottaminen 

Yleisten kestävää kehitystä tukevien tavoitteiden lisäksi suunnittelussa tulisi 
ottaa huomioon myös paikallisten olosuhteiden merkitys. Hyvälle ratkaisulle 

 on  ominaista, että  se  ratkaisee yhdellä kertaa monta ongelmaa. 

Prosessinäkökulma  

Suunnittelussa tulisi aina ottaa huomioon mandolliset tulevaisuudessa 
esiintulevat muutokset. Suunnitelma ei saisi koskaan olla täysin "valmis". 
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2.2 Ympäristönäkökulma alueeflisissa kehittämisohjelmissa  

Liitot ovat pyrkineet sisällyttämään kestävän kehityksen periaatteen ohjel- 
matyöskentelyn osaksi. Sitä, mitä termi käytännön hankevalinnoissa  tai  ta- 
voiteasettelussa  tarkoittaa, ei ole kuitenkaan pohdittu kovinkaan syvällisesti. 

Liittojen kestävän kehityksen mukaisessa tarkastelunäkökul  massa  on 
 eroja. Ympäristö  on  käsitteenä pääsääntöisesti ulotettu koskemaan ainoas-

taan ekologisia vaikutuksia. Eräät liitot pyrkivät sisällyttämään kestävän 
ympäristönäkäkulman ohjelmatyöskentelynsä osaksi. Suurin  osa  liitoista  on 
sisällyttänyt  kestävän kehityksen periaatteen alueellisiin kehittämistavoit-
teisiin ainoastaan sanallisessa muodossa. Usein kestävän kehityksen mu-
kaiset kehittämistoimenpiteet  ja hankevalinnat  saattavat olla jopa nstiriidas

-sa tarkastelunäkäkul  man  kanssa  Ivrt.25/. 

Ympäristönäkökulman sisällyttäminen ohjelmatyöskentelyyn  on  vaatinut 
oman aikansa. Tähän  on  vaikuttanut  mm.  liittojen toimintatapojen hahmot-
tamisvaikeudet sekä  EU  :n  oma tavoiteasettelu aluekehitystyön osalta. 

Haastatteluissa tuotiin esille  EU-kytkennän  vahva merkitys. EU:n tavoittee-
na  on  osaltaan rahoittaa aluekehitystyötä, jotta alueelliset talouserot  ta-
saantuisivat.  Päätavoitteena  on  muodostaa Unionin sisällä toteutuvat sisä-
markkinat. Kyse  on  siis taloudellisen keskittämisen  ja ympäristänäkökohtien 

 välisistä painopiste-eroista. Ympäristökriteerien painoarvo aluekehitystyön 
päätöksenteossa  on  tähänastisten kokemusten perusteella ollut melko vä-
häinen. 

Liikenteellisesti  kestävien toimintamallien kehittämisen kannalta tämä Uni-
onin asettama perustavoite pitäisi kääntää päinvastaiseksi, jotta esim. lii-
kennemääriä saataisiin tehokkaasti pienennettyä. 

Liitteessä  1  käydään läpi yhteenvedonomaisesti liittojen alueellisten kehit-
tämisohjelmien ympäristönäkäkulma - millaisia ympäristötavoitteita liitot 
ovat asettaneet  ja  minkä tyyppisin toimenpitein niihin pyritään. Tieto  on 

 oleellista mietittäessä tielaitoksen roolia kestävän kehityksen mukaisessa 
ohjelmatyäskentelyssä. 
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YMPÄRISTÖNÄKÖ  KO H  DAT  

3  YMPÄRISTÖNÄKÖKOHOAT LIIKENNESEKTORIN 
 TOIMINNASSA  

3.1 	Tielaitoksen ympäristäohjelma 

Tielaitoksen ympäristäohjelma  koostuu:  

- tielaitoksen ympäristöpolitiikasta  ja sen  mukaisista päämääristä vuodelle 
 2005  sekä 

- ympäristöpol  itu kan  mu kaisesta  toi menpideohjelmasta vuosille  1997-
2000. 

Tielaitoksen  ympäristöpolitiikan kantavana ajatuksena  on  kestävän kehi-
tyksen periaate. Tienpitäjänä laitos kantaa vastuun tienpidon  ja  osaltaan 
tielii kenteen ympäristövaikutuksista. 

Tielaitos  kehittää liikennejärjestelmän suunnittelua laajassa yhteistyössä eri 
osapuolten kanssa. Tavoitteena  on liikennejärjestelmän  ja  ympäristön väli-
nen vuorovaikutus, joka tukee kestävää alue-  ja yhdyskuntarakennetta. 

Parannettavat  sekä uudet tiet sovitetaan ympäristöön, tavoitteena turvalli-
nen, toimiva  ja  kaunis kokonaisuus. 

Laitoksen toimintaa ohjataan ympäristöasioiden hallintajärjestelmän avulla. 
Erilaisten seurantajärjestelmien  ja  -menetelmien avulla arvioidaan toimin-
nan vaikutuksia ympäristöön, sekä kerrotaan toiminnan tuloksista yleisölle 

 ja  viranomaisille  /21/.  

Laitoksen ympäristöpolitiikan mukaiset toimenpiteet esitetään tässä 
yhteydessä alueellisen kehittämissuunnittelun sisältämät tarkastelunäkö

-kulmat ja  kytkennät huomioonottaen. 

Laitos tehostaa yhteistyötä maakunnan liittojen kanssa,  mm.  osallistumalla 
aluekehittämisohjelmien  ja  seutukaavojen valmisteluun. 

Alueellinen tiehallinto kehittää yhdyskuntarakennetta yhteistyössä maakun-
tallittojen, kuntien  ja  elinkeinoelämän kanssa. Keinoina käytetään liikenne- 
tarpeen minimointia, tarpeellisten liikennepalvelujen tehokasta  ja  kansanta-
loudellisesti järkevää tuottamista sekä luonnon säästämistä. Tavoitteena  on 

 tukea kaupunki-  ja taajamaseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelua  sekä 
osallistua suunnitelmien laadintaan  /22/. 
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Teiden sovittaminen maisemaan tapahtuu luonnon ehdoilla. Uusien teiden 
osalta väItetään sijoittamista arvokkailie maisema-alueille, esim. kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaisiin ympäristöihin. 

Tienpidon  ja  tieverkon suunnittelussa sovelletaan ohjelmatason vaikutusar-
viointia. Seutu-  ja yleiskaavoituksesta  vastaavien tahojen kanssa sovitaan 
arviointien suorittamisperiaatteista eri tasoilla. 

Laitoksen tavoitteena  on  ylläpitää paikkatietojärjestelmän käytän asiantun-
temusta  ja  varmistaa, että tiedot ovat ajanmukaisia  ja  luotettavia. Paikkatie-
tojen käsittely  on  tarkoitus saattaa yhteiskäyttään muiden viranomaisten 
kanssa. 

Alueellinen tiehallinto julkaisee vuosittaisen projektikatsauksen, jolla infor-
moidaan muita viranomaisia sekä yleisöä merkittävistä suunnitelmista  ja 
rakennushankkeista.  Tavoitteena  on  lisätä tiedottamista toiminnan ympäris-
tövaikutuksista  ja ympäristölaadun  kehittämisestä. 

Viranomaisyhteistyä  toteutetaan alueellisen tiehallinnon kautta. Maakuntalii
-tot  osallistuvat tiensuunnittelun hankeryhmiin, vastaten alueellisen kehittä-

mistyön lisäksi edelleen seutukaavojen laadirinasta. Yhteistyön kohteet liit-
tyvät ympäristövaikutusten kehittämiseen, alueellisten ympäristö-  ja kehit-
tämisohjelmien  sekä seutukaavojen laadintaan. Erityisenä painopisteenä  on 

 kehittää taajamaseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelua  ja sen  periaatteita 
 /29/.  

KESTÄVÄ KEHiTYS 

"nejärjestel"- 	 Tien  sovittamisen  
('7maisemalliset 

nkäkohdat 

väalujayhskurakenne. 

(  eri  sidosryhmlen\  
ja  viranomaisten  J  E1stbo1dauumnta11este1  

"1 
	

røi  
r TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN  

Kuva  1: Tielaitoksen  ympäristöpolitiikan painopisteet 
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3.2 	Alueellisesti kestävä liikennepolitiikka 

Liikennepolitiikan kestävän kehityksen mukainen näkemys  on  aina sidok-
sissa yhteiskunnassa vallitsevaan poliittiseen tilanteeseen  ja  päätöksenteon 
taustalla vaikuttaviin seikkoihin  ja  arvostuksiin. Pelkkä liikenteellisesti kestä-
vän politiikan määrittely, ilman taustalla vallitsevan yhteiskunnallisen näke-
myksen hahmottamista  ja  huomioonottamista,  on toimintaperiaatteiltaan 

 tehoton  ja  merkitykseltään vähäinen. Asetelma korostuu alueellisella tasolla 
toimittaessa. 

Jokaisen organisaation  on  pystyttävä vastaamaan ajankohtaisiin vaati-
muksiin  ja  muutoksiin joustavasti. Kapea-alainen tarkastelutapa ei enää rii-
tä. Tarvitaan laaja-alaisempaa  ja monitieteisempää  ajattelua. Tästä johtuen 
organisaation  on  pystyttävä jatkuvasti kehittymään  ja  oppimaan,  ja  sovel-
tamaan oppimaansa käytäntöön. 

Yleiset  kestãvän  kehityksen mukaiset 
toimintaperiaatteet 

Yhteiskunnallisesti  kestãvä 
liikennepolitiikka  

'S 	i'ielaitoksen  liikenne ,  ja  
vmpäristöpolitiikka  

Alueellisesti  kestãvä 
liikennepolitiikka  

Kuva  2:  Alueellisesti kestävän liikennepolitiikan  muodostamisperiaatteet  

Yleiset kestävän kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet muodostavat läh-
tökohdan  koko ajatusketjulle. Yleispiirteisyydestään  huolimatta niiden  on 

 ohjattava alueellisesti kestävän liikennepolitiikan muodostamisperiaatteita. 
Esimerkkeinä voidaan mainita  mm.  seuraavat ympäristöperiaatteet, jotka 
liittyvät kestävän kehityksen mukaiseen näkemykseen: taloudellisten voi-
mavarojen  ja  resurssien käytön oikeudenmukaisuus sekä henkisten voima- 



18 	 Kestävä kehitys alueelilsessa kehittämisessä 

ALUEELLINEN KEHITrÄMISSUUNNITTELU 

varojen rajoittamaton käyttömandollisuus, tulevaisuusperspektiivi sekä kan-
salaisten  ja intressiryhmien tasavertainen  osallistuminen suunnitteluun  ja 

 päätöksentekoon  /vrt.4/. 

Yleinen tarkastelutaso ohjaa yhteiskunnallisesti kestävän liikennepolitiikan 
määrittelyä. Liikenteen osalta tämä tarkoittaa liikenteestä johtuvien haittojen 
rajoittamista haittaamatta tavoitettavuutta, sekä liikkuvuuden hallintaa. Peri-
aatetta voidaan lähestyä seuraavien näkökulm  len  avulla  /20/: 

1. Asetetaan infrastruktuurin kasvulle rajoituksia  
2. Hallitaan liikkuvuutta eri keinojen avulla  
3. Tuetaan eri lilkennemuotojen välistä yhteistyötä  
4. Ohjataan teiden käyttöä  
5. Tuetaan liikennepolitiikan kehittämistä. 

Tältä pohjalta tarkasteltuna alueellisesti kestävän liikennepolitiikan tulisi pe-
rustua erilaisten, vaihtoehtoisten kehityslinjojen muodostamiseen. Tällöin 
olisi kysymys enemmän tulevaisuuden tekemisestä kuin vallitsevaan kehi-
tyskulkuun alistumisesta. Liikenteen strateginen suunnittelu olisi siis erilais-
ten kestävän kehityksen suuntien  ja  niitä edistävien liikennejärjestelmien 
etsimistä.  Strategiset  kysymykset muodostavat perustan operatiivisen tason 
toiminnalle. 

Liikenteellisten  näkökohtien ohella myös kosketuspinta yhteiskunnan mui-
hin toimintoihin tulisi säilyttää kiinteänä. Tämä periaate tulee  varsin  selvästi 
esiin alueeltisessa kehittämisessä, jossa tiehankkeiden merkitys  mm.  alue- 
ja  elinkeinorakenteen sekä maaseudun kehittämisen kannalta  on  viime-
vuosina korostunut. 

Tielaitoksen  alueellisesti kestävä lii  ken  nepolitiikka  voisi perustua seu-
raavien periaatteiden soveltamiseen:  

1. Pyritään vähentämään liikenteen kokonaismäärää  ja  -suoritetta  tiever-
kon eri osilla  

2. Tuetaan eri liikennemuotojen välistä yhteistyötä  ja  vaihtoehtoisten  kul
-kumuotojen  kehittämistä  ja  käyttöönottoa  

3. Pyritään osaltaan liikenneratkaisuilla eheyttämään seudullista aluera-
kennetta  ja  paikallista yhdyskuntarakennetta sekä tukemaan 
"kestä västi"  mm.  elinkeinorakenteellisia tekUöitä  

4. Otetaan huomioon liikenneratkaisujen  ja  liikennepoliittisten päätösten 
perusteluissa niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ekologiset näkökohdat  

5. Mandollistetaan  kansalaisten  ja  intressiryhmien  osallistuminen lIIkenne-
poliittiseen  ja  Ilikenneratkaisuja  koskevaan suunnitteluun  ja  päätöksen-
tekoon. Arvokeskustelun merkitystä  on  tarve korostaa. 
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Ohjelmaperusteinen  aluepolitiikka korostaa paikallisten  ja  alueellisten toimi- 
joiden merkitystä. Kunkin hallinnonalan sisällä pyritään korostamaan alue- 
ja piiriviranomaisten  itsenäistä roolia  ja  yhteyksiä muihin keskeisiin alueet-
lisiin toimijoihin  /27/.  

Maakunnan liiton liittovaltuusto päättää aluekehittämisohjelman sekä maa-
ku ntastrategian soveltamisesta. Maaku ntastrategia toimii tavoiteohjelmien 
kehityksenä. Liittohaltitus hyväksyy seudulliset kehittämisohjelmat sekä 
muut maakunnalliset ohjelmat. 

Tiejohtaja  osallistuu aluekehittämisohjelman käsittelyyn  ja  hänen ataisensa 
tarpeen mukaan tavoiteohjelmien laadintaan. 

Aluekehittämisohjelman  rahoitukseen osallistuvat viranomaiset tekevät oh-
jelman toteuttamiseen liittyviä ohjelmasopimuksia. Ne sisältävät eri alueilla 
toteutettavat suurimmat hankkeet  ja  niiden toteuttamisaikataulut sekä muut 
kehittämistoimenpiteet. Ohjelmasopimusten osana sovitaan myös rahoitus- 
periaatteista. 

Käytännössä liiton sekä Tielaitoksen välisiä ohjelmasopimuksia  on  tehty 
sekä perustienpidon että tieverkon kehittämiseen liittyvien momenttien 
hankkeista. Tielaitoksen periaatteena  on  ollut, että kaikista hankkeista teh-
dään ohjelmasopimukset vallitsevan käytännön mukaisesti. Tähänastiset 
sopimukset ovat olleet luonteeltaan aiesopimuksia. Rajanveto tieverkon 
kehittämisen sekä perustienpidon välillä  on  ollut liukuva. Kohteet ovat pää-
osin olleet perustienpitohankkeita, johtuen maakuntien rajallisista mandolli-
suuksista rahoittaa suuria kehittämishankkeita. 

Ohjelmasopimuksiin  perustuvia kehittämishankkeita  on  käynnistetty kaksi; 
 Kt 63  Kauhava-Vuorenmaa sekä Porin pohjoisen satamatien jatke. Myös 

eräistä muista kehittämishankkeista  on  tehty ohjelmasopimuksia, mutta ei 
Tielaitoksen/LM:n rahoituspäätöksiä. Osaa näistä hankkeista ollaan toteut-
tamassa perustienpidon hankkeina. Tulevaisuudessa EU:n tavoiteohjelmiin 
kuuluvat hankkeet rahoitetaan  vain  perustienpitoon  kuuluvasta budjetista 
LM:n ehdotuksen mukaisesti. 

Liikenneministeriön tehtävänä  on  antaa suuntaviivoja Tielaitokselle osallis-
tumisesta alueellisten kehittämisohjelmien laadintaan. Sama periaate kos-
kee myös tulostavoitteiden asettamista aluekehittämisohjelmien toteuttami-
sen osalta. Käytännössä suuntaviivojen asettaminen  on  toteutettu epäviral-
lista tietä - liikenneministerjötä  on  informoitu laitoksen ohjelmatyöskentelyyn 
osallistuvien toimesta. Laitoksen sisällä suuntaviivojen määrittely  on  tapah-
tunut samalla tavalla. 
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AlueelI isessa kehittämistyössä  yhdistyvät  strategisen  suunnittelun sekä po-
liittisen päätöksenteon periaatteet. Strategisessa suunnitelmassa tarjotaan 
erilaisia, pitkällä aikavälillä toteutettavia vaihtoehtoja, tutkitaan niiden vaiku-
tuksia, kuunnellaan eri osapuolia  ja  tehdään päätös näiden pohjalta  /10/. 
Ylemmällä  tasolla suunnittelua ohjaavat kunkin suunnitteluun osallistuvien 
hallinnonalojen ministeriöt. Sisäasiainministeriö vastaa kehittämisohjelmien 
yhteensovittamisesta. Käytännössä ministeriöiden rooli kehittämistyössä  on 

 koordinoiva  ja  edellytyksiä luova. 

Alueelliseen kehittämiseen  ja  liikenne-  ja tiepolitiikkaan  liittyvä päätöksente-
ko  on  luonteeltaan poliittista. Päätöksenteko  on  luonteeltaan pikemminkin 
prosessi kuin kertaluonteinen tapahtuma. 

Aluepolitiikan uudistuksen taustalla  on  ollut nähtävissä pyrkimys alueelli-
sesti omaehtoisempaan, paikallisista tarpeista  ja  mandollisuuksista lähte-
vään politiikkaan. Tällöin keskeisiksi päätöksenteon perusteiksi ovat nous-
seet yhtäältä paikallisen toimintaympäristön kehittäminen  ja  toisaalta kan-
sainvälisen kilpailukyvyn parantaminen  /27/.  

P 	EN 
L  TAVOITTEET 	-- 

KUNTIEN TAVOITTEET  

MAAKUNNAN  
MAAKUNTASTFtATEGIA  
Maakunnan kehittämisen  
sisältötavoitteet  yhteistyö- 
prosessin tuloksena 

VALTIOVALLAN 
TAVOITTEET 

KAAVA 	

MAAKUNNAN ALUEPOLITIIKAN  
TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 	VALTAKUNNALLINEN  I  

• meneftelavat 	 TAVOITEOHJELMA 
•  resurssit  
•  ohjelmat  

TAVOITEOHJELMAT 

OH.JELMASOPIMUKSET 

MAAKUNNALUNEN ALUEKEHI1TÄMISOHJELMA 
-  Maakunnan kehittämisen  painopisteet  ja  toimintalinjat 
- Seudullisten  tavoitteiden maakunnallinen  priorisointi 
- Valtiovallafle  esiteltävät toimenpiteet  

Kuva  3:  Alueellinen  kehittämisprosessi 
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5 	KESTÄVÄ ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN  

5.1 	Tielaitoksen  mandolliset  toimintastrategiat 

Tielaitoksen  roolia  ja  näkökulmaa pohdittaessa  on  huomioitava käsiteltävä 
tarkastelutaso. Alueellinen kehittämistoiminta operoi laaja-alaisemmalla ta-
solla verrattuna hanketarkasteluun, joissa konkreettisten ehdotusten esille- 
tuonti  ja  toteuttaminen  on  perusteltua. Alueellisessa kehittämisprosessissa 

 on  käytännössä kyse kestävien politiikka-  ja toimintastrategioiden  luomises-
ta. 

Kohdassa  2.3  sekä liitteessä  1  esitetyt liittojen toimenpiteet  ja  tavoitteet  on 
 jaettu kolmeen pääluokkaan:  

1. ympäristönäkö kulmaan,  

2. elinkeinoelämän kehittämiseen sekä  

3. yhteys verkkoja  ja  infrastruktuuria koskevIIn tarkasteluihin. 

Pääluokat  on  muodostettu tekijän toimesta analysoimalla liittojen aluekehit-
tämisohjelmat. Aluekehittämisohjelmat  on  ajoitettu vuosille  1995-1999.  Ky-
se  on  siis liittojen asettamista hanke-  ja toimenpidetavoitteista,  ei toteutu-
neista ohjelmien mukaisista hankelinjauksista. 

Työn aluksi  on  analysoitu liittojen asettamat ympäristötavoitteet  ja  niiden 
mukaiset toimenpiteet. Tämän jälkeen ympäristötavoitteet  on  jaoteltu niiden 
sisällön mukaisiin pääluokkiin. 

Kunkin pääluokan sisältämät toimenpidekokonaisuudet  on  asetettu keski-
näiseen tärkeysjärjestykseen, liittojen omien painotuksien pohjalta. Tärkeys-
järjestys  on  saatu selville laskemalla kaikkien maakunnallisten liittojen ku-
takin kokonaisuutta koskevat näkemykset yhteen. Ne liittojen toimenpiteet, 
joihin myös Tielaitoksella  on  omalla toimintasektorillaan mandollisuus vai-
kuttaa,  on lihavoitu. 

Lihavoitujen  tavoitteiden pohjalta  on  johdettu Tielaitoksen kestävät toimin-
tamallit. Toimintamallit  on  sisällöltään muodostettu tarkoituksella melko 
laaja-alaisiksi strategisiksi linjauksiksi,  mm.  alueellisen kehittämisuunnittelun 
toimintaperiaatteiden johdosta. Liian kategorisoitu  ja  rajattu tarkastelutapa 
saattaisi johtaa myös liian kapea-alaisiin näkemyksiin, jolloin prosessin  pää-
linjausten  havaitseminen jäisi puutteelliseksi. Toimintamallit noudattelevat 
pääpiirteissään kohdassa  3.2 muodostettuja  alueellisesti kestävän liikenne-
politiikan mukaisia päämääriä. 
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Maakunnan liittojen kestävät tavoitteet  ja  niiden mukaiset Tielaitoksen toi-
mintamallit esitetään taulukossa  1.  

MAAKUNTIEN LIITTOJEN KESTÄVÄT TIELAITOKSEN 	ROOLI 	JA  
TOIMENPITEET  JA  TAVOITTEET TOIMINTAMALLIT  

YMPÄRISTÖ  
1.  luonnon-  ja  kulttuuriympäristän  1  .Ympäristöpolitiikan 

säilyttäminen mukainen toiminta  
2.  yhdyskuntien vesi-, jäte - 

ja  energiahuolto  2.  Liikenteen  ja  maankäytän  
3.  rakennetun ympäristön laatu yhteistyö  

ja  virkistyskäyttö  
4. kaupunkialueiden  ja  taajamien  3.  Taajamatiepolitiikan  

kestävä kehitys mukainen toiminta  
5.  maatalouden ympäristöhoito  
6.  ranta-alueiden kestävä käyttö  
7.  maakunnan ympäristö  imago 
8.  vanhojen rakennusten uuskäyttö  
9.  maankäytän  kehittäminen 

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN, 
KANSAINVÄLISYYS, OSAAMINEN  

1.  ympäristötekniikan,  osaamisen  4.  Tienvarsipalvelujen  ja 
ja  koulutuksen kehittäminen matkailuteiden  roolin  

2.  matkailun kehittäminen korostaminen 
kestävän käytön periaatteilla  

3.  maaseudun tuotekehitys  
4.  alueellinen tasapainoinen kehitys  5.  Alempiasteisen  tie- 
5.  metsien moninaiskäyttö verkon  ja  maaseudun  
6.  ympäristö-  ja  energiayhteistyö  vuorovaikutus  
7.  maaseudun asutus-  ja  palvelu- 

rakenteen kannalta tärkeiden 
infrahankkeiden  toteutuminen  

8.  yritysten verkottuminen  
9.  LUOMU-tuotannon kehittäminen  
10.  ympäristöarvojen tuotteistaminen  

ja  kaupallista  minen  

YHTEYSVERKOT  JA  INFRA- 
STRUKTUURI  

1.  eri liikennemuotojen yhteistoiminta  6.  Liikennejärjestelmä - 
2.  maa-  ja  vesiliikenteen  liikenne- ajattelu 

verkon kehittäminen  
3.  kansainvälisten liikenne- 

yhteyksien kehittäminen  7.  Tienpidon  kestävät  
4.  perustieverkon  kunnon ylläpitäminen näkökohdat  
5.  liikenteellisen  aseman vahvistaminen  
6.  julkisen liikenteen toimivuus 	kylien  

ja  kuntakeskusten  välillä  
7.  liikenneympäristöhankkeet ____________________________ 
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Kuten tarkastelusta  ja  jaottelusta ilmenee,  on  Tielaitoksen  toiminnalla  mo-
niulotteisia  vaikutuksia yhteiskunnan eri toimintoihin. Maakunnan liittojen 
ohjelmatyöskentelyn lähestymistapojen kolmijaottelusta johtuen,  on  laitok

-senkin toimintamalleja kategorisoitu pienempiin, osin päällekkäisiinkin osiin. 

Esimerkiksi ympäristäpolitiikan mukaiseUa toiminnalla (toimintamalli  1)  tar-
koitetaan tässä yhteydessä sellaista yhteiskunnan eri viranomaisten yhteis-
työssä harjoittamaa ympäristästrategiaa, jossa päävastuu  strategian  toteut-
tamisesta  ja  tuloksista  on  kaikilla viranomaisosapuolilla. Kyse  on  laajasta 
tarkastelu näkökulmasta. Suppeaa näkemystä edustaa toisaalta toiminta-
malli  7  (tienpidon  kestävät näkökohdat), joka tässä yhteydessä käsittää pel-
kän tienpidon yhteydessä toteutettavien ympäristöä säästävien toimenpitei-
den ohjauksen. 

Tielaitoksen  kestävän toiminnan vaatimuksia lähestytään liittojen ohjelma- 
työskentelyssä esiintulleiden toimenpidekokonaisuuksien kautta. Kutakin 
kokonaisuutta tarkastellaan laitokselle muodostettujen eri toimintamallien 
kautta. Toimenpiteet  on  kuvattu kunkin näkökulman osana. 

Ympäristö 

Toimintamalli  1:  Ympäristöpolitlikan  mukainen toiminta  

• luonnon  ja kulttuuriympäristön  säilyttäminen 

•  yhdyskuntien vesi-, jäte-  ja energiahuolto 

•  maakunnan ympäristöimago 

Luonnon-  ja kulttuuriympäris  ton säilyttämisnäkökohdat  muodostavat tielai
-toksen  toiminnan perustan. Hankevalinnoilla pystytään minimoimaan mah-

dolliset luonto-  ja kulttuuriympäristöön  kohdistuvat vaikutukset  jo ohjelmoin-
tivaiheessa. Aluekehittämisohjelmissa  esitettävissä hankkeissa  on  mukana 
sekä konkreettisia tiehankkeita, että liikenneväyläkohtaisia tavoitteita. Tämä 
asettaa myös omat vaatimuksensa vaikutusarvioinnille. 

Eräässä haastattelussa tuotiin esille, että tähänastisen ohjel matyöskentelyn 
keskeisenä ongelmana ovat olleet erityisesti  ympäristökytkentöjen, ei ym-
päristö vaikutusten  tun  nistamisvaikeudet  prosessiin liittyvässä päätöksen-
teossa. Tielaitoksen roolin  ja toimintaperiaatteiden  osalta ympäristöpolitlikan 
oli katsottu jääneen tieteknisen ajattelun varjoon, niin sanoissa kuin teois

-sakin. Tiepiirien toimintatavoissa  on  kuitenkin havaittavissa eroja. 

Liikenteellä  on  vaikutusta yhdyskuntien vesi,- jäte-  ja energiahuoltoon,  pää- 
asiassa  energian  kulutukseen. Yleisessä mielessä liikenteen energiakäyttö 
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on  tärkeä, mutta nykyisin vesi-  ja viemärijärjestelmään  verrattuna vähem-
män merkittävä keskitetyn yhdyskuntarakentee  n  perustelu  /9/.  

Maakunnan ympäristöimago  muotoutuu ympäristöön kielteisesti vaikuttavi-
en  tai ympäristönäkökohdat huomioonottavien  toimien  ja  hankkeiden seu-
rauksena. Tielaitoksen tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että kestävän 
kehityksen mukainen  tie-  ja liikennepolitiikka  toteutuu. Ilman toimijoiden vä-
listä yhteistyötä myönteisen ympäristöimagon  ja  ilmapiirin rakentaminen  on 

 käytännössä mandotonta. Haastattelussa tuotiinkin esille prosessin tavoit-
teen mukaisen konsensus-päätöksenteon vaativuus kaikille osapuolille. 

Toimintamalli  2:  Liikenteen  ja  maankäytön yhteistyö 

.  maankäytön kehittäminen 

Rakennuslain  1 §:ssä  säädetään, että alue  on kaavoitettava  ympäristön  ja 
 luonnonvarojen kestävää kehitystä tukevalla tavalla  /1 7/.  Epämääräisesti 

määritelty kestävän kehityksen käsite tarjoaa mandollisuuden erilaisiin pai-
notuksiin  ja lähestymistapoihin.  

Maankäytön kehittämisnäkökohdat  kohdistuvat nykyiseen hierarkiseen, 
alueellisesti  ja hallintoyksiköittäin organisoituun suunnittelujärjestelmään. 

 Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta  on hahmotettu  kuvassa  4 /11/: 

REALITEETTI1: 
- maankäyttö  ja  väestön jakaantuminen kaupunkialueen sisällä 
määräävät liikennejärjestetmän toiminnan 

REALITEETTI  2: 
-  uuden väylän tekeminen lisää liikennettä kokonaisuutena 

•  uuden väylän käyttöönotto parantaa muun 
verkon liikenneolosuhteita 

•  uusi väylä vaikuttaa matka-aikoihin  tai  matkan  helppouteen 
•  uusi väylä voi tuoda uutta maankäyttöä  tai  siirtää olevia toimintoja 

REALITEETTI  3: 
-  liikenne muokkaa rakenteita 

• valtaväylä  muuttaa alueita  ja  toimintojen sijoittu  mista  
kuntien maankäyttöratkaisujen kautta - liittymien merkitys 

• väyläkäytävä  väljentää kaupunkirakennetta 
•  ohikulkutien vaikutus taajaman maankäyttöön 

REALITEETTI  4: 
-  auton yhdyskunta  on  todellisuutta 

• hajautuva  yhdyskunta lisää liikennettä 
• kauppakeskukset  elävät liikenteestä 
•  yritykset pyrkivät hyödyntämään valtaväylän 

tarjoaman ostovoimapotentiaalin hakeutumalla tien varteen 
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Tiehankkeiden  suunnitteluun liittyen  on  muodostettu tulevaisuuden visioita 
 /1/.  Ensimmäinen visio kuvaa voimakasta sektorisuunnittelua, joka vahvana 

 ja  taloudellisesti itsenäisenä pystyy runnomaan hankkeet läpi oman tarkoi-
tuksenmukaisuutensa logiikalla. Maankäyttö seuraa toteutuvaa infrastruk-
tuuria. Toisessa visiossa korostetaan ääri mmilleen vietyä paikallista demo-
kratiaa, jossa pyritään löytämään asukkaita tyydyttävä suunnitteluratkaisu. 
Tiehankkeiden valtakunnallinen merkitys  jää  tällöin sivuseikaksi. Käytännön 
suunnittelussa  on  todennäköisesti piirteitä molemmista näkemyksistä. 

Kehityksen suunta  on  kuitenkin riippuvainen poliittisen ilmapiirin  ja  siihen 
liittyvän päätöksenteon periaatteiden muutoksesta. Tähänastisten koke-
musten perusteella voidaankin todeta, että alueellinen kehittämissuunnittelu 
noudattaa perinteisen sektorisuunnittelun periaatteita, joka prosessina pe-
rustuu asiantuntijavaltaisuuteen  ja sen  perusteella toteutettavaan poliitti-
seen päätöksentekoon. Tähän liittyen eräässä haastattelussa tuotiin esille 
suunnittelun yleinen ongelma, joka  on toiminnallis -taloudellisen  ja  fyysisen 
suunnittelun väliset painopiste-erot. Kyseiset prosessit eivät tue toinen toi-
siaan, niinkuin tavoitteena tulisi olla. Ongelma tulee esiin myös alueellises-
sa kehittämistyössä. 

Kestävän suun  n ittel uprosessin  katsotaan eroavan perinteisen suunnittelun 
periaatteista. Sille  on  ominaista monitahoisuuden, arvosidonnaisuuden se-
kä ristiriitojen huomioon ottaminen  /18/.  Tämän lisäksi alueellisesti kestävän 
liikennepolitiikan mukaista olisi,  jos liikenneratkaisuilla  pyrittäisiin tukemaan 
seud  u  Il ista aluerakennetta  tai  paikallista yhdyskuntaraken netta. Maan käy-
töseikat ohjaavat myös eri liikennemuotojen  välisen  yhteistyön toteutumista 

 ja  toimintamandollisuuksia. 

Toimintamalli  3:  Taajamatiepolitiikan  mukainen toiminta  

kaupunkia/uciden  ja  taajamien kestävä kehitys 

rakennetun ympäristön laatu  ja virkistyskäyttö  

Kestäviä kaupunkialueita  ja  taajamia  tarkastel evissa tutkimuksissa pääll  im-
mäisenä  on  tavoite tiiviistä yhdyskuntarakenteesta, jonka ulkopuolelle jää-
vät laajat luontoalueet. Tätä perustellaan  sillä,  että Ilikennetarpeet vähene-
vät tehokkuuden kasvaessa. Myös  kallis  infrastruktuuri voidaan rakentaa  tai 

 hyödyntää taloudellisemmin  /8/.  

Tiivis rakenne palvelee kestävää kehitystä, koska näin suositaan kävely- 
etäisyydelle sijoittuvia toimintoja. Liikennetarpeet  ja  liikenteen energiankulu-
tus vähenevät etäisyyksien pysyessä pieninä. Myös edellytykset paikalla 
tuotettujen palvelujen  ja  tavaroiden lilketaloudelliselle kannattavuudelle  pa- 
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ranevat. Näkökulmalla  on  erityinen merkitys alue-  ja  yhdyskuntarakenteen 
eheyttämisen kannalta.  

Seuravat taajamatiepoliti ikassa huom  loon  otettavat  kestävän kehityksen 
keinot perustuvat osaltaan kohdassa  3.2  määriteltyihin  alueellisesti kestä-
vän liikennepolitiikan periaatteisiin  /vrt.  12/: 

1. Ajoneuvoliikenteen tarpeen vähentäminen, joka edellyttää tiivistä  ja  ehjää 
taajamarakennetta  sekä asumisen, palveluiden  ja  työpaikkojen sijoittamista 
toistensa yhteyteen. Laajemmissa  aluekokonaisuuksissa,  kuten maakunnan 
tasolla, ratkaisut edellyttävät  aluerakenteen  jonkinasteista  jäsentämistä 

 toimiviksi  alueyksiköiksi.  

Tähän liittyen eräässä haastattelussa korostettiin, että  ympäristönäkökul
-man  huomioonottaminen  on  tehokkainta  nimenomaan  seutukunnittaisissa 

kehittämissuunnitelmissa.  Koko  maakuntaa käsitteleviä suunnitelmia pidet-
tiin liian suurina kokonaisuuksina tämän näkökulman  sisällyttämiseksi  oh-
jelmastrategioihin.  

2. Ympäristöystävällisten liikkumismuotojen  suosiminen. Taajaman mitta-
kaavassa  ympäristäystävällisiä liikkumismuotoja  on  erityisesti  kevytliikenne. 

 Kysymys  on  sen ja  joukkoliikenteen  edellytysten  ja  vetovoiman  parantami-
sesta.  

3. Liikenteen haittojen pienentäminen.  Aluekehittämisprosessissa  näihin 
seikkoihin voidaan vaikuttaa  mm:  

-  eri liikennemuotojen keskinäistä suhdetta  säätelevillä  toimenpiteillä sekä  
-  liikenteen sujuvuuden parantamisella siellä, missä  ajoneuvoliikenne  on 

 välttämätöntä.  

4. Elinympäristön sosiaalisen toimivuuden kehittäminen. Termillä tarkoite-
taan lähinnä turvallisuuteen  ja  viihtyisyyteen liittyviä tekijöitä sekä ympäris-
tön soveltuvuutta kaikille väestöryhmille. Liikenneyhteydet muovaavat 
osaltaan  elinympäristöämme  ja  vaikuttavat tätä kautta konkreettisesti myös 
sosiaaliseen  ympäristöömme. 
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Elinkeinojen kehittäminen, kansainvälisyys, osaaminen 

Tiehan kkeiden taloudefl iset  vaikutukset ovat erittäin merkittävät. Hankkei-
den suorien seurausten, tien rakennuksen  ja  tarvittavan maa-alueen han-
kinnan lisäksi aiheuttaa liikenneolosuhteiden muutos arvon muutoksia 
hankkeen vaikutuspiirissä olevilla alueilla. 

Tämän lisäksi liikenneratkaisuilla voidaan välillisesti vaikuttaa alueen ylei-
seen kehittymiseen elinkeinorakenteen sekä palvelujen muutosten kautta, 
jotka muodostavat osaltaan alueellisesti kestävän liikennepolitiikan eräät 
uudet ulottuvuudet. 

Taloudelliset intressit vetävät puoleensa kiinnostusta sekä kaupallisesti että 
poliittisesti. Vahvat vaikuttajat pystyvät toiminnallaan suu ntaamaan hankkei-
ta haluamaansa suuntaan, mikä ei välttämättä ole toimintakokonaisuuden 
kannalta edullista  /1/.  

Toimintamalli  4: 	Tienvarsipalvelujen  ja matkailuteiden  roolin 
korostaminen 

.  matkailun kehittäminen kestävän käytön  periaatteila  

Toimintamalli liittyy elinkeinojen tukemiseen  ja  kehittämiseen erilaisten lii-
kenneratkaisujen  ja  niihin liittyvien erityistoimintojen avulla. 

Liitot ovat panostaneet voimakkaasti alueidensa matkailun kehittämiseen 
luonto-  ja ekomatkailun  suuntaan, joiden suosio kasvaa vuosi vuodelta. 
Ihmiset hakevat kestäviä elämyksiä. 

Käytännössä Tielaitos voi vaikuttaa asiakokonaisuuteen omilla matkailun 
edistämistoimenpiteillään. Näitä ovat  mm.  yleinen tienvarsipalvelujen kehit-
täminen sekä osallistuminen matkailuteiden suunnitteluun. 

Tielaitos  huolehtii yleisestä tienvarsipalvelujen kehittämisestä  ja  ylläpidosta. 
Tienvarsipalvelut  on  jaoteltu nykyisin kolmeen eri tasoluokkaan: perusta - 
soon, korkeatasoon  ja palvelualueeseen.  Käytännössä palvelut käsittävät 
pysäköimis-, levähdysalue- sekä huoltoasemapalveluja. 

Palvelukonseptin  hallinta tiealueella  on tielaitoksen  vastuulla. Laitoksen 
päätehtävänä  on  tarjota palvelujen tarjoajille asianmukainen infrastruktuuri. 

Edellä mainitun periaatteen tulisi toteutua myös matkailuteiden suunnitte- 
lussa  ja  kehittämisessä. Maantieteellisesti tarkasteltuna matkailu koostuu 
matkailijoiden lähtöalueista, kohdealueista sekä liikenneyhteyksistä  ja rei- 
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teistä, jotka yhdistävät lähtö-  ja kohdealueet. Matkailutienä  voidaan pitää 
ensisijaisesti vetovoi maista, suhteellisen pitkää tiekokonaisuutta, joka 
koostuu useista tieosuuksista  /19/.  

Toimintamalli  5: 	Alempiasteisen  tieverkon  ja  maaseudun vuoro- 
vaikutus  

•  alueellinen tasapainoinen kehitys 

•  maaseudun kannalta tärkeiden struktuurihankkeiden toteutuminen 

Alueellisesti kestävän liikennepolitiikan mukaista  on,  että liikenneratkaisuilla 
pyritään kehittäämään myös alue-  ja elinkeinorakenteeHisia  tekijöitä. Maa-
seudun kehittämisnäkökohtia voidaan pitää selkeästi tällaisina. 

Tielaitos  voi hankevalinnoillaan ratkaisevasti vaikuttaa siihen, että myös 
taajama-  ja kaupunkiseutujen  läheisyydessä sijaitsevat  haja-asutus-  ja 
maaseutualueet  omaavat mandollisuuksia toimintansa kehittämiseen. Tämä 
periaate toimii alueellisesti tasapainoisen kehitysmallin lähtökohtana. 

Elinkeinorakenteen muutos  ja ylempiasteisen  tieverkon kehitys mandollista-
vat  lisääntyvän työssäkäynnin kylien  ja haja-asutusaluelden  ulkopuolella. 
Tämä lisää liikennettä alempiasteisella tieverkolla  ja  asettaa teiden kunnos-
sapidolle uusia vaatimuksia. Hyväkuntoisten yhdysteiden varsille syntyy 
helposti myös pientä  ja  keskisuurta yritystoimintaa, jonka merkitys työllistä-
jänä  ja haja-asutusaluelden  elinvoiman kannalta  on  merkittävä  /2/.  

Perinteinen  kuva  maaseudusta  on  muuttumassa. Maaseutu tarjoaa aivan 
uudenlaisia tuotantomandollisuuksia:  

a) paikallisten luonnonvarojen hyödyntämisen kautta  

b) vapaana olevien työtilojen hyödyntämisen kautta  

c) ylimääräisen ajan, työvoiman  ja  ideoiden hyödyntämisen avulla  /24/.  

Maaseudulla sijaitsevien yritysten elinehtona voidaan pitää toimivaa  tie- 
verkkoa. Tiestön kunto  on  ensiarvoisen tärkeä asia yrittäjille  /2,7/. 

On  huomattava, että tiestön  ja  liikenneyhteyksien pienehköillä parannuksilla 
ei ote juurikaan mitattavissa olevia vaikutuksia kylien elinvoimaan. Kylien  ja 
haja-asutusalueiden elinvoimaisuuteen  vaikuttavat pääasiassa väestö-, 
elinkeino-  ja tuotantorakennetekijät.  Elinvoimaisia tulevat olemaan kylät, 
joissa  on yrittäjyyttä  ja yrittäjähenkeä.  Uudet maataloustuotantomuodot,  pk- 
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teollisuus  ja yrittäjätoiminta  sekä matkailu korostuvat kylien väestönkehityk
-sen nostajina  /24/. 

Tielaitoksen  rooli  on  tämän toimintamallin toteuttamisessa kaksijakoinen. 
Alemman tieverkon ylläpitäminen  ja perusparannustoimenpiteet  tarjoavat 
periaatteessa edellytyksiä maaseudun kehittämisefle. Toisaalta vähäisillä 
toimenpiteillä ei ole juuri suurtakaan merkitystä kylien elinvoimaisuudelle,  ja 

 radikaaleille muutoksille asettavat rajoituksia niin taloudelliset kuin ympäris-
tölliset seikatkin.  

On  löydettävä kompromissiratkaisut,  ja  lähdettävä aina paikallisten olosuh-
teiden  ja  alueella asuvien ihmisten tarpeiden kartoittamisesta. Alueellisesti 
kestävän liikennepolitiikan periaatteiden mukainen arvokeskustelun merki-
tys korostuu tässä yhteydessä. 

Yhteysverkot  ja  infrastruktuuri 

Toimintamalli  6:  Liikennejärjestelmäajattelu  

eri liikennemuotojen yhteistoiminta 

maa -ja  vesiliiken  teen  liikenne verkon kehittäminen 

•  julkisen liikenteen toimivuus kylien  ja  kuntakeskusten  välillä 

• liike nteellisen aseman vahvistaminen 

kansain  välisten yhteyksien kehittäminen 

Liikenteen  ja  yhdyskuntarakenteen kehittämisessä  on  oleellista eri liiken-
nemuotojen  ja  alueiden käytön yhteistoiminta, tandistaminen  ja  keskinäinen 
tarkoituksenmukaisuus. Kysymys  on  yleensä pitkävaikutteisista investoin-
neista. Vaikka yksittäiset kuljetustehtävät tulevat ryöpsähdellen, niin kaikkia 
hankkeita  on  ajateltava pitkällä aikavälillä  ja  kokonaisuuden kannalta  /13/. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelulla  etsitään ne toimenpiteet, joilla haluttu  ja 
 tavoitteeksi asetettu ku Ikum uotojakautuma edullisim  min  saavutetaan ottaen 

huomioon toimenpiteiden hinta, vaikutukset  ja toteuttamiskelpoisuus.  Pelkil-
lä liikennesektorin toimenpiteillä riittäviä muutoksia ei yleensä voida saavut-
taa. 
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OSALLISTU,JAT 

untien  

Asukkaat  ja 
 elinkeinoelämä 

SUUNNITTELUN TULOKSET  
•  tietoa liikenteen  ja  maankäytön 
vuorovaikutuksesta 

- toimenpiteetkaupunkiseudun aiuerakei 
 ja  maankäytön kehittämiseksi 

-  keinoja haiutun kulkumuotojakauman 
saavuttamiseksi 

-  ratkaisuja, joissa ympäristöä säästävät 
toimenpiteet etusijalla 

MIKSI TARVITAAN?  

I  - väiine yiikunnalliseen suunnitteiuun  ja  yhteistyöhön  
I  -  väline maankäytön  ja  liikenteen suunnittelun 

vuorovaikutukselle 

palautieh 

-  tuo tehokkuutta suunnitteluun 
•  mandollistaa arvokeskustelun  

I  -  turvaa tasapuollset liikkumlsmandollisuudet kaikille 
- vankka moniulotteinen tietopohia päätöksenteolle  

Kuva  5:  Liikennejärjestelmäsuunnittelun kokonaisnäkö  kulma 

Tiivis  ja  taloudellinen yhdyskuntarakerine mandollistaa joukko-  ja kevyenlii-
kenteen  tehokkaan  ja  samalla taloudellisen kehittämisen. Joukkoliikenteen 
osalta liikennejärjestelmätyässä selvitetään ne muodot, joiden varaan seu-
dun joukkoliikenne rakennetaan. Lisäksi suunnitelmassa esitetään ne toi-
menpiteet, joilla joukkoliikenteen edellytyksiä parannetaan. Kevyen liiken-
teen yhteyksien kehittäminen  on liikennejärjestelmän  tehokkaimpia kulku-
muotojakau maa  mu uttavia  toimenpiteitä. 

Kaupunkirakennetta  voidaan pitää eräänä olennaisimpana tekijänä  koko 
liikennejärjestelmän  toimivuuden kannalta. Kaikissa maankäytön ratkaisuis-
sa tulee tarkistaa, että ne tukevat mandollisuuksia joko parantaa joukkolii-
kenteen palvelutasoa  tai  halventaa kustannuksia. Toisaalta näyttää myös 
siltä, että vahva liikennejärjestelmä ohjaa maankäytön sijoittumista. Myös 
tätä  on  käytettävä hyväksi kaupunkirakenteen kehittämisessä. Tiivistä ra-
kennetta  on  tuettava liikenneväylä-  ja järjestelmäratkaisuilla  /16/. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmia  ollaan parhaillaan laatimassa suurimpiin 
kaupunkeihin. Pääkaupunkiseudun, Hämeenlinnan sekä Oulun suunnitel-
mat ovat valmiita.  Tampereen kaupunkiseudun  suunnitelmaa ollaan parhail-
laan laatimassa. 

Suunnitelmiin liittyviä vaikutusarviointeja  on  tehty hyvin vähän. Tästä syystä 
johtuen arviointiprosessien pääperiaatteet  ja  toimintatavat ovat vasta muo-
toutumassa. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä  2020-suunnitelman 
vaikutuksia arvioitiin tekemällä laskelmia liikenteen kehittymisestä tulevai-
suudessa. Laskelman perusteella tarkasteltiin tieverkon kuormituksia  ja 

 toimivuutta sekä liikenteen päästötasoa  ja  muita ympäristövaikutuksia  /14/. 
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Tulevaisuudessa korostetaan ohjelmatason vaikutusten arvioinnin kehittä-
mistä sekä kansalais-  ja  muiden intressiryhmien osallistumismandollisuuksi-
en tehokkaampaa järjestämistä. Tämän lisäksi vaikutusarviointien tulokset 
tulisi olla sellaisessa muodossa, että päättäjätkin ne ymmärtävät. Tämä 
edellyttää tulosten esittämisen kansantaj uisu  utta  sekä havainnollistamista. 
Määrällisen tarkastelun rinnalle,  ja  osin sitä täydentämään  on  tarkoitus 
muodostaa laadullinen tarkastelukehikko. 

Nykyisessä liikennejärjestelmäsuunnittelussa  on  yllättävän vähän pohdittu 
järjestelmän toimintamandollisuuksia tulevaisuudessa. Rahaa tulee jatkos-
sakin olemaan vähän käytössä. Eräs haastateltava toikin esiin seuraavat 
kysymykset: 

-  Miten järjestelmää ylläpidetään tulevaisuudessa? 
- Millaisia järjestelmien tulisi olla? 
-  Kenen tarpeista suunnittelua tehdään? 

Toimintamalli  7: Tienpidon  kestävät näkökohdat  

• perustie  verkon kunnon ylläpitäminen  

•  liikenne ympäristön  kehittämishankkeet  

Kestävä kehitys pelkän tienpidon osalta  on moniulotteinen  käsite.  Termin 
 sisältöä voidaan lähestyä kandella tavalla. Ensimmäinen koskee tienpidon 

harjoittamista, eli sitä miten  sen  on tuotantoprosessina  mukauduttava kes-
tävän yhteiskunnan tuotantotapaan. Tämä vaatimus toteutuu  perustiever

-kon  kunnon  ylläpidossa.  Toiseksi, tienpidon  on palveltava  sellaista liikenne- 
järjestelmää, joka vuorostaan tukee kestävää kehitystä yhteiskunnassa 

 /20/. 

On  kuitenkin huomioitava, että mikäli otetaan lähtökohdaksi liikennejärjes-
telmän  tai  pelkän tieliikennejärjestelmän kehitys, jätetään pois pääosa niistä 
kytkennöistä muun yhteiskunnan kehitykseen, joiden kautta vasta liikenne- 
järjestelmän kestävyyttä voidaan pitkällä tähtäimellä toteuttaa. Tielaitoksen 
laajempi yhteiskunnallinen ympäristökytkentä toteutuu laitoksen ympäristö- 
poliittisten linjausten avulla, joita  on  käsitelty edellä ensimmäisen toiminta-
mallin  kautta. 

Liikenneministeriön toimesta Tielaitoksen vastuulle  on  asetettu  /6/ mm.  seu-
raavia kestävän toimenpideohjelman mukaisia toimia, joita voidaan pitää 
myös kohdassa  3.2 määritellyn  alueellisesti kestävän liikennepolitiikan  mu-
kaisina: 
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•  parannetaan liityntäpysäköintiä, lisätään joukkoliikenteen houkuttele-
vuutta sekä 

•  investoidaan taajamissa joukkoliikenteen  tai  kevyen liikenteen väyliin  

5.2 	Toiminnan tulevat  painopisteet 

Tielaitoksen  roolin  ja  kestävän aluekehitystoiminnan kannalta toiminnan 
kehittämiseen liittyvät painopisteet kohdistuvat: 

•  Strategisen vaikutusarvioinnin  sisältöön 

• Tienvarsipalvelujen  ja matkailuteiden  edellytysten parantamiseen 

•  Alemman asteisen tieverkon merkityksen korostamiseen alueellisen ke-
hittämisen kannalta 

• Liikennejärjestelmän  ja  maankäytön vuorovaikutukseen  

Strategisen  vaikutusarvioinnin  sisältä 

Strategista vaikutusten arviointia  on  tarpeellista kehittää tulevaisuudessa 
kertautuvien  ja  välillisten vaikutusten esiintuomiseksi. Tässä yhteydessä  on 

 korostettava, että tämän tason tarkasteluissa kyse  on  nimenomaan laaja-
ataisesta vaikutusten arvioinnista, ei pelkästään ympäristövaikutusten arvi-
oinnista. 

Ohjelmatason/politiikkatason vaikutusarvioin nm  periaatteita tulisi soveltaa 
eri tavalla kuin nykyisin. Myös kyseiset käsitteet tulisi erottaa toisistaan. 
Ohjelmatason tarkasteluja olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa  liikennejär-
jestelmätasolla.  Tähän viitattiin myös haastatteluissa. Vaikutusten arviointi- 
prosessi tässä yhteydessä voisi jatkossa toimia kehittämisprosessin suun-
taviivojen määrääjänäjo hankkeita määriteltäessä. 

Politiikkatason  vaikutusten arviointia  on  tarpeen soveltaa edellistä laajempi-
en, liikennepoliittisten linjausten, liikenneverkkojen  ja  liikenne väyläkoh  tals-
ten  strategioiden määrittämisessä.  Esimerkkinä tällaisesta tarkastelutasosta 
voidaan mainita  mm.  laajat korridorihankkeet, kuten Pohjolan Kolmion 
strategiatyö. 

Arviointimenetelmien  kehittämiseen tuo oman näkökulmansa myös Euroo-
pan  kom issi  on  näkemykset liikenne verkkojen vaikutusten selvittämiseksi. 
Ympäristövaikutusten lisäksi  komission  tavoitteena  on  kehittää liikenne- 
verkkojen epäsuorien vaikutusten arviointia myös aluekehitykseen; väestön 
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ja  taloudellisen toiminnan sijoittumiseen, työllisyysvaikutuksia jne.  /23/.  Ky-
seiset tarkastelut  on  ehdotettu toteutettavan ns. korridorianalyysin  osana. 

Kuva  6: EU:n  komission  ehdotus TEN1n vaikutusten arviointimenetelmäksi 

Analyysissä  tutkitaan karkealla tasolla, täyttävätkö kaavaillut toimet etukä-
teen asetetut vähimmäisehdot.  Jos toimenpiteestä  ei muokkaamallakaan 
saada ehtoja täyttävää,  se  hylätään. Kynnysanalyysin ehtojen asettaminen 

 on  poliittinen tehtävä. Ympäristöä koskevat ehdot voivat olla esimerkiksi 
sellaisia, että toimenpiteen  on  vähennettävä hiilidioksidipäästäjä,  tai  että 
toimi ei saa vähentää biologista monimuotoisuutta. 

Analyysimalli  on  sisällöltään  ja  tavoitteiltaan melko idealistinen, jolloin  sen 
 soveltaminen käytännön Poliittiseen päätöksentekoon saattaa olla vaikeaa. 
 Mallin  eräänä etuna  on  kuitenkin  se,  että  se  tuo tehokkaasti esiin ympäris-

töä koskevien ehtojen  ja tarkastelukriteerien  valintaan liittyvän arvosidon-
naisuuden. Eri asia sitten  on,  kuinka tämä arvosidonnaisuus todella huomi-
oidaan päätöksenteossa,  ja  millaisen pai noarvon ympäristökriteerit saavat. 
Todennäköisesti melko alhaisen, EU:n nykykokemusten perusteella tarkas-
teltuna. 

Vaikutusten arviointimenetelmiä  ja tarkastelutapoja  on  tarpeellista kehittää 
jatkossakin erityisesti laajojen, eri liikennemuotoja käsittävien strategioiden 
osalta. Arvioinnin pääperiaatteita  on  jo  ehditty hieman hahmotella, mutta 
varsinainen kehittämistyö  on  vasta alussa.  
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Eräässä haastattelussa esilletuodu  n  ajatuksen mukaan laajoissa korridori-
hankkeissa  on politiikkatason  tarkastelun perustuttava suunnitteluun osa/lis-
tuvien viranomaisten taholta  jo  tehtyihin  tie-  ja  liikennepoliittisiin periaaterat-
kaisuihin.  Tällöin vaikutusten arviointiprosessista  on  mandollista muodostaa 
konkreethnen työväline,  sen  sijaan että tehdään oletuksia siitä miten asioi-
den olisi "hyvä" olla. 

Tienvarsipalvelujen  ja  matkailuteiden  kehittäminen  

Tielaitos  voi osaltaan tukea alueellisen luonto-  ja ekomatkailun  kehittämistä 
turvaamalla tienkäyttäjille tähän monipuoliset mandollisuudet. Keskeisiä 
toimenpiteitä ovat nykyisten tienvarsipalvelujen tarjonnan monipuolistami-
nen  ja  palvelujen kestävien sijaintiratkaisujen löytäminen  ja  ohjaus sekä 
matkailuteiden yleinen kehittäminen. Molempien kokonaisuuksien kehittä-
misessä  on  huomioitava eri liikennemuotojen sekä kevyen liikenteen aset-
tamat tarpeet. 

Tienvarsipalvelut  muodostavat kokonaisuuden, jonka tulee mandollisuuksi-
en mukaan tukea alueellista palvelujen kehittämistä  ja  tarjontaa. Palvelu- 
verkoston tulee edistää eri lilkennemuotojen välistä yhteistyötä  ja  tukea alu-
een yhdyskuntarakenteen kehittymistä kestävällä tavalla. Ympäristönäkö-
kohtien tulee olla keskeinen  osa  yleistä palvelukonseptia. Palvelut  on  oltava 
saavutettavissa myös muilla kulkuneuvoilla kuin henkilöautolla. 

Tienvarsipalvelustrategia  voisi perustua seuraaviin periaatteisiin  /5/: 

• palvelukeskittymät  ovat olemassaolevissa yhdyskuntarakenteissa  ja os-
tovoimaisilla  alueilla 

•  tavoitteena tulisi olla tasainen palvelurakenne 
• palvelukeskittymien  välillä tulisi olla ympäristö-, virkistys-  ja kulttuuriat- 

traktioita  sekä palveluja, joihin opastetaan  ja  kytketään levähdysalueita. 

Miellyttävän  ja  kiinnostavan ympäristön esilletuominen  on  myös palvelua. 
Luonnonympäristön erityispiirteet, omaleimainen maisema  tai  arvokas ra-
kennettu ympäristö antavat myös matkailupalveluille lisäarvoa, jonka hyö-
dyntäminen vaatii huolellista suunnittelua. 

Tienvarsipalveluilla  on  usein  varsin  merkittävä rooli paikallisessa kehityk-
sessä. Palvelujen sijaintia mietittäessä erityisen tärkeitä kohteita ovat suuret 
palvelukeskittymät, kuten aluekeskukset, korkeatasoiset palvelualueet, suu-
ret  market-alueet jne. Kohteen sijainti vaikuttaa suoraan väylällä kulkeviin 
liikennemääriin sekä paikalliseen yhdyskuntarakenteeseen, usein myös 
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kielteisellä  tavalla. Kestävien toimintatapojen muodostaminen  on  näistä 
syistä johtuen usein  varsin  vaikeaa. 

Palvelujen kehittäminen voidaankin nähdä kestävän kehityksen kannalta 
kaksitahoisena  se ikkana:  uudet palvelukohteet tarjoavat käyttäjilleen uusia 
elämyksiä, sekä edistävät  ja monipuolistavat  usein paikallista elinkeinora-
kennetta  ja  alueen yleistä kehittymistä. Saavutettavat tulokset voivat tosin 
olla päinvastaisiakin. 

Toisaalta kestävän kehityksen kannalta kielteisenä seikkana voidaan nähdä 
lisääntynyt riippuvuus autosta palvelujen saavuttamiseksi, tästä johtuva tii-
kennemäärien kasvu sekä kestämättämät maankäyttöratkaisut. Palveluin-
vestoinnit voivat muodostua pitkällä aikatähtäimellä jopa täysin tuottamat-
tomiksi. 

Tielaitos  pystyy ohjaamaan uusien palvelukohteiden sijoittumista, mikäli 
kohde sijaitsee tiealueella  tai  yleisen liittymän varressa. Esimerkkinä voi-
daan mainita suuret marketit  ja  muut kaupan keskittymät, jotka mielellään 
sijoittuvat pääteiden varsille, otoflisten liittymien alueille. Liittymälupapäätös

-tä  voidaan aina pitää kannanottona taloudellisen edun sekä "kestävämpien 
 ja  laaja-alaisempien" päätösperusteiden välillä. 

Ylläoleva konseptin  mukainen keskustelu  ja  tarkastelu  on  tarpeellista käydä 
alueellisen kehittämissuunnittelun yhteydessä. Kokonaisvaltainen, kattava 
näkemys myös maakunnan matkailun kehittämiseksi  on  tällä tavalla mah-
dollista muodostaa. Samassa yhteydessä  on  tarpeellista yleisesti pohtia 
tiematkailun kehittämisnäkökohtia  ja tulevaisuudenkuvia. 

Tielaitoksen  rooli tältä osin  on  vahva;  se  antaa yleisohjeet liikennemerkkien 
käytöstä  ja  päättää siitä, nimitetäänkö joku alueen  tie matkailutieksi,  saako 

 se matkailutiemerkin  ja  mihin merkit saa sijoittaa. 

Matkailuteiden  kehittämisessä  on  huomioitava myös muiden liikennemuoto-
jen asettamat vaatimukset. Tähän yhteyteen voidaan laskea kuuluvaksi 
myös valtakunnalliset kevyen liikenteen reitit  ja  niiden kehittäminen. 

Alemman  asteisen  tieverkon merkityksen korostaminen  

Alempiasteinen  tieverkko  on  kokonaisuus, jossa tielaitoksen kehittämistoi
-met  tulisi suunnata yhdyskuntarakenteen  ja joukkollikenteen  toimintaedelly-

tysten kannalta olennaisiin kohteisiin. Joukkolilkenteen  ja  kevyen liikenteen 
käytön turvaaminen parantavat merkittävästi kylien asumistasoa  ja  vähen-
tävät hajallaan asumisesta syntyviä haittoja  /2/. Joukkoliikenteen  kehittämi-
nen onkin nähtävä yhtenä maaseudun kannalta tärkeänä  struktuurihank- 



36 	 Kestävä kehitys alueellisessa kehittämisessä 

KESTÄVÄ ALUEELLINEN KEHITTAMINEN  

keen  toteuttamistoimenpiteenä.  Julkisen  Ii  kentee  n  kehittäminen  on  eräs 
kestävän toiminnan peruslähtökohdista. 

Hyväkuntoiset  kanta- ja valtatiet  sekä hoidetut sivutiet ovat maaseudun 
yrittäjälle moottoriteitä paljon merkittävämpi asia. Maaseudulle pitäisi pystyä 
järjestämään oman auton käytön lisäksi myös muita liikkumismandollisuuk-
sia. Esimerkiksi minibussivuorojen järjestäminen saattaisi tarjota uusia työ-
mandollisuuksia maaseudulla  ja  toiminta olisi kannattavaa myös pienemmil-
lä matkustajamäärillä. 

Alueellisissa kehittämisohjelmissa korostuivat voimakkaasti alemman  tie-
verkon kehittämistoimenpiteet. Tielaitoksen kannalta kyse ei enää ole pel-
kästään perustienpidosta, vaan laitoksen  on  jatkossa pohdittava alemman 
asteisen tieverkon laajempaa alueellista  ja  yhteiskunnallista merkitystä. 
Alueellinen kehittämisprosessi  on  tältä osin erinomaisen sopiva keskuste-
lufoorumi näiden seikkojen tarkasteluun. 

Kehittämisohjelmien  hanke-ehdotuksissa liitot ovat korostaneet omien, alu-
eellisesti merkittävien tiehankkeiden merkitystä.  Li  ittoja  on  myös arvosteltu 
ylioptimismista hankevalintojensa suhteen. Edellisellä ohjelmakierroksella 
mukana oli useita  gateway -hankkeita sekä lukuisia tienparannushankkeita. 
Onko tällaiset ehdotukset  ja  toiminnan suuntaviivat kestävän kehityksen 
mukaisia? Todennäköisesti eivät. 

Tiepiirillä  on  ilmeisesti rajalliset mandollisuudet vaikuttaa monilukuisten  tie - 
hankkeiden toteuttamiseen, kuten eräässä haastattelussa todettiin.  Sen 
perustehtävänä  on  kuitenkin oman alueensa edun ajaminen. Piirin  on  kui-
tenkin tältä osin pidettävä mielessä, että  se  mikä ei ole alueella kestävää, ei 
myöskään voi olla  sen  etua, vaikka lyhyellä tähtäyksellä siltä näyttäisikin. 
Pääpaino tiehankkeiden kestävälle priorisoinnille tulisikin asettaa ensisijai-
sesti maakunnan liitolle. Tähänastiset kokemukset eivät kuitenkaan tue tätä 
näkemystä - hankkeiden toteuttamista ovat pääasiallisesti ohjanneet talou-
delliset kriteerit. 

Tielaitoksen  toiminnan koordinoinnissa tulisi jatkossa terävöittää keskushal-
linnon roolia, kuten eräässä haastattelussa todettiin. Keskushallinnon tulisi 
pystyä päättämään, mitä verkon osaa kehitetään, mitä ei. Näiden impuissi

-en  kautta tiepiirit ohjaisivat  ja kohdistaisivat  toimintaansa alueellisesti kes-
tävimmällä  ja  myös tehokkaimmalla tavalla. Tehokkuudella ei tässä yhtey-
dessä tarkoiteta 'puhdasta taloudellista tehokkuutta", vaan niukkojen re-
surssien jakamista yhteiskunnallisesti  ja  alueellisesti järkevimmällä tavalla. 
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Liikennejärjestelmän  ja  maankäytön vuorovaikutus 

Alueellinen kehittämissuunnittelu antaa lähtökohtia tiensuunnittelulle  ja  toi-
saalta luo seutukaavaan pohjautuvia edellytyksiä hankkeiden toteutukselle 

 /12/.  Erityisen tärkeää prosessin onnistumisen kannalta  on aluetason  viran-
omaisten sitoutuminen oman alueensa kehittämiseen. Alueellinen kehittä-
misohjelma muodostaa  sen  rungon, jonka mukaisesti kehittämistoimenpitei

-tä  toteutetaan. 

Alueellisen kehittämisen osana tulisi jatkossa miettiä myös hankkeiden 
aluerakenteellisia vaikutuksia. Seikka  on  tuotu esiin alueellisesti kestävän 
liikennepolitiikan osana. Aluerakenteella tarkoitetaan asumisen, palvelujen 

 ja  työpaikkojen sekä niiden välisten yhteysverkkojen muodostamaa alueel-
lista järjestelmää. Yhteysverkko muodostaa maakunnan  tai  seudun aluera-
kenteen rungon. Tieverkon  tai  yksittäisen tiejakson kehittämistä arvioidaan 
seutusuunnittelussa sekä alueiden kehittämisessä pitkälti  sen  mukaan, mi-
ten  se  tukee suunniteltua alue-  tai yhdyskuntarakennetta  ja  miten  se  edis-
tää alueen kehitystä  /28/. 

Liiken nejärjestelmänäkemyksen  mukaisessa kehittäm istyössä tarvitaan 
luonnonoloja, yhdyskuntarakennetta  ja  eri liikennemuotoja koordinoivaa in-
formaatio-  ja tandistusjärjestelmää.  Tavoitteena olisi jäsentää toimintojen 
sijoittumista  ja yhteystarpeita  kestävän kehityksen suuntaan. Yhteiskunnal-
liset päätöksentekotahot voisivat järjestelmän avulla ideoida  ja yhdentää 

 näkemyksiään  /13/. 

Liikennejärjestel miä  voidaan muuttaa kestävän kehityksen suuntaan  mm. 
 seuraavilla tavoilla, vrt, kohta  3.2 /6/:  

Liikenteen kasvua hillitään yhteiskunnallisesti hyväksyttävin rakenteelli
-sin  ja  taloudellisin keinoin. 

•  Muodostetaan valtakunnallisesti tasapainoinen aluerakenne  ja eheyte-
tään  yhdyskuntia. Jatketaan liikennejärjestelmien  ja  yhdyskuntaraken-
teen yhteensovittamista. 

•  Tuetaan taloudellisella ohjauksella aikaisemmin valittuja yhteiskunta-  ja 
liikennepoliittisia  linjoja. 

• Minimoidaan  luonnonvarojen käyttö  ja  käytön vaikutukset liikenteessä  ja 
sen i nf rastruktu uria  rakennettaessa. 

Hankkeiden päätöksenteon  on  perustuttava avoimuuteen  ja  vuorovaikutuk- 
seen niin eri viranomaisten kuin muiden sidosryhmien kanssakin. Haastatte- 
lussa tuotiin esille, että keskustelua liikennepolitiikan  ja  alueen kehittämi- 
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sen  tavoitteista  ja  päämääristä tulisi toteuttaa mandollisimman aikaisessa 
vaiheessa. 

Liikennejärjestelmä  ainoastaan tieliikenteen näkökulmasta tarkasteltuna ei 
ole kestäväl  lä  pohjalla. Tarvitaan kokonaisnäkemyksen  m uodostam iskykyä 

 eri viranomaisten osalta. Ohjelma-analyysissä oli merkillepantavaa liittojen 
vahva panostus liikennemuotojen väliseen yhteistoimintaan. Edellytykset 
toimivalle  ja asianmukaiselle  yhteistyölle ovat siis  jo  olemassa. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET  
Tielaitoksen  rooli alueellisessa kehittämistyössä  on  melko keskeinen. Maa-
kuntien liitot ovat nykyisillä ohjelmakierroksillaan korostaneet tiehankkeiden 
yleistä merkitystä entisestään. Asetelmassa  on  vaaransa - usein ei ole 
pohdittu sitä, mihin investointeja  on  järkevä kohdistaa  ja  millaisella volyymil

-la,  vaan  on  haluttu toteuttaa kaikki mandolliset hankkeet vaikutuksista piit-
taamatta. Taloudellisten resurssien puutetta  on  pidetty ainoana rajoittavana 
tekijänä. 

Nykykokemusten  perusteella Tielaitoksella  on  paljon tarjottavaa liitoille 
kestävien toimintamallien muodostamisen kannalta. Jotta rooli  ja  toiminta 

 al uekeh ittämistyössä  olisi mandollista toteuttaa kestävällä tavalla,  on  laitok-
sen jatkossa huomioitava kaksi keskeistä seikkaa: 
•  alueellinen kehittämisprosessi sisältää omat toiminnalliset erityispiir-

teensä  ja  suunnitteluun liittyvät tavoitteensa, jotka myös laitoksen  on 
 jatkossa pystyttävä tunnistamaan  ja  ennakoimaan sekä 

•  kestävien toimintamallien toteuttaminen viranomaisyhteistyössä ei ole 
mandollista ilman, että organisaatiot pyrkivät itse muuttamaan vakiintu-
neita toimintatapojaan sekä suunnittelu-  ja päätöksentekokäytäntöjään. 

 Tämä vaatimus koskee kaikkia organisaatioita, joiden toiminnasta ai-
heutuu vaikutuksia yhteiskunnan eri toimintoihin  ja  ympäristöön. 

Aluekeh ittämisprosessissa  on  erityisesti  h uom ioitava liikenneratkaisujen 
 suorat välittömät vaikutukset paikalliseen elinkeinoelämään. Tässä yhtey-

dessä nousevat esille alemman tieverkon sekä maaseudun kehittämisen 
väliset riippuvuussuhteet, matkailun  ja tienvarsipalvelujen  kehittäminen 
kestävällä tavalla sekä eri liikennemuotojen väliset yhteistoimintaperiaat

-teet.  

Kyseisten asiakokonaisu  u ksie n  ratkaisemisessa tarvitaan eri sektoriviran-
omaisten välistä yhteistyötä  ja  kokonaisvaltaista kehittämisnäkemystä, joka 
kohdistetaan paikallisesti parhaiten soveltuvalla tavalla. 

Kestävä, eri viranomaissektorien ylittävä kokonaisnäkemys  on  mandollista 
toteuttaa ainoastaan organisaation sisäisen kehittymisen kautta. Organi-
saation sisäisten toimintatapojen kehittäminen edellyttää oppimista - 
avointa suhtautumista uusien toiminta-ajatusten  ja -strategioiden  toteutta-
miseen. 

Kestävä suunnittelujärjestelmä syntyy yhteistyön sekä päätöksenteon pe-
rusteiden taustalla vallitsevien arvostusten esiintuomisella avoimen keskus-
telun  turvin.  Halu suunnitteluprosessin kehittämiseen tulisi aina lähteä 
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suunnitteluun osallistuvien sisältä, ei prosessin ulkopuolisen näkemyksen 
mukaisesti. Niin kauan kuin yhteistyö ei toimi organisaation sisällä, eikä or-
ganisaatio pysty kehittämään omia toimintojaan, ei viranomaisyhteistyökään 
voi olla mandollista. 

Kestävän toiminnan hahmottamiseksi  on  muodostettu kuvan  7  mukainen 
kolmen askeleen strategia.  

Askel  3 	I  Laaja, kokonaisvaltainen  ja  kestävä  toimintaprosessi  
eri viranomaisten yhteistyössä soveltaminen 

Kestävän kehityksen käsitteen  sisällyttäminen  oman  
Askel  2 	organisaation  toimintaprosesseiliin - oppivuus  

L 	
_  

r  Organisaation oman toiminnan lähtökohtien laaja  ja 
Askel i  I  kokonaisvaltainen tarkastelu  ja  arviointi reagointi  

Kuva  7:  Kestävän kehityksen mukainen kolmen askeleen strategia  

Minimilähtäkohtana  tulisi olla, että niin tielaitoksen kuin maakunnan liitonkin 
tulisi pyrkiä  hahm  ottamaan toimintaansa  ja sen  vaikutuksia entistä laajem-
massa merkityksessä.  Sektorisuunnittelun periaatteet eivät toimi alueelli-
sessa kehittämistyössä, joka prosessina perustuu viranomaisyhteistyöhön, 
konsensukseen pohjautuvaan päätöksentekoon sekä moniulotteisten yh-
teiskunnallisten kehittämistoimenpiteiden hahmottamiseen  ja  niiden seura-
usvaikutusten ennakoimiseen. 

Laaja-alaisuus  ja  kokonaisuuksien hahmottamiskyky ovat aluekehittämis-
prosessin avainsanoja. 

Tämän jälkeen  on  mandollista miettiä kestä  ylen  toimintatapojen  sisä Ilyttä
-mistä konkreettisesti oman organisaation toimintaan. Tässä mielessä liitot 

seuraavat Tielaitoksen toimintatapoja selvästi jäljessä. Suunnitteluun liittyvä 
yleinen kehittämistyä  on  liitoissa vasta alussa. Vanhat toimintatavat ovat 
vahvasti juurtuneet toimintaan. Tämä ei luonnollisestikaan tarkoita sitä, ettei 
Tielaitoksen tarvitse enää panostaa omien toimintatapojensa kehittämiseen. 
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Kun kestävän kehityksen käsite  on  sisällytetty sektoreittain toimintaan, voi-
daan kolmantena askeleena alkaa miettiä toimintatapojen muuttamista kohti 
koordinoitua, kokonaisvaltaista  ja  kestävää alueellista kehittämistyötä. Täs-
sä yhteydessä liittojen rooli korostuu. Niiden tehtävänä tulisi olla kestävän 
aluekehittämisprosessin nyörien käsissäpito. Nykyisestä talutettavasta pi-
täisi  tulla  prosessia johtava asiantuntija. Tähän asetelmaan  on  valitettavasti 
vielä matkaa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kestävää kehitystä palvelevan tienpidon 
määrittely  on  sidottu siihen käsitykseen, mikä muodostuu kestävän kehityk-
sen yhteiskunnasta. Tielaitos ei voi olla yksin vastuussa kestävän yhteis-
kunnan toimintaedellytyksistä. Tielaitoksen päätehtävänä  on  ottaa yhteis-
kunnan määrittämä kestävän kehityksen vastuu liikenneverkkojen osalta 

 /20/.  

Tähän liittyen kestävän kehityksen mukainen vastuu  on  kirjattu myös laitok-
sen yleisiin toimintaperiaatteisiin: tielaitoksen tehtävänä ei ole teiden raken-
taminen, vaan kokonaisliikenteen vähentäminen. Kyseinen tavoite  on  kiel-
tämättä kunnianhimoinen, mutta kuitenkin saavutettavissa. 
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LU  TIE ET 

8 	LIITTEET 

LuTE  1 	 YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA  LIITTOJEN HANKE- 
LUETTELOISSA  

LIITTO  YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA  

Uusimaa Kansainvälistyminen  
-  kilpailussa panostus ympäristön korkeaan laatuun 
Hyvän elinympäristön turvaaminen  
- kaupunkialueiden  kestävä kehitys  kaupunkipolitiikan  

avulla  
- ympäristökuormituksen  vähentäminen  yhdysku ntien  
vesi-, jäte-, energiahuollon sekä  liikennejärjestelmän  
kehittämisellä  

-  jätteiden  hyötykäytön  tehostaminen  
- pohjavesivarojen  suojelu  
-  ranta-alueiden kestävä käyttö sekä luonnon-  ja  kulttuuri  

_________________  ympäristön säilyminen  ja  parantaminen 
Itä-Uusimaa Ympäristö  

-  kansainvälinen  ympänstöyhteistyä 
-  merkittävien luonnon-  ja  kulttuuriympäristöjen  kunnostus  
-  kylä- sekä  perinnemaisemien  kehittäminen  
-  maatalouden  ympäristänhoito 
-  vesi-  ja  jätehuo  Ito  
- pohjavesien  suojelu  
- ympäristäkoulutus  
Maakunnan identiteetin vahvistaminen  
- kulttuuriperinteeseen  kuuluvan rakennuskannan suojelu 

Varsinais -Suomi  Kohtaamispaikka idän  ja  lännen välillä  
-  eri liikennemuotojen välinen yhteistoiminta 
Ohjenuorana  omaehtoisuus 
- ympäristötekniikkayritysten verkottuminen 
Vahvuutena  kestävä ympäristö  
- ympäristötutkimuksen  ja  -koulutuksen edistäminen  
-  luonnon suojeleminen  ja  pilaantumisen  estäminen  
-  vesi-  ja  jätehuolto  
- energiahuolto 
- kulttuuriympäristön  hoito 

Satakunta  Tuotanriollisen  yritystoiminnan uudistaminen  
- yritystoiminnan/kuntien ympäristätekniikka -kehittäminen  
-  yritysten  verkottuminen  
Inhimillisten voimavarojen hyödyntäminen  
- ympäristöosaamisen  tason nosto  
-  kulttuuri-identiteetin vahvistaminen  mm.  rakennetun 

ympäristön  ja  maiseman osalta sekä koulutuksen  ja  
tiedotuksen keinoin lisätä osallistumista  ja  vuorovaiku - 
tu sta  

Ympäristön laadun kehittäminen  
- keskustojen elävöittäminen 
-  vanhojen teollisuus-  ja  maatalouskiinteistöjen uuskäyttö 
-  maaseudun maisemanhoito-  ja  ympäristänsuojelu 
-  kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten  ja  

__________________ miljöiden  hoito  
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Pirkanmaa Elinkeinoelämän kehittäminen  
-  alueellisesti tasapainoinen kehitys  
Liikennejärjestelmän  kehittäminen  
-  toimiva järjestelmä kaikkiin  liikennemuotoihin  
Kulttuurin, matkailun  ja  alueen imagon edistäminen  
- vetovoimaisuuden  lisääminen  mm.  hyvällä  ympäristöllä 
-  luonto-  ja  maatilamatkailun  lisääminen 

Häme Elinkeinojen  kehittäminen/työllisyys 
-  kestävien  metsänhoitomenetelmien  soveltaminen  
Aluerakenteen/ympäristön säilyttäminen/kehittäminen 
- liikennejärjestelmän  ja  maankäytön kehittäminen  
-  maaseudun asutus-  ja  palvelurakenteen  kehittäminen  
-  vesi-, jäte-  ja  energiahuollon kehittäminen  
- ympäristönhoito  ja  vesiensuojelu 
-  luonnon perinnön  ja  virkistyskäylön  turvaaminen  
-  kulttuuriperinnön vaaliminen  ja  elvyttäminen 
Koulutus  
- ympäristöosaamisen  kehittäminen 

Päijät-Häme  Pk-yritystoiminnan lisääminen  ja  verkostoituminen 
-  maaseudun tuotteiden  jatkojalostus 
Maaseutuasumisen  kehittäminen  
-  kylien kehittäminen  
- etätyön  korostaminen 
Puhtaan ympäristön säilyttäminen  
- ympäristöosaamisen  ja  tiedonvälityksen tason nosto  
-  teknisen  ympäristönhoidon  edellytysten parantaminen  
-  luonnon monimuotoisuuden turvaaminen  
-  rakennetun ympäristön laadun parantaminen  ja  virkistys- 

käyttömandollisuuksien  kehittäminen  
- maaseutuympäristön  hoito  ja  kehittäminen 

Kymenlaakso Maaseudun  luonnonvaroihin  ja  osaamiseen perustuvan yri- 
tystoiminnan kehittäminen  
- alkutuotantoon  liittyvän yritystoiminnan kehittäminen  
- luontomatkailun  kehittäminen 
Maaseudun infrastruktuurin  ja  ympäristön kehittäminen  
- kulttuuriympäristöjen  säilyttäminen  ja  kehittäminen  
-  uudistuvan maaseudun toimivuuden kannalta tärkeiden  

__________________ infrastruktuurihankkeiden  toteuttaminen 
Etelä- Karjala Yritystoiminnan kehittäminen  

-  matkailun kehittäminen kestävän käytön periaatteilla 
Osaamisen edistäminen  
-  neuvonnan kehittäminen  -  mm.  ympäristönsuojelun  

näkökulmien  kytkeminen maa-  ja  metsätaloustilojen 
toimintaperiaatteisiin  

Alkutuotannon sopeuttaminen  ja  uudistaminen  
- LUOM  U -tuotannon kehittäminen maataloudessa  
-  ekologisen metsä-  ja  puutalouden  tuotannon kehittäminen 
Ympäristönsuojelu sekä asuin-  ja  ku Ittuu riympäristön  
kehittäminen  
- luonnonympäristön  hoito  ja  suojelu  
-  asumisen  ja  palvelujen kehittäminen  
-  kulttuuriperinnön säilyttäminen  
Perusrakenteen  kehittäminen  
- liikenneverkon  (maa-  ja  vesi) sekä tietoliikenteen  

_________________  ja  bioenergian  käytön kehittäminen  
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Mikkelin 	läänin Metsät  ja  puunjalostus 
maak.yhtymä -  parantaa puuraaka-aineen hyödyntämisastetta 

Ympäristöyritystoiminta 
- "ekobusinekseri  piilaakso" 
-  alan koulutus  ja  tutkimus, ympäristökasvatus 
-  tuotekehitys, maakunnan ympäristöimago 
Elintarviketeollisuus 
- LUOMU-  tuotanto 
Matkailu 
- luontomatkailun  kehittäminen 
Osaa mi nen,työvoi  ma,  tiede  ja  teknologia 
- ympäristöosaamisen  vahvistaminen 

Pohjois- Karjala Lähialueyhteistyä 
-  eri liikennemuotojen vaatimien yhteyksien kehittäminen 
- matkailuyhteistyö - luonto/erämatkailun  hankkeet 
- ympäristöalan  yhteistyö 
Maaseutuelinkeinot 
-  teknisen infrastruktuurin rakentaminen, palvelujen 

saatavuuden turvaaminen 
Yhteysverkot  ja  energia 
- liikenteellisen  aseman vahvistaminen 
-  kansainvälisten yhteyksien kehittäminen 
- bioenergian  lisääminen 

Pohjois-Savo  Metsätalous  ja energian  tuotanto 
-  metsien moninaiskäyttö-  ja  ympäristöasiat 
Matkailu 
-  luonto-  ja harrastusmatkailun  kehittäminen 
Yhteysverkko 
-  eri liikennemuotojen välinen yhteistyö 
-  energia-  ja  vesihuolto 
Maaseudun palvelujen kehittäminen 
- maaseutuasutuksen  vahvistaminen kestävällå tavalla 
Ympäristöhuolto 
-  jätehuollon kehittäminen 
-  vesistöjen  ja  maiseman hoito 
-  rantojen käytön suunnittelu 

Keski -Suomi  Maaseutuelinkeinot 
- maatilojen/metsätalouden  kuormituksen väheneminen 
-  maaseudun viljely-  ja perinnemaisemien  sekä luonnon 

monimuotoisuuden säilyttäminen 
-  elinkeinojen monipuolistaminen 
Matkailu 
-  rakennetun  ja luonnonympäristön  vaaliminen  ja  

kehittäminen 
lnfrastruktuurin  kehittäminen  ja  ympäristön hoito 
-  eri liikennemuotojen yhteistyö 
-  maaperän  ja  vesistön hoitaminen 
-  maiseman parantaminen 
- suojeluohjelmien/virkistysalueiden  toteuttaminen 
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Etelä- Matkailu 
Pohjanmaa -  luonto-  ja vesistömatkailu 

lnfrastruktuurin  kehittäminen 
-  eri liikennemuotojen kehittäminen 
-  tietoliikenne 
-  energia-, vesi-  ja  jätehuolto 
Kansainvälistyminen 
-  ympäristö-  ja energiayhteistyö  
Ympäristö 
- vesistäjen  kunnostus 
- luonnonvaroihin  liittyvä kehittämistoiminta 
-jätehuolto 
-  maisemanhoito  ja  saastuneiden maa-alueiden kunnostus 

Keski- Alueen vetovoimaisuuden lisääminen 
Pohjanmaa -  huolehtiminen alueen ympäristöstä, luonnosta  ja  

kulttuurista 
lnfrastruktuuri 
-  eri liikennemuotojen monipuolinen kehittäminen 

Pohjois- Luonnonvarojen käyttö  ja  ympäristön kestävän 
Pohjanmaa kehityksen edistäminen 

-  luonnonvarojen jalostusasteen nosto  ja  uusimuotoisen 
käytön edistäminen 

-  luonnonvarojen käytön ympäristövaikutusten huomioon- 
ottaminen 

- energiaomavaraisuuden  edistäminen 
- bioteknologian  kehittäminen 
-  luonnon monikäytön (virkistys, matkailu) edistäminen 
-  luonnon  ja  maiseman monimuotoisuuden säilyttäminen 
Laajalle levinneen alue-  ja  yhdyskuntarakenteen  ja sijaintiteki- 
jöiden  hyödyntäminen 
-  maakunnan eri osien asuttuna pitäminen 
-  maakunnan aluerakenteen kannalta tärkeiden kylien 

elinvoimaisuuden  ylläpitäminen 
-  kansainvälisten liikenneyhteyksien kehittäminen 
-  edulliset  ja  toimivat liikenneyhteydet sekä maakunnan 

sisällä että muualle Suomeen 
- perustieverkon  kunnosta huolehtiminen 
-  tietoliikenteen hyödyntäminen  ja  kehittäminen 
-  julkisen henkilöliikenteen toimivuus kuntakeskusten  ja  

kylien välillä 

Kainuu Metsät, puunjalostus 
-  metsien talouskäytön  ja ympäristöarvojen yhteensovitus  
Matkailu 
- luontoaktiviteettien  kehittäminen 
-  kulttuuri-  ja  luku ntamatkailun kehittäminen 
- luonnonarvojen säilyttämis-  ja hoitosuunnitelmien  

laatiminen matkailun tarpeisiin sekä informaation 
lisääminen luontoarvoista 

-  ympäristön mandollisuuksien tuotteistaminen virkistys- 
ja matkailupalveluiksi 
- ympäristösertifikaattien  käyttöönotto 
Eri yritysmuotojen yhteistoiminta 
- ympäristöarvojen tuotteistaminen  ja kaupallistaminen  

kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta 
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Maaseudun kehittäminen 
-  kylien  ja maaseutuympäristön  kehittäminen 
Elinkeinoelämän toimintaympäristön  
ja  elinympäristön kehittäminen 
- ympäristöalan  kansainvälinen tutkimusyhteistyö 
-  kestävän kehityksen verkostomallin kehittäminen 
-  ympäristön hoidon, suojelun  ja  kestävän käytön edistys 
-  alueellinen markkinointi maankäytön suunnittelun avulla 
- bioenergian  käytön edistäminen 

Lappi Matkailu 
-  ympäristö-  ja kulttuuriarvojen huomioiminen 
-  vesi-  ja jätehuoltojärjestelmät 
- virkistysalueet  ja reitistöt 
- matkaduympäristön maisemointi  
Yritystoiminta  ja  teknologia 
- ympäristöteknologian  osaamisen kehittäminen 
-  rakennetun ympäristön kehittäminen 
Luonnonvarat  ja  ympäristö 
-  vesistöjen moninaiskäyttö 
-  geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
Kansainvälinen  ja  sisäinen yhteistyö 
-  painotus infrastruktuu rin kehittämisessä, talousyhteis- 
työssä  ja ympäristökysymyksissä 

lnfrastruktuuri 
-  eri liikennemuotojen kehittäminen 
- liikenneympäristön parantamishankkeet 
-  uudet energiamuodot  ja energiantuotantomallit 
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LUTE 3 	 HAASTATTELUKYSYMYKSET  

A. KESTÄVÄN KEHITYKSEN YLEINEN MERKITYS 

"Alueellisesti kestävä kehittäminen" - mitä käytännössä tarkoitetaan? 

Otetaanko nykyisessä kehittämistyässäkäsite huomioon?  

Liittyykö näkemyksen soveltamiseen ongelmia nykyisen prosessin yhtey-
dessä?  

Millä päätöksentekotasolla aluesuunnittelussa  liikutaan? Vaatimukset kes-
tävän kehityksen  mu kaisel le tarkastelutavalle?  

Miten kehittämistyössä voidaan hakea kestävän alue-  ja  yhdyskuntaraken-
teen tavoitteita  ja  malleja, erityisesti liikennejärjestelmän toiminnan kannal-
ta?  

B. VIRANOMAISYHTEISTYÖ  

Tulisiko 	käsite 	sisällyttää 	ohjelmatyöskentelyyn 	sektoreit- 
tain/hallinnonaloittain  vai kokonaisnäkemyksenä? Onko kokonaisnäkemys 
mandollista toteuttaa käytännössä?  

C. TIELAITOKSEN  ROOLI 

Kestävä kehitys tiensuunnittelussa? Liikennepolitiikassa? Keskeiset tarkas-
telutapojen erot? 

Tielaitoksen  nykyinen rooli  ja  kestävä näkökulma aluekehittämisprosessis
-sa? Ongelmakohdat?  

Kuinka tielaitoksen "kestävää" roolialasiantu ntemusta sekä toimintatapoja 
voisi hyödyntää tulevaisuudessa? Mitä asiantuntemus koskee? 

Miten tielaitos sisällyttää tehokkaimmin kestävän kehityksen käsitteen alu-
eellisen kehittämisprosessin osaksi?  

D. KEHITTÄMISEHDOTUKSET  

Miten tielaitoksen roolia  ja  toimintatapoja voisi kehittää prosessin osana? 

- Uusia tarkastelunäkökulmia? 

-  Menetelmiä? 

-  Prosesseja? 

-  Jollakin muulla tavalla, miten? 
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