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TIIVISTELMÄ 

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu eri kulkutapoja palve-
levasta liikenneinfrastruktuurista, liikennepalveluista ja niitä käyttävästä lii-
kenteestä. Kestävällä tavalla toimivan liikennejärjestelmän suunnittelu ja ke-
hittäminen edellyttää kokonaisuuden huomioon ottamista. Vastuu liikennejär-
jestelmän eri osien ylläpidosta ja kehittämisestä on kuitenkin jakaantunut 
usealle osapuolelle. Tarvitaan eri tahojen yhteistä suunnittelua, vuorovaiku-
tusta ja osallistumista – liikennejärjestelmätyötä. 
 
Tiehallinnolla on merkittävä rooli liikennejärjestelmän kehittäjänä niin alueel-
lisella kuin valtakunnallisella tasolla. On tärkeää, että Tiehallinto omalta osal-
taan muodostaa selkeän näkemyksen liikennejärjestelmätyön sisällöstä, 
haasteista ja kehittämistarpeista sekä liikennejärjestelmätyön eri osatehtävi-
en kytkeytymisestä tienpidon suunnittelun ja ohjelmoinnin prosesseihin. Tä-
män työn tehtävänä oli määritellä liikennejärjestelmätyön käsite, kirjata lii-
kennejärjestelmätyön kehittämistarpeet Tiehallinnon näkökulmasta ja laatia 
ehdotus seuraavan vaiheen kehittämistoimista. 
 
Työssä esiin nousseista liikennejärjestelmätyön kehittämistarpeista suurin 
osa liittyy yhteen tai useampaan seuraavista aiheista: 
- Tiehallinnon rooli liikennejärjestelmätyössä ja sen omat tavoitteet liiken-

nejärjestelmätyölle 
- Valtakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden suhde liikennejärjestelmä-

työssä ja Tiehallinnon toiminnassa 
- Eri osapuolten tavoitteet ja vastuut suhteessa käytettävissä olevat kei-

noihin ja resursseihin, hallinto- ja rahoitusjärjestelmien kehittäminen 
- Kuntien ja muiden osapuolten sitoutuminen yhteisiin suunnitelmiin 
- Tiehallinnon oma sitoutuminen liikennejärjestelmäsuunnitelmiin ja niiden 

kytkennät toiminta- ja taloussuunnitteluun ja tulosohjaukseen 
- Liikenteen ja maankäytön suunnittelun vuorovaikutuksen parantaminen 

ja niiden kehittämisvaiheiden yhteenkytkennän parantaminen 
- Liikennejärjestelmäsuunnittelun muutos hankelistoista ja erillisistä suun-

nitelmista strategiseksi suunnitteluksi ja jatkuvaksi yhteistyöprosessiksi 
 
Kehittämistarpeista johdettiin liikennejärjestelmätyön kehittämistehtävät. 
Tiehallinnon vastuulla oleville tehtäville määriteltiin tarkempi vastuutaho Tie-
hallinnon sisällä ja valittiin kiireellisimmin aloitettavat tehtävät. Tehtävien ai-
hepiirejä ovat mm. Tiehallinnon oman roolin selkeyttäminen, neliporrasperi-
aatteen vahvistaminen suunnittelussa, sidosryhmäyhteistyön tehostaminen, 
liikennejärjestelmäsuunnittelu, maankäytön suunnitteluun liittyvä kehittämi-
nen, Tiehallinnon toimintalinjojen ja -ohjeiden aseman selkeyttäminen sekä 
liikennejärjestelmäsuunnittelun ja tienpidon ohjauksen yhteenkytkentä. 
 
Kehittämistehtävät, joiden toteuttamisvastuu on liikenne- ja viestintäministe-
riöllä, hallinnonalan virastoilla yhdessä tai muilla yhteistyötahoilla, koottiin 
muille toimijoille suunnatuiksi aloitteiksi liikennejärjestelmätyön kehittämisek-
si. Niiden aiheet liittyvät hallinnon uudistustarpeisiin, liikennesektorin rahoi-
tusjärjestelmän ja taloudellisen ohjauksen kehittämiseen sekä ohjeistukseen 
liikennejärjestelmäsuunnittelun periaatteista. 



 

 



 

ESIPUHE 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisohjel-
maan 2007–2012 sisältyy yhtenä teemana liikennejärjestelmätyön kehittä-
minen ja siinä yhtenä kohteena ”Liikennejärjestelmän strategisen suunnitte-
lun systematisointi hallinnonalalla”. Tämä edellyttää sekä koko toimijakentän 
että hallinnonalan oman näkemyksen kuvaamista ja analysoimista. Hallin-
nonalan näkemystä tulee selvittää yksiköittäin, sillä myös hallinnonalan sisäl-
lä on erilaisia näkemyksiä ja käytäntöjä.  
 
Tiehallinto aloitti oman näkemyksensä määrittelyn kokoamalla tiepiirien ja 
keskushallinnon liikennejärjestelmävastaavat yhteen pohtimaan liikennejär-
jestelmätyön sisältöä ja kehittämistarpeita. Tämä työ on yhteenveto yhteis-
ten työpajojen ja kokousten pohdintojen tuloksista. Kyseessä on esiselvitys, 
jonka tehtävänä oli määritellä liikennejärjestelmätyön käsite, kirjata liikenne-
järjestelmätyön kehittämistarpeet Tiehallinnon näkökulmasta ja laatia ehdo-
tus seuraavan vaiheen kehittämistoimista. 
 
Työtä on ohjannut seuraava työryhmä: 

• Mirja Hyvärinta Uudenmaan tiepiiri, puheenjohtaja 
• Pekka Räty Uudenmaan tiepiiri 
• Markku Järvelä Vaasan tiepiiri  
• Hanna Kari Turun tiepiiri 
• Mika Savolainen Savo-Karjalan tiepiiri 
• Risto Leppänen Oulun tiepiiri 
• Kari Halme Kaakkois-Suomen tiepiiri 
• Tero Haarajärvi Hämeen tiepiiri 
• Matti Holopainen Tiehallinto / keskushallinto 
• Minna Weurlander Tiehallinto / keskushallinto 
 

Osaan työpajoista ovat osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriön edusta-
jina Petri Jalasto, Eeva Linkama ja Risto Murto. Työtä on esitelty ja kom-
mentteja saatu liikenne- ja viestintäministeriön ohella myös ympäristöminis-
teriön, Ratahallintokeskuksen, lääninhallinnon liikenneosastojen ja Kuntalii-
ton edustajilta. 
 
Tämän työn kanssa samanaikaisesti on pohdittu kaupunkiseutujen liikenne-
järjestelmätyön kehittämistä. Hankkeella on osin yhteisiä tavoitteita tämän 
työn kanssa ja se tarkentaa ja jatkaa tässä työssä esitettyjä kehittämistoimia 
kaupunkiseutujen osalta. 
 
Työryhmän sihteerinä on toiminut Linea Konsultit Oy, jossa työstä ovat vas-
tanneet Sakari Somerpalo ja Annu Korhonen. Asiantuntijana työhön ja työ-
pajoihin on osallistunut myös Reijo Helaakoski. 
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1  JOHDANTO 

1.1  Työn tausta ja raportin sisältö 

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu eri kulkutapoja palve-
levasta liikenneinfrastruktuurista, liikennepalveluista ja niitä käyttävästä lii-
kenteestä. Samalla liikennejärjestelmä on yhdyskunta- ja aluerakenteen yksi 
osatekijä ja vuorovaikutuksessa monien muiden yhdyskunnan toimintojen 
kanssa. Kestävällä tavalla toimivan liikennejärjestelmän suunnittelu ja kehit-
täminen edellyttää kokonaisuuden huomioon ottamista. Vastuu liikennejär-
jestelmän eri osien ylläpidosta ja kehittämisestä on kuitenkin jakaantunut 
usealle osapuolelle. Tarvitaan eri tahojen yhteistä suunnittelua, vuorovaiku-
tusta ja osallistumista – liikennejärjestelmätyötä. 
 
Tiehallinnolla on merkittävä rooli liikennejärjestelmän kehittäjänä niin alueel-
lisella kuin valtakunnallisella tasolla. On tärkeää, että Tiehallinto omalta osal-
taan muodostaa selkeän näkemyksen liikennejärjestelmätyön sisällöstä, 
haasteista ja kehittämistarpeista sekä liikennejärjestelmätyön eri osatehtävi-
en kytkeytymisestä tienpidon suunnittelun ja ohjelmoinnin prosesseihin. Tä-
män työn tehtävänä oli määritellä liikennejärjestelmätyön käsite, kirjata lii-
kennejärjestelmätyön kehittämistarpeet Tiehallinnon näkökulmasta ja laatia 
ehdotus seuraavan vaiheen kehittämistoimista. 
 
Luvun 2 alussa on ensin määritelty keskeiset raportissa käytetyt liikennejär-
jestelmäkäsitteet. Sen jälkeen on esitetty tiivis yhteenveto liikennesektorin 
suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmästä sekä tienpidon suunnittelun teh-
tävistä ja suunnittelutasoista liikennejärjestelmätyön toimintakentän hahmot-
tamisen taustaksi. 
 
Luvuissa 3 ja 4 on kuvattu työssä esille nousseita liikennejärjestelmätyön 
haasteita ja kehittämistarpeita. Luku 3 käsittelee laajasti liikennejärjestelmä-
työn eri osa-alueita ja luku 4 keskittyy tarkemmin erityisesti liikennejärjestel-
mäsuunnitteluun. Lukujen teksti perustuu Tiehallinnon asiantuntijoiden työ-
pajoissa esittämiin näkemyksiin, työn alkuvaiheessa tehtyihin Tiehallinnon 
ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluihin sekä konsultin omiin kokemuk-
siin liikennejärjestelmän suunnittelusta. Lista työn yhteydessä haastatelluista 
henkilöistä on liitteessä 2. Kunkin alaluvun loppuun on tiivistetty keskeiset 
jatkotoimenpiteitä edellyttävät kehittämistarpeet. 
 
Lukuun 5 on koottu yhteenveto ehdotetuista kehittämistoimista ja määritelty 
niille vastuutahot. Toimenpiteet on jaoteltu Tiehallinnon liikennejärjestelmä-
työtä, Tiehallinnon toimintalinjoja ja -ohjeita sekä tienpidon ohjauksen ja lii-
kennejärjestelmäsuunnittelun yhteenkytkentää koskeviin kehittämistoimiin 
sekä muille toimijoille ja yhteistyötahoille suunnattuihin aloitteisiin liikennejär-
jestelmätyön kehittämiseksi. Tiehallinnon vastuulla olevat toimenpiteet on 
lisäksi priorisoitu työryhmän näkemyksen mukaisesti.  
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 JOHDANTO  
 

1.2  Liikennejärjestelmätyön muutostekijöitä 

Liikennejärjestelmätyön sisältöön ja toimintatapoihin luovat kehittämistarpei-
ta samanaikaisesti sekä muutokset julkisen hallinnon organisoinnissa ja vas-
tuunjaoissa että itse liikennejärjestelmän toimintaan ja vaikutuksiin kohdistu-
vat muuttuvat vaatimukset. Viimemainituista keskeisin on ilmastonmuutok-
sen hillinnän asettama haaste liikennesektorille. Vaatimukset vähentää lii-
kenteen energiankulutusta kovenevat ja tulevaisuudessa on odotettavissa, 
että liikennejärjestelmän kehittämiselle asetettaan nykyistä selvästi sitovam-
pia tavoitteita ja reunaehtoja. 
 
Hallinnossa merkittävimpiä lähivuosien muutoksia ovat kuntarakenteen muu-
tokset, aluehallinnon uudelleenjärjestelyt sekä valtion liikennehallinnon or-
ganisaatiomuutokset. Kuntien lukumäärä vähenee ja toiminnalliset kaupun-
kiseudut jakautuvat nykyistä harvempiin hallinnollisiin alueisiin. Seutujen 
merkitys kasvaa ja joillakin kaupunkiseuduilla koko seutu yhdistyy hallinnolli-
sesti yhdeksi kunnaksi. Toisaalta ainakin välivaiheessa tulee olemaan hyvin 
erisuuruisia ja laajuisia kuntia. Muutokset tuovat uusia haasteita toimivan ja 
tasapuolisen kuntayhteistyön järjestämiseksi myös liikennesektorilla. 
 
Aluehallinnon uudelleenjärjestely merkinnee sitä, että valtion eri alojen alue-
hallintoa, Tiehallinto mukaan lukien, kootaan yhteisiin alueellisiin yksiköihin. 
Valtion aluehallinnon vastinparina on kuntasektoria edustava maakuntahal-
linto, maakuntaliitot. Niiden määrä todennäköisesti vähenee. Valtion liiken-
nehallinnon sisällä on puolestaan suunniteltu eri liikennemuotoja edustavien 
virastojen yhdistämistä liikennejärjestelmänäkökulmaa paremmin tukevaksi 
liikennevirastoksi. Aluehallinnon muutoksia ohjaa kaksi pääperiaatetta, jotka 
heijastuvat tulevaisuudessa myös Tiehallinnon liikennejärjestelmätyöhön: 
nykyisen sirpaloituneen sektorihallinnon kokoaminen suuremmiksi monialai-
siksi aluehallintoyksiköiksi sekä alueiden oman päätösvallan vahvistaminen 
etenkin erilaisissa kehittämistehtävissä, joihin liikenneverkon kehittäminenkin 
ainakin tietyiltä osin voidaan laskea.. 
 
Myös joukkoliikenteen järjestämistapaan ja rahoitukseen on tulossa muutok-
sia. Joukkoliikenteen järjestämismallin tai -mallien tulevaisuuteen vaikuttavat 
EU:n uusi palvelusopimusasetus ja sen pohjalta käynnistetty henkilöliikenne-
lain uudistus. Junaliikenteeseen muutoksia tuo kilpailun avaaminen EU:n 
suuntaviivojen mukaisesti ensin tavaraliikenteessä ja myöhemmin todennä-
köisesti myös henkilöliikenteessä. 
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2  KÄSITTEET 

2.1  Liikennejärjestelmäkäsitteet 

Työssä on määritelty keskeiset liikennejärjestelmäkäsitteet. Tarkoituksena ei 
ole ollut luoda yksiselitteisiä yleispäteviä määritelmiä, vaan muodostaa ja 
kuvata Tiehallinnon näkemys käsitteiden sisällöstä. 
 
Liikennejärjestelmä 
 
Liikennejärjestelmä muodostuu liikenneinfrastruktuurista ja -palveluista ja 
niitä käyttävästä henkilö- ja tavaraliikenteestä (tie, raide, vesi ja ilma). 
 
Liikennejärjestelmänäkökulma 
 
Liikennejärjestelmänäkökulmalla tarkoitetaan liikennejärjestelmän kehityk-
seen vaikuttavaa eri osapuolten toimintaa (esimerkiksi tienpitoa), yhteistyötä 
ja päätöksentekoa silloin, kun niissä pyritään ottamaan huomioon toiminnan 
ja päätösten merkitys liikennejärjestelmän kannalta. Käsite ei siis rajaudu 
tiettyihin tehtäviin, vaan kyse on ennen muuta toimintavasta.  
 
Liikennejärjestelmätyö  
 
Liikennejärjestelmätyö on eri toimijoiden yhteistä suunnittelua, osallistumista 
ja muuta yhteistyötä silloin, kun tavoitteena on liikennejärjestelmän kokonai-
suuden kehittäminen. Liikennejärjestelmätyö voi koskea mm. maankäytön, 
liikenneväylien pidon tai liikennepalvelujen suunnittelua. Liikennejärjestelmä-
työ on siten liikennejärjestelmänäkökulmaa suppeampi käsite ja rajautuu eri 
osapuolten yhteisen toimintaan, kun taas liikennejärjestelmänäkökulma -kä-
site pitää sisällään myös eri tahojen oman toiminnan. 
 
Tiehallinnon liikennejärjestelmätyötä ovat liikennejärjestelmäsuunnittelun li-
säksi myös esimerkiksi osallistuminen maankäytön suunnitteluun (mm. vi-
ranomaisneuvottelut, kaavalausunnot ja liikenneselvitykset), liikenneturvalli-
suusyhteistyö, joukkoliikenteen suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi-
prosessit, kuntien ja muiden tahojen kanssa laadittavat yhteiset esisuunni-
telmat ja -selvitykset sekä liikennejärjestelmän suunnittelua palvelevien tieto-
jen kokoaminen eri tahojen käyttöön. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on hallintorajat ylittävä yhteistyöprosessi alu-
een liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Usein keskeinen osa tätä yhteistyö-
prosessia on liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen ja seuranta. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun ideaalimallissa eri tahot miettivät ja sopivat 
yhdessä sitä, mihin suuntaan liikennejärjestelmää halutaan kehittää ja miten 
ratkaistaan liikennejärjestelmän haasteet ja ongelmat. Vähintäänkin liikenne-
järjestelmäsuunnittelu sovittaa yhteen eri toimijoiden ja eri hallinnonalojen 
tavoitteita, tarpeita ja toimenpiteitä käytettävissä olevien resurssien puitteis-
sa. 
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Liikennejärjestelmäsuunnitelma 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kaikkien liikennemuotojen infrastruktuu-
ria, palveluja ja toimintaa koskeva yhteinen kehittämissuunnitelma.  
 
 

 
 

Kuva 1.  Liikennejärjestelmäkäsitteiden keskinäinen suhde 

 

2.2  Liikennejärjestelmän suunnittelu- ja päätöksentekojärjes-
telmät 

Liikennejärjestelmää ja sen osia suunnittelevat ja kehittävät sekä valtio, kun-
nat että yksityiset liikenteenharjoittajat. Liikennesektorin suunnittelujärjestel-
mien ohella alueiden käytön ja alueiden kehittämisen suunnittelu ovat mer-
kittävässä asemassa liikennejärjestelmän kehittämisessä. Liikennejärjestel-
män kehityksen kannalta keskeisimmät hallinto- ja suunnittelujärjestelmät on 
esitetty taulukossa 1.  
 
Taulukkoon 2 on puolestaan hahmoteltu kuvaa siitä, kuka päättää liikenne-
järjestelmän kehityksestä: kenellä on päätösvastuu keskeisimmillä liikenne-
järjestelmän osa-alueilla, kuka suunnittelee ja valmistelee päätöksiä ja mikä 
valtionhallinnon ohjausjärjestelmä mahdollisesti ohjaa ko. osa-alueen suun-
nittelua ja toteuttamista. 

Liikennejärjestelmä-
suunnitelma 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu 

Liikennejärjestelmätyö 

Liikennejärjestelmänäkökulma 
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Taulukko 1.  Tärkeimmät liikennejärjestelmän kehitystä ohjaavat hallinto- ja suunnit-
telujärjestelmät 

Poliittinen taso:  
Hallitusohjelma ja hallituksen linjaukset 
Jatkossa: liikennepoliittinen selonteko ja siihen liittyvä liikenneolojen kehittämisohjelma 
Valtion talousarvio 

Alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmä: 
- Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet: lakisääteisiä, ohjaavat myös  

LVM:n hallinnonalaa 
- Maakuntasuunnitelma: maakunnan kehittämisstrategia, eri hallinnonalat käsittävä 
- Maakuntaohjelma: eri hallinnonalojen toimia kokoava, aikajänne 4 vuotta 
- Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma: vuosittain 

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä: 
- Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: lakisääteisiä, ohjaavat myös LVM:n hallinnonalaa 
- Maakuntakaava 
- Kuntien yleis- ja asemakaavoitus (= maankäytön suunnittelu) 

LVM:n ja sen alaisten väylävirastojen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät: 
LVM-taso 
- LVM:n strategiat: ei säädöspohjaa eikä sitovuutta 
- LVM:n TTS: aikajänne 5 vuotta 
- Virastokohtainen tulosohjaus: tukee heikosti lj-näkökulmaa 
- Talousarvio ja sen valmistelu: nykyinen rahoitusjärjestelmä ei luo edellytyksiä lj-näkökulmalle  

varsinkaan kaupunkiseuduilla, verotus- ym. kysymykset VM:llä 
Tiehallinto (ja muut väylävirastot) 
- Väylänpidon ohjaus 

o PTS-suunnitelmat: harkittava, missä määrin jatkossa tarvitaan väyläviranomaiskohtaisia  
PTS-suunnitelmia, eri virastojen yhteiset suunnitelmat toisivat lisää lj-näkökulmaa 

o (Tie)liikenneolojen tavoitetilakuvaukset: ei aikajännettä eikä toteuttamisohjelmaa 
o Tiehallinnon ja tiepiirien TTS-suunnitelmat: aikajänne 5 vuotta 
o Tulossopimukset 
o Talousarvion mukainen toteuttamissuunnitelma 

- Toimenpiteiden suunnittelu 
Joukkoliikenteen suunnittelu- ja hallintojärjestelmä: 

- YTV-alueen, Turun ja Tampereen kaupunkien bussiliikenne: ostoliikenne tai kaupungin oma 
liikennelaitos, kaupunki suunnittelee 

- Muiden isojen kaupunkien bussiliikenne: lupatoimivalta kaupungeilla, liikennöitsijävetoinen 
lipputuloperustainen liikenne ja sitä täydentävä ostoliikenne 

- Muut kunnat, maaseutuliikenne ja pikavuoroliikenne: lupatoimivalta lääninhallituksilla,  
liikennöitsijävetoinen lipputuloperustainen liikenne ja sitä täydentävä ostoliikenne 

- Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenne: YTV:n ostoliikenne 
- Muu junaliikenne: VR suunnittelee ja liikennöi, LVM:n korvaa kannattamattomia vuoroja 

Kuntien suunnittelujärjestelmät: 
- Kuntien strategiat 
- Maankäytön suunnittelu: osa alueiden käytön suunnittelujärjestelmää, ohjausta ylemmältä tasolta 
- Liikennesektorin suunnittelu ja toteuttamisen ohjelmointi: ei ohjausta ylemmältä tasolta 
- Muiden hallintokuntien suunnittelu (palvelujen suunnittelu, esim. koulu- ja sosiaalitoimi):  

vaihtelevasti ohjausta 
Edellisiä (tietyn alueen) liikennejärjestelmän näkökulmasta tarkasteleva liikennejärjestelmäsuunnittelu 
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Taulukko 2.  Tärkeimpien liikennejärjestelmään vaikuttavien osa-alueiden valmistelu- 
ja päätöksentekovastuu sekä mahdollinen valtionhallinnon ohjausjärjes-
telmä 

Osa-alue Suunnittelu ja päätösten 
valmistelu 

Päätöksenteko Päätöksentekoa ohjaava valtion-
hallinnon ohjausjärjestelmä 

Maankäytön  
edellytykset (kaavoitus) 

Kuntien ja maakuntaliittojen 
virkamiehet 

Kuntien ja maakuntien luotta-
musmiehet 

MRL:n mukainen alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmä 

Maankäytön  
toteutuminen 

Yritykset 
Kuntien virkamiehet 

Yritykset 
Kuntien luottamusmiehet 

 
 

Kuntien liikenneinfran 
hoito, ylläpito ja  
kehittäminen 

Kuntien virkamiehet Kuntien luottamusmiehet  

Valtion isot  
kehittämishankkeet 

LVM 
Tiehallinto, RHK, MKL 

Hallitus (eduskunta) Liikennepoliittinen selonteko ja sii-
hen liittyvä kehittämisohjelma, valti-
on talousarvion valmistelu 

Maanteiden hoito,  
ylläpito ja kehittäminen 

Tiehallinto 
Tiepiirit 

Tiehallinto 
Tiepiirit 

LVM:n hallinnonalan suunnittelujär-
jestelmä (suunnittelu, ohjelmointi ja 
rahoitus, tulosohjaus) 

Rataverkon hoito,  
ylläpito ja kehittäminen 

RHK RHK LVM:n hallinnonalan suunnittelujär-
jestelmä (suunnittelu, ohjelmointi ja 
rahoitus, tulosohjaus) 

Vesiväylien hoito,  
ylläpito ja kehittäminen 

MKL MKL LVM:n hallinnonalan suunnittelujär-
jestelmä (suunnittelu, ohjelmointi ja 
rahoitus, tulosohjaus) 

Lentoasemien hoito, 
ylläpito ja kehittäminen 

Finavia Finavia LVM:n asettamat tulos-, palvelu- ja 
toimintatavoitteet 

Pks:n, Turun ja Tampe-
reen joukkoliikenne 

Kuntien virkamiehet Kuntien luottamusmiehet  

Muiden isojen  
kaupunkien  
linja-autoliikenne 
 

Liikennöitsijät 
Kuntien virkamiehet (liikenne-
luvat, ostot ja lipputuet) 

Liikennöitsijät 
Kuntien luottamusmiehet (lu-
vat, ostot ja lipputuet) 

 

Muu linja-autoliikenne Liikennöitsijät 
Lääninhallitus (liikenneluvat, 
ostot ja seutulippurahoitus) 
Kuntien virkamiehet (ostot ja 
seutulippurahoitus) 

Liikennöitsijät 
Lääninhallitus (liikenneluvat, 
ostot ja seutulippurahoitus) 
Kuntien luottamusmiehet (os-
tot ja seutulippurahoitus) 

 
Läänien osalta LVM:n hallinnonalan 
rahoitus ja tulosohjaus 

Junaliikenne VR 
LVM (ostoliikenne) 

VR 
LVM (ostoliikenne) 

Ostoliikenteen osalta LVM:n hallin-
nonalan rahoitus ja tulosohjaus 

Lentoliikenne Lentoyhtiöt 
LVM (ostoliikenne) 

Lentoyhtiöt 
LVM (ostoliikenne) 

Ostoliikenteen osalta LVM:n hallin-
nonalan rahoitus ja tulosohjaus 

Pysäköinti(politiikka) 
ym. 

Kuntien virkamiehet Kuntien luottamusmiehet  

Verotus ym.  
taloudellinen ohjaus 

VM, LVM Hallitus (eduskunta)  

Kulkuvälineitä koskevat 
ohjeet ja normit 

EU, LVM, AKE ym. EU, hallitus (eduskunta)  

Liikenteeseen liittyvä 
informaatio, valistus, 
mainonta 

Yritykset, valtion väyläviran-
omaiset, Liikenneturva, kun-
nat ym. 

Yritykset, valtion väyläviran-
omaiset, Liikenneturva, kunnat 
ym. 

 

Matka- ja kuljetuspää-
tökset 

 Liikkujat 
Kuljetusten tilaajat 
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2.3  Tienpidon suunnittelun tehtävät ja tasot 

Tienpidon suunnittelussa voidaan erottaa kaksi perustehtävää:  

I. Tiehallinnon toimintaa ohjaava tienpidon ohjaus pitkän tähtäimen visi-
oista ja strategioista vuotuiseen talousarvioon sekä  

II. tienpidon toimenpiteiden suunnittelu, joka etenee erityyppisistä esi-
suunnitelmista toimenpiteiden toteuttamiseen.  

 
 

STRATEGINEN 
SUUNNITTELU

Strategiat , 
toimintalinjat

OHJELMOINTI

Ohjelmat

HANKINTA

Sopimukset

Ti
es

tö
n

ny
ky

til
a,

 
to

im
in

ta
ym

pä
ris

tö
n 

m
uu

to
ks

et

Tiestön ja liikenteen m
uuttunut tila

Talous-
arvio

ONGELMANRATKAISUTEHTÄVÄT

- Investointien suunnittelu

- Ylläpidon ja hoidon suunnittelu

- Liikenteen hallinnan suunnittelu

TTSVisiot

Toteutus  

Kuva 2.  Tienpidon suunnittelun kaksi perustehtävää: tarpeisiin toimenpidevaihtoeh-
toja tuottava ongelmanratkaisu ja visioista toteutukseen etenevä ohjaus1 

 
Tienpidon ohjauksen tehtävänä on määrittää tienpidon suuntaviivat ja stra-
tegiat, valita toteutettavat toimenpiteet käytettävissä olevan rahoituksen puit-
teissa ja hankkia niiden toteutus. Tienpidon ohjauksessa haetaan vastausta 
siihen, millaisella resurssien allokoinnilla ja millaisilla toimenpiteiden yhdis-
telmillä parhaiten vastataan asetettuihin tavoitteisiin. Ohjauksen tehtäväko-
konaisuuksia ovat mm.  

- päämäärien ja tavoitteiden asettaminen 
- päämääriä toteuttavien strategisten toimintalinjojen määrittäminen 

(esimerkiksi PTS ja erilaiset toimintalinjat) 
- tavoitteisiin ja annettuihin määrärahakehyksiin sopivien toimenpitei-

den valinta (esimerkiksi TTS, päällysteohjelma ja vuosisuunnitelma) 
- tulossopimukset. 1 

                                                 

1 Metsäranta Heikki, Meriläinen Antti, Somerpalo Sakari: Tienpidon tuotteiden vaiku-
tusmekanismit – Esiselvitys tienpidon vaikutusten hallinnan kehittämistarpeista. Tie-
hallinnon selvityksiä 87/2001. Helsinki 2001. 
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Tienpidon toimenpiteiden suunnittelussa tehtävänä on suunnitella teknisesti 
ja toiminnallisesti hyviä ratkaisuja tarpeisiin, joita yhteiskunta kohdistaa ties-
töön ja liikkumisolosuhteisiin. Kyse on luonteeltaan ongelmanratkaisutehtä-
västä, jossa haetaan vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: minkä-
lainen tiepoikkileikkaus on turvallisin, millainen liittymäjärjestely turvaa liiken-
teen toimivuuden ennustetilanteessa, miten koulumatkan turvallisuutta pa-
rannetaan tai miten kahden kaupungin välistä saavutettavuutta voidaan pa-
rantaa yhteysvälin ympäristön asettamien reunaehtojen puitteissa. Ongel-
manratkaisun tehtäväkokonaisuuksia ovat hanketason suunnitelmat ja tekni-
set tarkastelut, kuten hankesuunnittelu, suunnitteluohjeiden laatiminen tai 
laatuvaatimusten suunnittelu. 1 

 
Tienpidon suunnittelu ja suunnitelmat voidaan karkeasti jakaa kolmelle 
suunnittelutasolle:  
 

1. Ohjelmataso = erilaiset tienpitoa ohjaavat strategiat, suunnitelmat ja 
ohjelmat 

2. Hanketaso (toimenpidetaso) = yksittäistä hanketta tai sen valintaa 
koskevat suunnitelmat 

3. Teknisten ratkaisujen taso = suunnittelussa ja toiminnassa noudatet-
tavia ratkaisuja ja standardeja koskevat ohjeet ja normit  

 
Käsitteistä vakiintuneimpia ovat ohjelmataso ja hanketaso. Sen sijaan tek-
nisten ratkaisujen taso on käsitteenä harvoin esillä, vaikka erilaisissa ohjeis-
sa ja standardeissa määriteltävät tai toimenpiteiden suunnittelun ja tienpidon 
hankinnan yhteydessä valittavat tekniset ratkaisut vaikuttavat suuresti toi-
menpiteiden lopullisiin vaikutuksiin. Teknisten ratkaisujen käsitteen sisältöä 
on pyritty määrittelemään ja luokittelemaan mm. Tiehallinnon selvityksessä 
41/2004 ”Tienpidon teknisten ratkaisujen vaikutusten hallinta”.  
 
Kuvassa 3 on hahmotettu sitä, miten tavallisimmat tienpidon suunnitelmat 
sijoittuvat kenttään, jossa toisena ulottuvuutena on se, palveleeko suunni-
telma ensisijaisesti tienpidon ohjausta vai toimenpiteiden suunnittelua ja toi-
sena ulottuvuutena se, onko kysymys ohjelmatason tai hanketason suunnit-
telusta tai teknisistä ratkaisuista. 
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 Tienpidon ohjaus Toimenpiteiden suunnittelu 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat 
ja aiesopimukset 

 

Ohjelmatason 
suunnittelu 

Tavoitteet ja strategiset toiminta-
linjaukset, esim. 

- Tie- ja liikenneolojen tavoitetila
- PTS, tienpidon linjaukset 
- tieverkon eri osia koskevat  

toimintalinjat  
- tienpidon tuotteita koskevat 

toimintalinjat  
- tienpidon vaikutuksia koskevat 

toimintalinjat  
Rahoituksen ohjaus 

- TTS 
- vuosittainen talousarvio 
- tulosohjaus 

Erilaiset tuote- ja vaikutuskohtai-
set tarveselvitykset ja muut esi-
suunnitelmat (tehtävänä toimen-
pidetarpeiden selvittäminen, toi-
menjoukkojen määrittäminen ja 
priorisointi), esim.  
- liikenneturvallisuussuunnitelmat
- kevyen liikenteen väylien  

tarveselvitykset 
- jne. 
 

Hanketason 
suunnittelu 

 Erilaiset hankekohtaiset  
esiselvitykset 
- toimenpide- ja kehittämis-

selvitykset 
- idea- ja tilavaraussuunnitelmat 

yms. 
Hankesuunnittelu 
- yleissuunnitelma 
- tiesuunnitelma 
- rakennussuunnitelma 
- hankearviointi 
- hanke-YVA 

Tekniset  
ratkaisut 

- 
aikuttavat hanke- ja ohjelmatason suunnitteluun sekä tienpidon  

tuotannon yhteydessä valittaviin teknisiin ratkaisuihin 

 
- 

uunnittelu- ja menetelmäohjeet, normit 
- 

aatu- ja toimivuusvaatimukset 

Kuva 3.  Tavallisimmat tienpidon suunnitelmat asemoituna yhtäältä tienpidon ohja-
uksen tai toimenpiteiden suunnittelun alle ja toisaalta ohjelmatason tai 
hanketason suunnitteluksi taikka teknisiksi tarkasteluiksi. 
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3  LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖN KEHITTÄMINEN 

3.1  Tiehallinnon rooli liikennejärjestelmätyössä 

Tiehallinnon liikennejärjestelmätyön kehittämisen kannalta keskeinen kysy-
mys on, mihin Tiehallinto itse pyrkii liikennejärjestelmätyöllä. Tiehallinnon 
mahdollisia rooleja liikennejärjestelmätoimijana voidaan luonnehtia seuraa-
vasti: 

 
I. Tiehallinto huolehtii sille annettujen resurssien puitteissa maanteiden riit-

tävästä kunnosta, liikennöitävyydestä, turvallisuudesta ja kapasiteetista 
liikenteen asettamien tarpeiden mukaan. 

 
II. Tiehallinto edistää aktiivisesti yhteiskunnan asettamien liikennepoliittis-

ten ja muiden tavoitteiden toteutumista sekä omalla toiminnallaan että 
vaikuttamalla muiden osapuolten toimintaan kaikilla käytettävissään ole-
villa keinoilla. 

 
Toisin sanottuna kysymys on siitä, onko Tiehallinnon tehtävänä ainoastaan 
vastata liikenteen kysyntään tienpidon keinoin vai sen lisäksi tulevaisuuden 
tekeminen ja aktiivinen vaikuttaminen myös liikenteen syntymiseen ja koko 
liikennejärjestelmän kehitykseen. 
 
Tiehallinnon toimintaa ohjaa lainsäädäntö, laajemman liikennepolitiikan lin-
jaukset sekä Tiehallinnon oma visio ja sitä tukevat strategiat. Liikennejärjes-
telmänäkökulma on selvästi kirjattu lainsäädännössä sekä Tiehallinnon teh-
tävänmäärittelyyn että maantielakiin. Tiehallinnosta annetun lain (2 §, 
5.5.2006/344) alussa määritellään Tiehallinnon tehtävä seuraavasti:  
 

”Tiehallinto vastaa maanteiden tienpidosta. Sen tehtävänä on hallin-
noida, ylläpitää ja kehittää koko maassa maanteitä ja niiden liikenne-
oloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää.”  
 

Maantielain (23.6.2005/503) ensimmäisen pykälän mukaan  
 

”lain tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää liikkumis- ja kuljetustarpei-
den vaatimia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä 
maantieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää …”.  
 

Lainsäädäntö myös määrää Tiehallinnon ottamaan toiminnassaan huomioon 
laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita. Esimerkiksi maantielain kolmannen 
pykälän mukaan  
 

”maantieverkkoa kehitettäessä ja pidettäessä kunnossa on kiinnitet-
tävä huomiota siihen, että tieliikennejärjestelmä osana koko liikenne-
järjestelmää edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden to-
teuttamista ja alueiden kehittämistä sekä maankäytön suunnittelussa 
yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetettavien tavoitteiden to-
teuttamista.”  
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Tiehallinnosta annetun lain mukaan  
 

”Tiehallinnon tehtävänä on osana tienpidon kokonaisuutta edistää 
tienpidon toimenpitein tasapainoista aluekehitystä.”  
 

Ja liikennesektoriakin velvoittavien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den mukaan  
 

”liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jot-
ka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elin-
keinoelämän toimintaedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lii-
kenne- ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä liikenneturvallisuuden 
ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyttöedellytysten paran-
tamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä 
ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.” 
 

Liikennejärjestelmänäkökulman sisällyttäminen laajasti kaikkeen Tiehallin-
non toimintaan edellyttää ajattelutavan muutoksia Tiehallinnon sisällä. Tie-
hallinnon vision mukaan se 

- perustaa toimintansa kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin 
- tarjoaa toimivan, turvallisen ja kestävän tieverkon osana liikennejär-

jestelmää 
- on tie- ja liikennealan arvostettu asiantuntija ja aktiivinen kumppani. 

 
Visiota on jatkossa tarpeen avata ja konkretisoida liikennejärjestelmätyön 
osalta. Jotta Tiehallinto pystyy tekemään tuloksekasta liikennejärjestelmä-
työtä, sen on linjattava selkeästi oma roolinsa liikennejärjestelmän kehittämi-
sessä. 
 
Erityisesti isoilla kaupunkiseuduilla on tunnistettu tarve sille, että Tiehallinto 
selkeyttää liikennejärjestelmätyötään ohjaavia lähtökohtia, tavoitteita ja reu-
naehtoja. Keskeinen kysymys on, miten pitkälle Tiehallinto rajaa roolinsa 
omien väylien kehittämiseen ja valtakunnallisten linjausten toteuttamisen ja 
missä määrin se on mukana luomassa ja toteuttamassa yhteistä kaupunki-
seudun liikennepolitiikkaa. Jos Tiehallinto haluaa tukea seudullista yhteistyö-
tä ja yhteisten liikennepoliittisten linjausten asemaa, se edellyttää, että Tie-
hallinto osallistuu aktiivisesti vuoropuheluun ja yhteistoimintaan alueen yh-
teisten näkemysten löytämiseksi ja sitoutuu myös omalta osaltaan yhteisten 
linjausten toteuttamiseen. Tiehallinnon sitoutumista pohditaan lisää luvussa 
4.3.2.   
 
Tiehallinto ei yleensä ole paras taho ottamaan liikennejärjestelmäsuunnitte-
lun vetovastuuta. Tiehallinnon asema ja mahdollisuudet vaikuttaa suunnitte-
lun sisältöön ovat jo muutoinkin hyvin vahvoja. Lisäksi se on pitkälti yhden 
liikennemuodon edustaja, silloinkin kun itse haluaisi edustaa laajempaa nä-
kökulmaa. Visionsa mukaisesti Tiehallinnon roolina on olla tienpidon ja laa-
jemminkin liikennejärjestelmän asiantuntija, suunnittelun ja yhteistyön kehit-
täjä ja aktiivinen toimija, joka tarvittaessa aktivoi myös muita. Luonnollisesti 
Tiehallinto on myös keskeinen suunnitelmien toteuttaja- ja rahoittajataho. 
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Taulukko 3.  Esimerkkejä Tiehallinnon liikennejärjestelmätyöstä: eri osapuolten yh-
teisiä suunnitelmia ja suunnitteluprosesseja, joita Tiehallinto laatii, joihin 
se osallistuu tai joihin se ottaa kantaa. 

Alueiden kehittämisen suunnittelu 
- Maakuntasuunnitelma 
- Maakuntaohjelma 
- Maakuntaohjelman  

toteuttamissuunnitelma 
Alueiden käytön suunnittelu 

- Maakuntakaavoitus 
- Kuntien yleis- ja asemakaavoitus  
- (= maankäytön suunnittelu) 
- Kaavojen toteuttaminen 

Ilmastostrategiat  
Liikennejärjestelmäsuunnittelu 
 

Eri osapuolten yhteinen liikennemuoto- ja  
vaikutusaluekohtainen suunnittelu 

- Liikenneturvallisuussuunnittelu ja -työ 
- Tieverkkosuunnittelu 
- Joukkoliikenteen suunnittelu 
- Tavaraliikenteen/logistiikan suunnittelu 
- Jalankulun ja pyöräilyn suunnittelu 
- Liikenteen hallinnan suunnittelu 
- Liikkumisen ohjaus / Mobility Management 
- Erilaisten ympäristöasioiden suunnittelu 
- Erilaiset nykytilan analyysit ja ennusteet 

Tienpitotoimenpiteiden suunnittelu 
- Kuntien ja Tiehallinnon yhteiset väyläkohtaiset esisuunnitelmat 
- Hoito ja ylläpito: (tiepiirikohtaiset) hoito- ja  

ylläpitosuunnitelmat 
Muiden väyläviranomaisten väylänpidon suunnitelmat 

 
Kehittämistarpeita 

 
 Tiehallinto linjaa visionsa pohjalta selkeästi oman roolinsa liikennejärjes-

telmätyössä esimerkiksi seuraavaan tapaan:  
Liikennejärjestelmätyössä Tiehallinto on aktiivinen toimija, joka  
- vastaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa koko liikennejärjestel-

män kestävyydestä, toimivuudesta ja taloudellisuudesta 
- toimii aloitteellisena yhteistyön käynnistäjänä ja kehittäjänä seututa-

son liikennejärjestelmätyössä 
- sitoutuu myös omalta osaltaan yhteisesti sovittujen kehittämislinja-

usten toteuttamiseen. 
 
 Kaupunkiseutujen toimintalinjan tarkistamisen (ns. KAKE-työn) yhteydes-

sä Tiehallinto selkeyttää, mistä lähtökohdista käsin ja miten Tiehallinnon 
käytännössä osallistuu isojen kaupunkiseutujen liikennepolitiikan luomi-
seen ja toteuttamiseen. 

3.2  Keinot, resurssit ja päätösvalta 

Liikennesektorin nykyinen rahoitusjärjestelmä ei tue liikennejärjestelmä-
näkökulmaa. Kaupunkiseuduilla, poislukien pääkaupunkiseutu, on valtion 
rahaa saatavissa merkittävässä määrin ainoastaan tienpitoon. Tieliikentees-
sä taas edellytykset jalankulun ja pyöräilyn edistämiseen valtiovallan toimes-
ta ovat rajalliset, koska kevyt liikenne keskittyy kaupunkiseuduille ja taaja-
miin ja siellä suurelta kuntien katuverkolle.  
 
Hallinto- ja sektorirajojen määräävää asemaa liikennejärjestelmän rahoituk-
sessa tulisi vähentää, varsinkin kaupunkiseuduilla. Valtion liikennehallinnon 
yhdistäminen yhteen liikennevirastoon madaltaisi liikennemuotojen välisiä 
sektorirajoja suunnittelussa, rahoituksessa ja päätöksenteossa. Pelkkä 
suunnitteluorganisaatioiden yhdistäminen ei vielä riitä, vaan myös valtion ra-
hoitusjärjestelmää tulee kehittää siten, että kaupunkiseutujen liikennejärjes-
telmien kehittämistä on aidosti mahdollista painottaa yhteisesti asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. 
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Päätösvallan delegoiminen enemmän kaupunkiseuduille itselleen esimerkik-
si liikennejärjestelmärahan muodossa vahvistaisi merkittävästi seudullisen 
liikennejärjestelmäsuunnittelun asemaa ja vähentäisi sen edunvalvontaluon-
netta. Päätösvalta pakottaa ottamaan kantaa ja priorisoimaan itse. Jo nyt 
Tiehallinto tai tiepiirit voisivat varata tietyn, vaikka pienenkin, osan perus-
tienpidon rahoituksestaan seudun tieliikennejärjestelmän kehittämiseen. Ny-
kytilanteessa kyseeseen voisi tulla myös käytettävissä olevan kehittämisra-
hoituksen puitteissa koottu teemahanke kaupunkiseutujen liikennejärjestel-
mäsuunnitelmien toteuttamiseksi. Rahoituksen käytöstä päätettäisiin yhdes-
sä seudun liikennejärjestelmän suunnittelun yhteydessä. 
 
Liikennejärjestelmärahassa on kysymys myös siitä, halutaanko osa valtion 
liikennehallinnon virkamiesten päätösvallasta luovuttaa seutu- ja kuntatasol-
le demokraattisen poliittisen päätöksentekojärjestelmän piiriin. Tärkeistä val-
takunnallisista tavoitteista voidaan silloinkin huolehtia – jopa nykyistä vah-
vemmin – esimerkiksi siten, että valtion tuki alueen liikennejärjestelmän ra-
hoitukseen kytketään siihen, miten hyvin suunnitelma tukee ylemmän tason 
tavoitteita, kuten kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Esimerkki päätöksen-
tekovallan siirtämisestä kuntasektorille on ns. Kainuun malli. Kainuun olo-
suhteissa päätösvallan siirto ei ole liikenteen osalta johtanut merkittäviin 
muutoksiin. Tiehallinto valmistelee ehdotuksen tienpidon toteutuksesta enti-
seen tapaan eikä maakunta ole sitä päätöksenteossaan juurikaan muutta-
nut. 
 
Tienpidon sisällä aluetasolle tarvitaan nykyistä enemmän liikkumavaraa ra-
hoituksen suuntaamisessa. Vastuu ja päätösvalta eivät ole kohdallaan, jos 
tiepiiri osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun valtion edustajana, mutta 
päätökset rahoituksen suuntaamisesta tehdään lähes kokonaan muualla. 
Suunnittelussa on oltava mukana mahdollisuus vaikuttaa resurssien käyt-
töön. Perustienpidon rahoitustason nousu luonnollisesti lisäisi tiepiirien toi-
mintamahdollisuuksia, mutta myös nykyisellä rahoitustasolla jatkettaessa on 
tarpeen etsiä keinoja, joiden avulla tiepiirit voivat suunnata tienpitoa alueel-
listen tarpeiden mukaan valtakunnallisten reunaehtojen puitteissa. Jos tiepii-
rien liikkumavaraa ei lisätä, keskushallinto- ja ministeriötaso on kytkettävä 
selvästi nykyistä tiiviimmin kaupunkiseutujen ja maakuntien liikennejärjes-
telmäsuunnitteluun.  
 
Merkittävien suunnanmuutosten aikaansaaminen liikennejärjestelmän kehi-
tykseen edellyttää, että liikennejärjestelmätyön keinovalikoimaa laajenne-
taan. Käytettävissä tulee olla riittävän tehokkaita keinoja. Aiheuttaja maksaa 
-periaatteen mukainen autoliikenteen hinnoittelu sekä hyötyjä maksaa -peri-
aatteen soveltaminen kaupunkiseutujen liikenneinvestoinneissa ja maankäy-
tön kehittämisessä ovat keinoja, jotka tulee ottaa käyttöön ainakin suurimmil-
la kaupunkiseuduilla. Myös muut taloudellisen ohjauksen keinot, kuten työ-
matkojen verovähennysoikeus, työsuhdeautojen verotus ja joukkoliikenteen 
verokohtelu tulee nostaa mukaan liikennepoliittiseen keskusteluun.  
 
Liikkumis- ja kuljettamistarpeeseen vaikuttaminen erilaisin liikkumisen ohja-
uksen keinoin (Mobility Management) tulee nostaa selvästi nykyistä isom-
paan rooliin vastaavaan tapaan kuin liikenneturvallisuustyö. Sille tulee löytää 
luontevat vastuutahot ja kehittää toimivat yhteistyömuodot, myös Tiehallin-
non osalta. 
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Kehittämistarpeita 
 
o Liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen estävien hallinnollis-

ten rajojen madaltaminen valtion liikennehallinnon sisällä ja ministeriöiden 
välillä, valtion ja kuntien välillä sekä kaupunkiseutujen kuntien välillä. Kei-
noina esimerkiksi kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäraha ja liikennevi-
raston perustaminen. 

 
o Liikennejärjestelmän kehittämisessä käytettävän keinovalikoiman laajen-

taminen vaikuttavuudeltaan tehokkaisiin keinoihin, kuten liikenteen hin-
noitteluun ja hyötyjä maksaa -periaatteen soveltamiseen. 

 
o Valtakunnallisen toimijan asettaminen koordinoimaan ja edistämään liik-

kumisen ohjauksen keinojen käyttöönottoa liikenneturvallisuustyön ta-
paan. 

 
o Tiepiirien liikkumavaran lisääminen tienpidon rahoituksessa, mikä luo 

edellytykset suunnata rahoitusta alueiden tarpeiden mukaisesti liikenne-
järjestelmäsuunnitelmissa yhteisesti sovittavalla tavalla. 

 
o Etukäteen kohdentamattoman perustienpidon rahoituksen varaaminen 

seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa päätettäväksi tai kaupunkiseu-
tujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteuttamiseen suunnattavan tee-
mahankkeen kokoaminen. 

3.3  Neliporrasperiaate 

Neliporrasperiaate on liikennejärjestelmänäkökulman mukainen ajattelumalli, 
joka sopii hyvin myös suunnittelun työmenetelmäksi. Neliporrasperiaate on 
konkreettinen keino tuoda liikennejärjestelmänäkökulma mukaan tienpidon 
suunnitteluun. Periaatteen keskeinen lähtökohta on se, että ensin selvitetään 
tarve ja vasta sen jälkeen mietitään keinoja vastata tarpeeseen. Keinovali-
koimaa tarkastellaan laajasti. Isot investoinnit tulevat viimeiseksi, ensisijai-
sesti etsitään keinoja vaikuttaa liikenteen kysyntään ja käyttää nykyistä inf-
rastruktuuria tehokkaammin. Toinen tärkeä asia on ajoituksen miettiminen. 
Usein suunnittelussa ja toteuttamisessa tähdätään heti tavoitetilaan. Tavoite-
tila voidaan kuitenkin nähdä pitkän tähtäimen varaukseksi, johon pyritään 
vasta sitten, kun ilman kevyempiä toimenpiteitä ei tulla toimeen.  
 
Periaatteessa Tiehallinnolla on kohtuullisen hyvät mahdollisuudet soveltaa 
neliporrasperiaatteen kolmea ylintä porrasta silloin, kun tarkastellaan tietyn 
tieyhteyden tai tienkohdan kehittämistä. Pitkälti on kysymys vaiheittain to-
teuttamisen kehittyneemmästä versiosta, jossa keinot eivät ole valmiiksi an-
nettuja ja toteuttamisen ajoitusta ohjaa tarve eikä tavoitetila. Neliporrasperi-
aatteen soveltaminen käytännössä edellyttää kuitenkin sen mukaisen ajatte-
lumallin omaksumista laajasti Tiehallinnon sisällä. Ilman ajattelumallin muu-
tosta uhkana on, että neliporrasperiaatetta sovelletaan lähinnä vain silloin, 
kun rahat eivät riitä muuhun.  
 
Tarvitaan myös muutoksia tienpidon rahoitusjärjestelmään. Nykyisen rahoi-
tusjärjestelmän ongelmana on isoja investointeja ja investointipaketteja suo-
siva rakenne. Nykyjärjestelmässä on edullista sisällyttää hankkeeseen yh-
dellä kertaa mahdollisimman paljon ja pitkälle vietyjä toimenpiteitä, jos on 
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kyse kehittämishankkeesta tai hanke voi saada rahoitusta jonkin teeman 
kautta. Näin saadaan mahdollisimman paljon aikaan, jos hankkeelle onnistu-
taan saamaan rahoitusta. Sen sijaan pitkäjänteistä kehittämispolkua on erit-
täin vaikea toteuttaa, koska rahoituksen saaminen kullekin vaiheelle on erit-
täin epävarmaa. On selvää, että tällaisessa järjestelmässä neliporrasperiaa-
tetta ei mielellään käytetä isojen investointien sijaan tai niiden ajoituksen siir-
tämiseksi. Lisäksi liikenteen hallinnan investointeihin on saatavissa rahoitus-
ta yleensä vain isojen investointihankkeiden yhteydessä, parhaimmillaan yh-
teysvälihankkeissa, harvoin erillisenä kehittämispolun kakkosportaan toi-
menpiteenä. 
 
Merkittävien yhteysvälien kehittämisessä tulisi ainakin strategisella tasolla 
siirtyä kulkutapakohtaisista kehittämisselvityksistä kohti liikennekäytäväkoh-
taisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia, joissa tarkastelun kohteena ovat sa-
manaikaisesti kaikki liikennemuodot sekä yhdyskunta- ja alueranteen kehi-
tys. 
 
Laajempia ja vaikeampia kysymyksiä ovat neliporrasperiaatteen soveltami-
nen liikennejärjestelmän tasolla, esimerkiksi kaupunkiseudun liikennepolitii-
kassa, sekä Tiehallinnon keinot toteuttaa ensimmäisen portaan toimenpitei-
tä, joilla vaikutetaan liikenteen syntymiseen ja kulkutavan valintaan. Nelipor-
rasperiaatteen tehokas noudattaminen kaupunkiseuduilla edellyttäisi luvussa 
3.2 kuvattuja muutoksia resurssien jakoon kulkutapojen ja tienpidon tuottei-
den välillä sekä keinovalikoiman laajentamista liikenteen hinnoitteluun ja 
muuhun liikkumisen ohjaukseen. Nyt tehokkaimmat keinot vaikuttaa liiken-
teen kysyntään ja kulkutapavalintaan eivät ole Tiehallinnon eivätkä kaikilta 
osin muidenkaan liikennesektorin toimijoiden käytössä. Tiehallinto voi kui-
tenkin pyrkiä kannustamaan ja tukemaan ykkösportaan toimenpiteiden käyt-
töä silloinkin, kun se ei itse voi niitä toteuttaa. 
 
Pitkällä tähtäimellä tärkeintä olisi vaikuttaa maankäytön kehitykseen. Vaikut-
tamista maankäytön suunnitteluun on käsitelty luvussa 3.6. Muiden ykkös-
portaan toimenpiteiden osalta tilanne on seuraava: 
 
– Kevyen liikenteen väylien ja joukkoliikennejärjestelyjen toteuttaminen ja 

ylläpito ovat normaaliin tienpitoon kuuluvia keinoja vaikuttaa kulkutapava-
lintaan. Kaupunkiseuduilla pääosa jalankulusta, pyöräilystä ja joukkolii-
kenteestä tapahtuu kuntien katuverkolla. Kevyen ja joukkoliikenteen olo-
suhteiden merkittävä kehittäminen edellyttää siten panostuksia ennen 
kaikkea kunnilta. Tiehallinto voi osallistua kehittämiseen omien väyliensä 
osalta, mutta nykysäädösten mukaan se ei pääsääntöisesti voi rahoittaa 
katuverkon kehittämistä. 

 
– Tietoinen valinta olla rakentamatta lisää autoliikenteen kapasiteettia on 

Tiehallinnon keskeisin mahdollisuus vaikuttaa autoliikenteen kasvuun. 
Myös autoliikennettä koskevilla rajoituksilla, kuten alhaisilla nopeusrajoi-
tuksilla, Tiehallinto voi jonkin verran vaikuttaa kulkutapojen kilpailuase-
telmaan. Muilta osin autoliikenteen kysynnän tehokas hillintä edellyttää 
tienpidon ulkopuolisia toimia valtiovallan (mm. verotus ja muu liikenteen 
hinnoittelu) ja kuntien (mm. pysäköintipolitiikka) taholta.  

– Liikkumisen ohjauksen tehostaminen (Mobility Management) vaatisi oman 
valtakunnan tason toimijan. Käytännön tasolla kyse on lähinnä alueelli-
sesta toiminnasta, johon Tiehallinto voi ja sen tulee osallistua yhteistyöta-
hona vastaavaan tapaan kuin liikenneturvallisuustyöhön.  
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Liikenteen hallinta kuuluu kakkosportaan toimenpiteisiin, joilla tehostetaan 
nykyisen infrastruktuurin käyttöä. Liikennetelematiikan uusiin keinoihin onkin 
kohdistettu paljon odotuksia. Neliporrasperiaatteen kannalta merkittävimpiä 
uusia telematiikan sovelluksia ovat olleet monelta osin vielä kehitysvaihees-
sa olevat joukkoliikenteen ja kuljetusten informaatio-, maksu- ja seurantajär-
jestelmät. Tieliikenteen uusilla informaatio- ja valvontajärjestelmillä on liiken-
teen toimivuuden kannalta ollut merkitystä lähinnä pääkaupunkiseudun 
ruuhkautuneimmilla väylillä ja poikkeustilanteiden hoitamisessa. Uusia sovel-
lutuksia on kuitenkin suunnitteilla muuallekin, esimerkkinä moottoritien liiken-
teen ohjaaminen liikennetilanteesta riippuen vaihtoehtoisten liittymien kautta. 
Jatkossa hyvin merkittävään rooliin noussevat älykkään liikenteen hinnoitte-
lun mahdollistavat sovellukset. Toistaiseksi kuitenkin tärkein tieliikenteen 
toimivuutta palveleva liikennetelematiikan sovellus on liikenteen valo-ohjaus, 
jonka merkitystä, kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia ei tule unohtaa 
myöskään liikennejärjestelmätyössä. 
 
Kehittämistarpeita 
 
o Tien- ja radanpidon nykyisen isoja hankkeita ja hankepaketteja suosivan 

rahoitusjärjestelmän kehittäminen tukemaan neliporrasperiaatteen mukai-
sesti pieniä toimenpiteitä ja pitkäjänteisiä kehittämispolkuja.  

 
o Neliporrasperiaatteen kehittäminen ja vakiinnuttaminen tiepidon suunnit-

telua joustavasti ohjaavaksi tarvelähtöiseksi ajattelumalliksi. Keinoina 
mm. esisuunnittelun ohjeistuksen uusiminen, Tiehallinnon sisäinen ja si-
dosryhmien koulutus sekä pilottikohteiden toteuttaminen. 

 
o Liikkumisen ohjauksen keinojen kokeilujen ja käyttöönoton kannustami-

nen ja tukeminen valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Keinoina mm. 
osallistuminen pilottihankkeisiin sekä liikkumisen ohjauksen keinojen ak-
tiivinen esiin nostaminen liikennejärjestelmätyössä. 

3.4  Vuorovaikutus ja sidosryhmäyhteistyö 

Tiehallinnon henkilöstön määrää tullaan vähentämään. Tämä merkitsee sitä, 
että myös vuorovaikutusresurssit vähenevät. Vuorovaikutusta kuntien ja si-
dosryhmien kanssa on näin ollen tehostettava. Keinoja tähän ovat mm. pääl-
lekkäisten suunnittelu- ja yhteistyöprosessien yhdistäminen sekä vuoropuhe-
lun painopisteen siirtäminen yksittäisistä kunnista seutukuntiin ja kaupunki-
seuduille, mikä samalla tukee seudullista liikennejärjestelmätyötä. Henkilös-
tön työtehtävien jakoa ja yhteistyötä on tarpeen kehittää myös Tiehallinnon 
sisällä. 
 
Sidosryhmäyhteistyötä voidaan tehostaa vähentämällä tilapäisten, hanke- ja 
aihekohtaisten suunnitteluryhmien määrää ja luomalla vakiintuneita seudulli-
sia yhteistoimintaryhmiä ja asiantuntijaverkostoja osaksi seudun liikennejär-
jestelmän suunnitteluprosessia. Samalla suunnitteluyhteistyön jatkuvuus ja 
suunnittelutyön kytkentä laajempaan liikennejärjestelmäkokonaisuuteen pa-
ranevat.  
 
Maakuntatasolla maakuntasuunnittelu ja siihen liittyvä liikennesektorin viran-
omaisyhteistyö sekä maakunnan liikennejärjestelmän suunnittelu on ehdot-
tomasti tarpeen sovittaa osaksi samaa suunnitteluprosessia. Maakuntatason 
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suunnitteluprosessien yhteensovittamista on käsitelty tarkemmin luvussa 
4.4.2 ja liitteessä 1. Seututasolla vuorovaikutuksen vaatima ajankäyttö vä-
henee selvästi, jos vuorovaikutuksen painopistettä voidaan siirtää yksittäisis-
tä kunnista seututasolle. 
 
Kehittämistarpeita 
 
 Seututason sidosryhmäyhteistyötä tehostetaan yhdistämällä hanke- ja 

aihekohtaisia suunnittelufoorumeita ja korvaamalla osa niistä seudun lii-
kennejärjestelmän suunnitteluprosessin yhteydessä toimivilla seudullisilla 
yhteistoimintaryhmillä ja asiantuntijaverkostoilla. 

 
 Tiehallinto tehostaa sidosryhmäyhteistyötä ja tukee seudullista liikenne-

järjestelmätyötä painottamalla vuoropuhelussa kuntien kanssa yksittäis-
ten kuntien sijasta seutukuntia ja kaupunkiseutuja. 

3.5  Liikennejärjestelmätyön välineiden kehittäminen 

Käytännön liikennejärjestelmätyötä voidaan tehostaa kehittämällä toiminta-
tapoja ja parantamalla yhteistyötä mm. suunnitelmien tarvitsemien lähtöai-
neistojen tuottamisessa sekä suunniteltujen toimenpiteiden yhteensovittami-
sessa ja etenemisen seurannassa. Myös kaupunkiseutujen liikenteen ja lii-
kenneväylien suunnitteluohjeita on tarpeen kehittää paremmin osaksi koko-
naisvaltaista kaupunkisuunnittelua. 
 
Toimintaympäristön kuvaamisessa kaivataan ajantasaisen seurannan kehit-
tämistä. Osa seurannasta pitäisi pystyä tekemään liikennehallinnon yhteise-
nä, jatkuvana seurantana, joka tuottaa valmiin perusaineiston erilaisten 
suunnitelmien ja tarkastelujen lähtökohdiksi. Tieverkon ja liikenteen teknisis-
tä ominaisuuksista kootaan jo nykyisin paljon tietoa erilaisiin rekistereihin. 
Tämän perusdatan lisäksi kaivattaisiin kuitenkin pitemmälle analysoitua val-
mista seuranta-aineistoa esimerkiksi liikennejärjestelmän palvelutasosta eri 
asiakasryhmien näkökulmasta. 
 
Liikennetutkimusten hyödyntämistä on tarpeen tehostaa. Liikennetutkimuk-
sien toteuttaminen on kallista. Niitä ei useinkaan ole mahdollista toteuttaa 
erikseen yksittäisten suunnitelmien yhteydessä ja monilta seuduilta liikenne-
tutkimustietoa on saatavissa hyvin niukasti tai ei lainkaan. Tutkimusten te-
kemiseen ja datan käsittelyyn tarvitaan lisää synergiaa ja systematisointia, 
jotta tutkimuksia voitaisiin hyödyntää laajemmin eri tarpeisiin ja toisaalta 
myös siksi, ettei olemassa olevan tutkimusdataa hyödynnetä vajavaisesti. 
Esimerkiksi valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta on tarpeen edelleen 
kehittää siihen suuntaan, että se palvelee paremmin myös alueellisen ja pai-
kallisen tason tarpeita.  
 
Tiepiireissä toimenpidekorien ylläpitoa ja koordinointia on tarpeen parantaa. 
Suunnittelijalla tulee olla tieto siitä, onko kohteessa suunnitteilla muitakin 
toimenpiteitä ja mikä on niiden etenemisvaihe. Tiepiirien toimenpidekorien 
hallinnan ja järjestelmällisen ylläpidon kehittäminen parantaa tilannetta. 
Myös kuntien ja tiepiirin pienten hankkeiden yhteensovitus toimii nyt liian 
usein heikosti, koska osapuolilla ei ole tietoa tarpeista ja hankkeista puolin ja 
toisin. Esimerkiksi päällystysohjelma voisi olla hyödyllistä lähettää lausun-
noille kuntiin ennen sen vahvistamista. 
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Tiehallinnon tiesuunnitteluohjeisto, kaupunkiliikennettä ja katuja koskevat 
yleiset tai kaupunkikohtaiset suunnitteluohjeet sekä kaupunkiympäristöä ja -
suunnittelua koskevat ohjeet ovat Suomessa monelta osin hajallaan. Ne ei-
vät muodosta toisiinsa kytkeytyvää kokonaisuutta ja myös niiden taustalla 
olevat lähtökohdat poikkeavat toisistaan. Suomessakin saattaisi olla tarpeen 
laatia hyvän kaupungin kehittämistavoitteesta lähtevä kaupunkiliikenteen 
suunnitteluohjeisto kuntasektorin ja valtion väyläviranomaisten yhteistyönä 
Ruotsin TRAST- ja VGU-ohjeistuksen tapaan (Trafik för en Attraktiv Stad ja 
Vägar och Gators Utformning). 
 
Kehittämistarpeita 
 
 Toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän tilan ajantasaisen seurannan 

kehittäminen 
 
 Liikennetutkimusten käytön tehostaminen 

 
 Tiehallinnon toimenpidekorien hallinnan kehittäminen 

 
 Kokonaisvaltaisesta kaupunkisuunnittelun näkökulmasta lähtevän kau-

punkiseutujen liikennesuunnittelun ohjeiston laatiminen yhdessä kun-
tasektorin kanssa: 1. vaiheessa ryhmän kokoaminen miettimään ohjeiston 
laatimista 

3.6  Maankäytön suunnitteluun osallistuminen 

3.6.1  Liikenteen ja maankäytön suunnittelun kytkentä 

Liikennejärjestelmä on osa laajempaa yhdyskuntajärjestelmää. Maankäytön 
kehitys vaikuttaa liikennetarpeeseen ja eri kulkutapojen käyttöedellytyksiin. 
Samanaikaisesti liikennejärjestelmän kehittäminen vaikuttaa maankäytön 
muutossuuntiin. Tarvitaan kaksisuuntaista vuorovaikutusta maankäytön ja 
liikennejärjestelmän suunnittelun välillä. 
 
Valtakunnan tasolla puolestaan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehi-
tys ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Liikennejärjestelmää ja sen kehittä-
mishankkeita ei voi käsitellä vain teknisinä kysymyksinä tai nykyisen liiken-
netarpeen näkökulmasta, vaan kysymys on aina myös alueiden kehitty-
misedellytyksistä ja sitä kautta aluepolitiikasta. 
 
Liikennesuunnittelun kehittyminen omana ammattialanaan erityisesti 1960-
luvun jälkeen on samalla erkaannuttanut sitä maankäytön suunnittelusta, 
vaikka molemmissa suunnittelun kohde sama. Varsinkaan kaupunkiseutujen 
tulevaa liikennejärjestelmää ei voi suunnitella ilman käsitystä maankäytön 
kehityksestä, vaan maankäytön ja liikenteen vaihtoehtoja tulisi tarkastella 
yhdessä. Tällöin suunnittelun lähtökohta laajenee. Sen sijaan että pohdittai-
siin, minkälainen liikennejärjestelmä on tavoiteltava, pohditaan, minkälaista 
kaupunkia tavoitellaan. 
 
Liikenteen ja maankäytön suunnittelun paremman yhteenkytkennän tarve on 
tiedostettu jo kauan ja kehitystä on tapahtunut, mutta ongelmia on edelleen. 
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Yksi syy on insinöörien ja arkkitehtien ammattikuntaraja, joka näkyy monin 
tavoin käytännön työssä. Käytännössä maankäyttöä tulisi suunnitella samal-
la kun liikennettäkin, muutoin maankäytön suunnittelua ja suunnittelijoita on 
hyvin vaikea kytkeä mukaan liikennejärjestelmän suunnitteluun. Tärkeää oli-
si myös se, että liikennesuunnittelija ymmärtää maankäytön ja kaupunkiym-
päristön suunnittelua ja kehittämiskysymyksiä riittävän laajasti. 
 
Helposti liikennesuunnittelussa rajaudutaan vain vastaamaan maankäytön 
lisäämiin liikennetarpeisiin ja liikenteen ennustettuun kasvuun. Kaavojen 
synnyttämät liikennemäärät jäävät tällöin vain väylien mitoitustekijöiksi eikä 
samalla mietitä laajempia kysymyksiä liikkumistarpeesta ja -mahdolli-
suuksista, kulkutapavalinnasta jne. Sen lisäksi että tarkastellaan, mitä liiken-
nehankkeita tarvitaan maankäytön kasvun vuoksi, tulisi myös pohtia, minkä-
lainen maankäytön kehitys aiheuttaa mahdollisimman vähän liikennetarvetta, 
liikenneongelmia tai väylien lisärakentamisen tarvetta. Ylipäätään liikenteel-
listen vaikutusten arviointia maankäytön suunnittelussa tulisi parantaa ja 
monipuolistaa. 
 
Maankäyttö- ja liikennehankkeiden keskinäinen ajoitus on ongelmallista. 
Seututasolla maankäytön aluevarauksista voidaan vielä päästä kuntien kes-
ken yksimielisyyteen, mutta alueiden ja liikennehankkeiden edullisinta toteut-
tamisjärjestystä ei usein edes käsitellä. Näkemys kehityspolusta puuttuu 
usein sekä liikenne- että maankäyttösuunnitelmista. Kaavat kuvaavat tavoi-
tetilaa, niissä ei ole mukana ajoitusta. Toisaalta kaavavarausten aikajänne 
voi useinkin olla hyvin pitkä. Maankäytön suunnittelun yhteydessä joudutaan 
tällöin varautumaan liikenneyhteyksiin, joiden toteuttamiselle ei vielä lähi-
vuosina tai edes vuosikymmeninä ole tarvetta. Maankäytön kehityksen ja 
liikennehankkeiden yhteensovittamiseen ei riitä yhteistyö kaavojen laatimi-
sessa, vaan tarvittaisiin kytkentää maankäytön toteuttamisohjelmiin.  
 
Toimivan ja kestävän liikennejärjestelmän kehittämisen suurin haaste on 
kaupunkiseutujen hajaantuva yhdyskuntarakenne. Seutuyhteistyö on maan-
käytössä hyvin vaikeaa. Kuntarajat ovat iso este ja kuntien kilpailuasetelma 
vahva. Maakuntakaavan ohjausvaikutuskin on käytännössä heikko. Ongel-
maa lisää se, että maankäytön suunnittelu on usein voimatonta markkinoi-
den paineessa. Kuten eräs haastateltava asian ilmaisi, ”markkinat vievät ja 
kaavat vikisee.”  
 
Kehittämistarpeita 
 
o Seudullisen maankäytön suunnittelun vahvistaminen kaupunkiseuduilla, 

tarvittaessa lainsäädännön keinoin, ja liikennejärjestelmäsuunnittelun kyt-
keminen selkeämmin sen osaksi. 

 
o Maankäytön ja liikenteen suunnittelun vuorovaikutuksen parantaminen. 

Mieluummin maankäyttöä ja liikennettä tulisi suunnitella samanaikaisesti, 
ei vain syöttää tietoa suunnitelmasta toiseen. Hyvä toimintamalli on lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen seudun rakennemallityön rin-
nalla tai alaisuudessa. Esimerkkejä tästä ovat mm. Kuopion ja Oulun 
kaupunkiseudut. 

 
o Maakuntatasolla liikennejärjestelmäsuunnitelma voi toimia maakuntakaa-

van perusselvityksenä, mutta luontevaa olisi myös liikennejärjestelmä-
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suunnitelman ja maakuntakaavan rakennemallitarkastelujen tekeminen 
rinnakkain. 

3.6.2  Tiehallinnon tavoitteet ja keinot maankäytön suunnittelus-
sa 

Osallistuminen ja vaikuttaminen maankäytön suunnitteluun on keskeinen ja 
pitkällä aikavälillä vaikuttavin osa Tiehallinnon liikennejärjestelmätyötä. Tällä 
hetkellä Tiehallinnon sisällä on kuitenkin erilaisia näkemyksiä siitä, missä 
määrin Tiehallinnon tehtävänä on ottaa kantaa ja pyrkiä vaikuttamaan 
maankäytön kehitykseen ja kehittämiseen. Tiehallinnon linjaa suhtautumi-
sesta maankäytön suunnitteluun on tarpeen kirkastaa.  
 
Jos Tiehallinto näkee itsensä aktiivisena liikennejärjestelmätoimijana (vrt. 
luku 3.1), on helppo perustella, miksi Tiehallinnon tulee ottaa laajasti kantaa 
myös maankäyttösuunnitelmiin. Maankäyttö on keskeisin liikennejärjestel-
män kehitykseen vaikuttava taustatekijä ja myös kaavoituksessa tulee näkyä 
liikennejärjestelmänäkökulma. Ei myöskään ole liioiteltua sanoa, että selviy-
tyäkseen tienpitotehtävästään annetuilla resursseilla Tiehallinnon on otetta-
va ennakoiden kantaa maankäyttösuunnitelmiin. Jos se ei sitä tee, sen vas-
tuulle jäävät vain maankäytön liikenteelliset vaikutukset ja niistä selviytymi-
nen tienpidon keinoin. 
 
Miten paljon Tiehallinto kuitenkaan voi vaikuttaa maankäytön suunnitteluun 
ja kehitykseen? Keinot ovat rajalliset. Eniten Tiehallinto vaikuttaa maankäy-
tön kehitykseen liikenneväylien toteuttamisen kautta. Jos kyse on valtion in-
vestointien tekemisestä, Tiehallinnolla on vahva keino vaikuttaa ja linja suh-
teessa kuntiin voi olla tiukkakin. Jos kyse on liikenteen synnyttämisestä ny-
kyiselle tielle, keinoja on vähemmän. 
 
Toisaalta Tiehallinto voi vaikuttaa paljonkin, jos se on mukana pohtimassa 
asioita jo ennen virallista kaavaprosessia. Painopisteen tulisikin olla enem-
män ennakoivassa osallistumisessa kuin reagoimisessa maankäyttösuunni-
telmiin. Esimerkiksi Oulun seuturakennetiimi on esimerkki toimivasta järjes-
telmästä. Sen kautta maankäyttöasiat tulevat ajoissa myös Tiehallinnon tie-
toon ja Tiehallinto on näin mukana jo aikaisessa valmisteluvaiheessa. Tie-
hallinto voi myös edellyttää vaikutusten selvittämistä, vaikka se ei voisi tai 
pyrkisikään estämään maankäyttöhankkeita. 
 
Tiehallinnon keinoja osallistua ja vaikuttaa maankäytön suunnitteluun ovat 
mm.: 

o lausuntojen antaminen 
o viranomaisneuvottelut ja laajempi viranomaisyhteistyö 
o kaavoituksen aikainen suunnitteluyhteistyö kuntien kanssa, esim. ra-

kennemallitöihin liittyvät selvitykset 
o kaavoitusta edeltävä vuorovaikutus, mm. kuntaneuvottelut, neuvottelut 

yritysten kanssa sijoittumisvaihtoehdoista jne. 
o tilanvaraussuunnitelmien laatiminen 
o suunnittelulupien myöntäminen kunnille, myös esiselvityksiin 
o neuvottelut kaksi kertaa vuodessa ympäristökeskusten kanssa (joilla-

kin alueilla tiepiiri on mukana myös ympäristökeskuksen kehityskes-
kusteluissa kuntien kanssa, joillain alueilla kunnat eivät halua tiepiiriä 
mukaan) 
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o osallistuminen esim. yritysten sijaintia, maa-ainesten ottoa, jäteasemia, 
kaivoksia, satamia ym. koskeviin YVA-hankkeisiin 

o liittymälupien myöntäminen 
 
Kuntatasolla Tiehallinto voisi ottaa lisää asiantuntijaroolia, sillä pienillä kun-
nilla ei itsellään useinkaan ole liikenneasiantuntemusta. Ympäristökeskusten 
roolia maankäytön suunnitteluun liittyvissä liikenneasioissa on haluttu lisätä. 
Toistaiseksi ympäristökeskuksissa ei kuitenkaan ole, Uudenmaan yksikköä 
lukuunottamatta, liikenneasiantuntijoita eikä myöskään halua kasvattaa roo-
liaan. Liikenneasiantuntijan tehtävä on annettu mielellään Tiehallinnolle. Jo-
ka tapauksessa ympäristökeskukset ovat Tiehallinnolle tärkeitä yhteistyöta-
hoja maankäyttöasioissa. 
 
Argumentit, joilla Tiehallinto voi ottaa kantaa maankäyttösuunnitelmiin, pe-
rustuvat valtakunnallisiin tavoitteisiin, hyviin suunnitteluperiaatteisiin sekä 
tutkittuun tietoon vaikutuksista. Tiehallinnon uskottavuutta ja puolueetto-
muutta maankäyttöasiantuntijana heikentää se, että Tiehallinto mielletään 
tieliikenteen edunvalvojaksi. Liikennevirastona maankäyttösuunnitelmiin olisi 
helpompi ottaa kantaa uskottavasti koko liikennejärjestelmän näkökulmasta. 
 
Tiehallinnon sisällä tarvitaan lisää yhteistyötä ja maankäyttöasioiden kytken-
tää muuhun toimintaan, mm. ohjaukseen. Nyt maankäyttöasiat eivät näy 
esimerkiksi tulosohjauksessa mitenkään.  
 
Kehittämistarpeita 
 
o Tiehallinnon on tarpeen linjata selkeämmin roolinsa ja tavoitteensa maan-

käytön suunnittelussa maantieverkon tienpitäjän ja laajemman liikennejär-
jestelmätoimijan näkökulmasta. 

 
o Liikenteellisten vaikutusten arviointia maankäytön suunnittelussa tulee 

parantaa ja monipuolistaa. Tiehallinnon tulee vaatia riittäviä selvityksiä 
kaavojen käsittelyn yhteydessä. 

 
o Liikennehankkeet ja maankäytön kehittämisvaiheet tulee kytkeä parem-

min yhteen, ja toimien ajoitus ja kehityspolut tulee sisällyttää mukaan tar-
kasteluihin. Samanaikaiseen toteuttamiseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan 
mm. aiesopimusten avulla Vantaan kehäradan tapaan. 

 
o Tiehallinto on tarpeen siirtää vaikuttamisen painopistettä kaavasuunnitel-

miin reagoimisesta ennakoivaan osallistumiseen. Hyviä toimintatapoja 
voidaan kehittää pilottikohteiden avulla, esimerkkinä Oulun seuturakenne-
tiimin toiminta. 
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4  LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELUN 
KEHITTÄMINEN 

4.1  Suunnittelun lähtökohdat 

4.1.1  Suunnittelun aluetasot 

Liikennejärjestelmän suunnittelu on erilaista eri aluetasoilla. Eroa on mm. 
kullakin aluetasolla käytössä olevissa suunnittelumuodoissa, suunnitelmien 
sisällössä ja tarkkuustasossa sekä siinä, mitkä tahot osallistuvat suunnitte-
luun.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on vakiintunut etenkin kaupunkiseutujen ja 
maakuntien tasolla tehtäväksi, mutta myös valtakunnallisia liikennepoliittisia 
linjauksia voidaan pitää liikennejärjestelmän suunnitteluna. Tämän työn yh-
teydessä esiin nousi myös muita suunnittelutasoja, joilla tehdään tai tulisi 
tehdä liikennejärjestelmätyötä tai jotka ovat sellaisia toiminnallisia tasoja, joi-
ta tulisi tarkastella liikennejärjestelmää suunniteltaessa. 
 
Liikennejärjestelmän suunnittelun kohteena olevat aluetasot 

o kansainvälinen taso 
o valtakunnan taso 
o suuraluetaso (mm. maakuntien liittoumat, metropolialue) 
o liikennekäytävät  
o maakunnan taso 
o kaupunkiseudun taso (tai muun rajatun seudun taso)  

(= ylikunnallinen taso) 
o yksittäisen kunnan tai kaupungin taso (hallinnollinen rajaus) 
o yksittäisen taajaman tai taajama-alueen taso (toiminnallinen rajaus = 

seudun osa-alue, myös kaupunkiseudun ulkopuolelle jäävät taajamat)  
 
Valtakunnan tasolla liikennejärjestelmätyötä ja -suunnittelua voidaan nimit-
tää myös liikennepolitiikan valmisteluksi ja tekemiseksi. Suomessa ei kuiten-
kaan toistaiseksi ole laadittu kokonaisvaltaista valtakunnallista liikennejärjes-
telmäsuunnitelmaa, vaan liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut liikenne-
poliittisia linjauksia ja väylävirastot konkreettisempia, mutta vain yhtä liiken-
nemuotoa koskevia pitkän tähtäimen suunnitelmia. Poliittisen tason sitoutu-
minen molempiin on ollut heikkoa. Keväällä 2008 valmistuva liikennepoliitti-
nen selonteko tullee korjaamaan tätä puutetta. 
 
Kansainvälinen taso ei ole aina ollut riittävästi mukana liikennejärjestelmä-
suunnittelussa ja -suunnitelmissa. Vaikka kansainväliset yhteydet olisivatkin 
esillä valtakunnallisissa liikennepoliittisissa linjauksissa, liikennejärjestelmän 
kehittämistoimia konkreettisemmin suunniteltaessa huomio keskittyy usein 
melko rajatusti vain maan tai kulloisenkin suunnittelualueen sisäisiin yhteyk-
siin.  
 
Maakuntia on paljon ja osa niistä on melko pieniä. Valtakunnallisesti tai use-
an maakunnan kannalta merkittäviä liikenneyhteyksiä ei voida kehittää maa-
kuntien toiveiden mukaisesti, jos niiden näkemykset ovat ristiriitaisia ja kes-
kenään vahvasti kilpailevia. Maakuntien hallinnolliset rajat eivät myöskään 
aina vastaa laajenevia ja yhä enemmän toistensa kanssa limittyviä toimin-
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nallisia alueita. Siksi liikennejärjestelmää on tarpeen suunnitella myös maa-
kuntien liittoumien tai Helsingin metropolialueen kaltaisten suuralueiden ta-
solla. Maakuntien lukumäärän todennäköinen väheneminen tulevaisuudessa 
muuttaa tilannetta jossain määrin. 
 
Tie- ja myös ratapuolella on viime vuosien aikana siirrytty yksittäisten on-
gelmakohtien ohella tarkastelemaan ja suunnittelemaan pitempien yhteysvä-
lien kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä. Liikennejärjestelmänäkökulman 
tuominen vahvemmin mukaan merkitsisi sitä, että liikennemuotokohtaisista 
yhteysvälihankkeista siirrytään kohti liikennekäytäväkohtaisia liikennejärjes-
telmäsuunnitelmia, jossa tarkastellaan samanaikaisesti kaikkia liikennemuo-
toja sekä liikennekäytävän alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä. 
 
Kaupunkiseutujen suunnittelussa ongelmaksi voi muodostua seudun rajaus. 
Toiminnalliset kaupunkiseudut ovat usein laajempia kuin seudun keskuskun-
tien hallinnollisten rajojen rajaama suunnittelualue. 
 
Merkittävä osa liikennejärjestelmän suunnittelusta ja päätöksenteosta teh-
dään yksittäisten kuntien sisällä. Kunnat ovat kuitenkin kooltaan ja laajuudel-
taan hyvin erikokoisia, ja jo tapahtuneiden ja tulossa olevien kuntaliitosten 
myötä hajonta kasvaa. Parhaimmillaan kunnan hallinnollinen raja ja toimin-
nallisen alueen laajuus vastaavat toisiaan, jolloin vältetään monia useasta 
kunnasta koostuvan seudullisen suunnittelun ongelmia.  
 
Toisinaan liikennejärjestelmän suunnittelu on luontevaa rajata yksittäisen 
taajamaan ja laajempaan taajama-alueeseen esimerkiksi silloin, kun suunni-
tellaan katu- ja kevyen liikenteen verkkoa vaikkapa yleiskaavoituksen yhtey-
dessä. Hallinnollisesti kunnan alueella voi olla yksi tai useampia taajamia tai 
sama taajama voi jakautua usean kunnan alueelle. 

4.1.2  Trendiennusteisiin vastaaminen vai tulevaisuuden tekemi-
nen? 

Liikennesektorin suunnittelua ohjaa edelleen vahvasti liikennesuunnittelun 
perinteinen lähestymistapa, jossa tehtävänä on vastata trendiennusteiden 
mukaiseen liikenteen kysynnän kasvuun. Tavoitellun tulevaisuuden määrit-
täminen ja keinojen hakeminen sen saavuttamiseksi ohjaavat suunnittelua ja 
varsinkin toimenpiteiden valintaa huomattavasti harvemmin. Luonnollisesti 
aina ei ole halua tai tarvetta muuttaa kehityksen suuntaa. Mutta vaikka muu-
toksen tarve olisi ilmeinen ja jopa suunnittelun lähtökohdissa julkilausuttu, 
suunnitelman lopputuloksesta muodostuu helposti enemmän nykyisen kehi-
tyksen jatkumista tukeva paperi kuin aktiivinen tulevaisuuden tekemisen vä-
line. 
 
Vaikka nykytrendiä jatkavat liikenne-ennusteet eivät enää olekaan niin vah-
vasti esillä liikennejärjestelmän suunnittelussa, ne ovat sisäänrakennettuna 
hankesuunnittelussa sekä hankkeiden perustelussa ja priorisoinnissa, kuten 
kannattavuuslaskelmissa. Hankesuunnittelun kautta tuotetaan lisää kapasi-
teettia ennustettua kysyntää varten ja samalla luodaan edellytykset tämän 
kysynnän syntymiselle. Yksittäisiä toimenpiteitä on helpompi perustella en-
nusteiden mukaisilla liikenteellisillä tarpeilla ja yhteiskuntataloudellisella kan-
nattavuudella kuin välillisillä seurausvaikutuksilla ja yhteensopivuudella laa-
jempien liikenne- ja yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden kanssa. Erityisesti pe-
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rinteisen kannattavuuslaskelman, H/K-suhteen, käyttö nykyiseen tapaan 
hankkeiden perusteluna sopii huonosti yhteen tavoitelähtöisen suunnittelun 
ja liikennepoliittisen arvokeskustelun kanssa, sillä kannattavuuslaskelmassa 
eri tavoitteiden (vaikutusten) painoarvot on määritelty jo etukäteen. 
 
Tulevaisuuden tekeminen edellyttää yhteistä tavoitellun tulevaisuuden mää-
rittämistä ja tavoitteiden priorisointia. Se on kuitenkin vaikeaa. Hyvin usein 
suunnitelman tavoitteeksi asetetaan eri suuntaan vieviä ja toistensa kanssa 
ristiriitaisia tavoitteita ilman, että niiden keskinäisiä suhteita pohditaan ja nii-
den välillä tehdään julkilausuttuja arvovalintoja. Tavoitetyöskentely jää myös 
helposti irralliseksi muusta suunnittelusta eikä todellisuudessa ohjaa sitä. 
Tavoitteiden roolia käsitellään enemmän luvussa 4.2. 

4.1.3  Vaihtoehtoisten kehityskuvien tarkastelu 

Liikennejärjestelmän suunnittelussa tulisi tarkastella nykyistä enemmän vaih-
toehtoisia tulevaisuudenkuvia ja kehitysskenaarioita. Tulevaisuustyöskente-
lyn näkökulman tulee olla liikennesektoria laajempi ja sen tulee ottaa huomi-
oon keskeisten toimintaympäristön tekijöiden mahdollisia kehityssuuntia. 
Kaupunkiseuduilla vaihtoehtoiset liikenneskenaariot on luontevinta rakentaa 
yhdessä maankäytön rakennemallien kanssa. Hyvä esimerkki maankäytön 
ja liikennejärjestelmän yhteisestä rakennemallityöstä on mm. LINTU-
raportissa 2/2006 kuvattu Oulun seudun rakennemallityö. 
 
Tulevaisuustyöskentelyn tarkoituksena on erilaisten tulevaisuudenkuvien 
kanssa yhteensopivien, niitä edistävien tai hillitsevien linjausten ja toimenpi-
teiden löytäminen. Samalla on mahdollista testata suunnitelman joustavuutta 
erilaisissa kehityskuluissa. Siksi tulevaisuustyöskentely tulisi ulottaa riittävän 
konkreettiselle toimenpidetasolle.  
 
Liikennejärjestelmän vallitsevaa kehitystrendiä muuttamaan pyrkivien linja-
usten toteutuminen käytännössä edellyttää, että uusilla linjauksilla on taka-
naan laajempia yhteiskunnan, alueen ja kaupunkisuunnittelun kehittämis-
visioita. Laajempien muutosten käynnistäminen tai yleisen ilmapiirin muut-
taminen sektorisuunnitelmien avulla on huomattavan paljon vaikeampi ja pi-
tempi tie. Ilmastonmuutos saattaa jatkossa olla sellainen ilmiö, joka muuttaa 
yhteiskunnan prioriteetteja siinä määrin, että myös liikennesektorin kehittä-
mistä joudutaan linjaamaan uudelleen. 
 
Kehittämistarpeita 

 
o Liikennemuotokohtaisten yhteysvälitarkastelujen kehittäminen liikenne-

käytäväkohtaisiksi liikennejärjestelmäsuunnitelmiksi, jossa tarkastellaan 
samanaikaisesti kaikkia liikennemuotoja sekä liikennekäytävän alue- ja 
yhdyskuntarakenteen kehitystä. 

 
o Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittäminen painokkaammin tavoitellun 

tulevaisuuden tekemisen välineeksi. Keinoja ovat mm. erilaisten tulevai-
suustyöskentelyn ja strategisen suunnittelun menetelmien, esimerkiksi 
skenaariotyöskentelyn, kehittäminen toimivaksi osaksi liikennejärjestel-
mäsuunnittelua. Valtakunnan tasolla suunnittelun taustaksi tarvitaan lii-
kennesektorin yhteisiä tulevaisuustarkasteluja.  
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4.2  Tavoitteiden asettaminen 

4.2.1  Tavoitteiden asema ja tavoiteristiriitojen käsittely 

Tavoitteiden ja toimenpiteiden välistä kytkentää tulee vahvistaa. Nyt liikenne-
järjestelmäsuunnitelmien tavoitteet ohjaavat usein heikosti toimenpiteiden 
valintaa. Keskeisiä syitä tähän ovat se, että tavoitteet jäävät liian yleistasoi-
siksi, jolloin niillä ei ole kytkentää toimenpiteisiin, sekä se, että tavoitteita ei 
priorisoida eikä niiden keskinäisiä ristiriitoja nosteta esiin.  
 
Tavoitteiden ohjaavuutta voidaan parantaa mm. seuraavilla keinoilla: 
– Tavoitteet tulee johtaa todellisista valtakunnallisista tai paikallisista tar-

peista. ”Kaikkien hyvää edistävien” tavoitteiden listaaminen ei aina ole 
tarpeen. 

– Tavoitteita määritettäessä on tarpeen varmistaa, että kyseessä olevalla 
suunnitelmalla myös voidaan vaikuttaa ko. tavoitteeseen suoraan tai vä-
lillisesti. 

– Usein on hyödyllistä erottaa toisistaan valtakunnalliset tavoitteet sekä 
paikalliset tai tarkasteltavaa ongelmaa koskevat tavoitteet. 

– Tavoitteiden väliset ristiriidat on syytä tuoda esiin. 
– Tavoitteiden painotusta ja priorisointia tulisi tehdä jo tavoitevaiheessa. 

Jos priorisointi jää toimenpiteiden valintavaiheeseen, tavoitteet eivät  
ohjaa toimenpiteiden valintaa vaan päinvastoin toimenpiteiden valinta 
määrää sen, mitkä tavoitteet painottuvat.  

– Tavoitteiden tulee olla riittävän konkreettisia. Yleistavoitteiden alle  
tarvitaan konkreettisia maaleja, joihin pyritään.  

– Tavoitteiden tai niistä johdettujen maalien tulisi mielellään olla jollakin 
tavalla mitattavia. Mittarin saatavuus ei kuitenkaan saa ohjata tavoi-
teasettelua eikä mittarin puuttuminen saa johtaa tavoitteen unohtami-
seen suunnitelman laatimisessa ja seurannassa.  

– Tavoitteilla tulee olla kytkentä keinoihin. Tavoiteprosessia on hyvä jat-
kaa kehittämislinjauksiin ja kytkeä tavoitteet niitä tukeviin keinoihin. Vaa-
rana on keskustelun siirtyminen hankkeisiin ja tavoitteiden jääminen ta-
ka-alalle. 

 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmien tavoitevaiheessa eri tahojen väliset tavoi-
teristiriidat harvoin aiheuttavat ongelmaa, koska tavoitteita ei yleensä priori-
soida. Ristiriidat ja osapuolten edunvalvonta nousevat esiin vasta toimenpi-
teitä käsiteltäessä. Käytännössä omien hankkeiden saaminen mukaan 
suunnitelmaan on yleensä kompromissien edellytys. Mahdollisia isoja ristirii-
toja olisi kuitenkin hyvä alkaa käsitellä tavoitevaiheessa eikä vasta loppu-
metreillä. Jo suunnittelutyön alussa olisi hyvä kirkastaa kaikille, mitkä ovat 
eri osapuolten mielestä tärkeimmät suunnitelmassa tavoiteltavat asiat. 
Suunnittelutyön lähtökohtia voi selkeyttää esimerkiksi suunnitelman ohjaus-
ryhmälle osoitetulla yksinkertaisella kyselyllä siitä, mitä kukin taho odottaa 
suunnitelmalta ja minkä asioiden edistämistä he pitävät tärkeinä. 
 
Kehittämistarpeita 

 
o Tavoitetyöskentelyn kehittäminen ja sen merkityksen nostaminen liiken-

nejärjestelmäsuunnittelussa sekä menetelmien kehittäminen tavoiteristirii-
tojen käsittelemiseksi. 
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4.2.2  Valtakunnallisten ja alueen tavoitteiden suhde 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on alueen suunnitelma, joka kuvaa alueen 
toimijoiden tahtoa, mutta laajempien reunaehtojen puitteissa ja toimenpiteet 
niihin sopeuttaen. Tiehallinnon ja muiden valtionhallintoa edustavien tahojen 
asema toisaalta valtakunnallisten ja koko yhteiskunnan etujen valvojana ja 
toisaalta alueen kehitysedellytyksiä tukevana toimijana ei aina ole yksinker-
tainen. Kehitys on kulkenut suuntaan, jossa Tiehallinto entistä useammin ky-
syy asioista alueiden näkemystä. Toisaalta tiepitoa ohjataan vahvasti valta-
kunnallisten linjausten mukaisesti mm. tulosohjauksen ja rahoitusjärjestel-
män kautta. 
 
Sekä Tiehallinnolle itselleen että muille osapuolille ei aina ole selvää, mitkä 
ja miten sitovasti ylemmän tason tavoitteet ohjaavat Tiehallinnon toimintaa ja 
miten pitkälle se voi sitoutua esimerkiksi alueiden liikennejärjestelmäsuunni-
telmissa yhteisesti asetettujen tavoitteiden edistämiseen. Mistä tavoitteista 
Tiehallinto ei tingi, mitä tavoitteita ja linjauksia voidaan painottaa eri tavoin 
eri alueilla ja mitkä asiat voidaan antaa alueen itse ratkaistavaksi?  
 
Valtakunnallisten ja alueen omien tavoitteiden välistä suhdetta selkeyttäisi 
se, jos ainakin osaa valtakunnallisista tavoitteista käsitellään mieluummin 
reunaehtoina kuin priorisoitavina tavoitteina muiden joukossa. Käytännössä 
tienpidossa esimerkiksi tiestön kuntoa tai liikenneturvallisuutta koskevilla lin-
jauksilla on ollut tämä asema: Tiestön kuntotason kehitystä ja sen mukaista 
rahoitusta Tiehallinto on ohjannut sitovasti valtakunnallisilla linjauksilla. Lii-
kenneturvallisuutta heikentäviä toimenpiteitä Tiehallinto ei toteuta ja alueille 
”tarjolla olevaa” investointirahoitusta on suunnattu turvallisuutta parantaviin 
hanketyyppeihin. Jatkossa ainakin ilmastonmuutoksen hillintä lienee vastaa-
va suunnittelun reunaehdoksi luettava tavoite. 
 
Tiehallinto on laatinut useita tieverkon eri osia, tienpidon eri tuotteita ja tien-
pidon erilaisia vaikutuksia koskevia toimintalinjoja, joiden linjaukset voivat 
olla kilpailuasetelmassa tai jopa ristiriitaisia keskenään. Jotta toimintalinjat 
myös ohjaisivat toimintaa, niiden asemaa on tarpeen selkeyttää ja tarkistaa, 
miten ne suhtautuvat toisiinsa ja eri tasolla asetettuihin tienpidon tavoittei-
siin. Myös toimintalinjoihin voitaisiin tuoda reunaehtoajattelua ja kuvata sel-
keämmin erilaisten tavoitteiden sitovuutta ja hierarkiaa. 
 
Tiehallinnon sisällä olisi hyvä laajemminkin tarkastella suunnittelujärjestel-
mää ja määritellä nykyistä selvemmin, missä suunnittelujärjestelmän seu-
raavista osista linjataan mitäkin: 

- Tiehallinnon strategiat 
- tavoitetilakuvaukset: tieverkko, tie- ja liikenneolot 
- toimintalinjat: tieverkon osia, tienpidon tuotteita ja tienpidon vaikutuk-

sia koskevat valtakunnalliset ja tiepiirien toimintalinjat 
- suunnitteluohjeet: suunnitteluratkaisut ja niiden käyttöä ohjaavat kri-

teerit 
- toimenpiteiden suunnittelujärjestelmä 
- toiminta- ja taloussuunnittelu 
- tulosohjaus 

 
Kuitenkin on muistettava, että tavoitteet ja linjaukset muuttuvat tarpeiden 
mukana. Liikennejärjestelmäsuunnittelun yhtenä tehtävänä on nostaa esiin 
muutostarpeita nykyisiin linjauksiin. 
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Kehittämistarpeita 
 
o Tiehallinnon on tarpeen selkeyttää ja tuoda julki näkemyksensä erilaisten 

valtakunnallisten tavoitteiden ja linjausten sitovuudesta ja ohjaavuudesta 
käytännön tienpidossa. Mitä ja missä määriteltyjä tavoitteita se käsittelee 
reunaehtoina, joista ei tingitä, ja mitä tavoitteita se mahdollisesti itse pai-
nottaa silloin, kun tavoitteita ja toimenpiteitä suunnitelmissa priorisoidaan. 

 
o Tiehallinnon erilaisten toimintalinjojen asemaa ja keskinäistä suhdetta tu-

lee selkeyttää, keinona mm. toimintalinjojen analysointi: minkä tyyppisiä 
linjauksia toimintalinja sisältää, mikä on ollut niiden ohjausvaikutus käy-
tännön tienpidossa, miten toimintalinjat suhtautuvat toisiinsa ja erilaisiin 
tienpidon tavoitteisiin? 

 
o Tienpidon suunnittelujärjestelmän ohjaussuhteita on tarpeen selkeyttää 

laajemminkin: on määriteltävä, missä suunnittelujärjestelmän osissa linja-
taan mitäkin. 

4.3  Sitoutuminen yhteisen suunnittelun tuloksiin 

4.3.1  Kunnat: ongelmana keskinäinen kilpailu, edellytyksenä ko-
konaisvaltaiset visiot ja poliittinen tuki 

Suunnitelman hyödyllisyys punnitaan sen kyvyssä ohjata toteuttamista. Lii-
kennejärjestelmäsuunnittelu on hyvä työväline, mutta sen todellinen hyöty 
riippuu kuitenkin siitä, minkä aseman osapuolet suunnitelmalle antavat 
omassa toiminnassaan. Keskeinen haaste ja ongelma on kuntien ja valtion 
heikko sitoutuminen liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteuttamiseen. Posi-
tiivista se, että liikennejärjestelmäsuunnittelusta on muodostunut vakiintunut 
yhteistyömuoto. Kun asioita käsitellään yhdessä, ne eivät tule esiin yllättäen. 
Seututasolla liikennesektori on tässä edellä monia muita hallinnon sektorei-
ta. PARAS-hankkeen johtopäätösten mukaan vaikeinta seudullisen yhteis-
työn tekeminen näyttää olevan maankäytössä ja asumisessa. 
 
Kuntien on vaikea sopia yhteisistä ylikunnallisista tavoitteista ja linjauksista 
maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisessä, koska yksittäisten kunti-
en (kunnallistaloudelliset) edut ovat ristiriidassa sekä keskenään että monien 
liikenne- ja ympäristöpoliittisten tavoitteiden kanssa. Hiukan kärjistäen voi-
daan väittää, että nykyinen kuntajako, kuntien vahva itsehallinto ja kunnallis-
talouden riippuvuus väestönkasvusta ja asukkaiden verotuksesta estävät 
liikkumistarpeen vähentämiseen ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen täh-
täävän maankäyttö- ja liikennepolitiikan toteuttamisen. Käytännössä maan-
käytön ja liikennejärjestelmän kehitystä ohjaa kuntien välinen kilpailu. Kuntia 
on tällöin vaikea saada mukaan muutoin kuin edistämään omia hankkeitaan. 
Ilman kuntaliitoksia tai todellista vallansiirtoa seututason päätöksentekoeli-
mille on hyvin vaikea saada aikaan merkittäviä suunnanmuutoksia liikenne-
järjestelmän ja varsinkaan maankäytön kehityksessä. 
 
Merkittävien muutosten aikaansaaminen liikennejärjestelmän nykyisiin kehi-
tystrendeihin suunnittelun keinoin edellyttää tuekseen liikennesektoria laa-
jempia visioita ja ajattelutavan muutoksia. Kuntien ja alueiden näkökulmasta 
liikennejärjestelmän kehittäminen on yksi keino, jolla ne voivat tukea laajem-
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pia kehittämisvisioitaan, ei päinvastoin. Liikennejärjestelmäsuunnittelu kui-
tenkin voi ja sen pitää nostaa esiin myös sellaisia haasteita ja reunaehtoja, 
jotka saattavat aiheuttaa tarpeita muuttaa näitä visioita. Tämä edellyttää, et-
tä kuntien poliittinen ja virkamiesjohto kytketään riittävästi mukaan strategi-
sen tason liikennejärjestelmäsuunnitteluun. 
 
Kuntaorganisaatiota ohjaa poliittinen päätöksentekojärjestelmä. Kunnan si-
toutuminen yhteisiin suunnitelmiin edellyttää sitoutumista ja riittävää tukea 
virkamiesten valmistelulle myös poliittisella tasolla. Merkittävien liikennepo-
liittisten ratkaisujen tekeminen tai suunnanmuutosten aikaansaaminen edel-
lyttää päättäjien kytkemistä liikennejärjestelmän suunnitteluprosessiin. Kui-
tenkin myös virkamiehillä on paljon valtaa valmisteluvastuun kautta. Kuntien 
osallistuminen ja sitoutuminen suunnitelmiin on usein myös henkilökysymys. 
 
Seudullisen päätösvallan lisääminen, esimerkiksi hankkeisiin ja liikennemuo-
toon sitomaton kaupunkiseudun liikennejärjestelmäraha, tukisivat sitoutumis-
ta yhteiseen suunnitteluun, koska tällöin alueen on pakko yhdessä sopia ra-
han käytöstä. Jos alue ei itse pysty yhteiseen priorisointiin, päätösvalta ei jää 
käyttämättä, vaan joku muu priorisoi. Esimerkiksi Tiehallinto käyttää yksin 
päätösvaltaa alueen tiehankkeiden valinnassa, jos valintaa ei ole ohjaamas-
sa alueen toimijoiden yhteinen näkemys toteuttamisjärjestyksestä. Liikenne-
järjestelmärahaa ja muita keinoja lisätä alueellista päätösvaltaa on käsitelty 
myös luvussa 3.2. 
 
Valtion taloudellisen ohjauksen käyttö olisi vahva, mutta toistaiseksi heikosti 
käytetty keino edistää poliittisten linjausten ja sitoumusten toteutumista kau-
punkiseutujen liikennepolitiikassa. Esimerkiksi valtion rahoitus alueen liiken-
nejärjestelmän kehittämiseen voitaisiin kytkeä siihen, miten hyvin suunnitel-
mat ja toimenpiteet tukevat kasvihuonepäästöjen vähentämistä. 
 
Heikko sitoutuminen liikennejärjestelmäsuunnitelmiin ja niiden toteuttami-
seen ei kuitenkaan ole vain kuntien ongelma vaan koskee myös Tiehallintoa 
ja muita valtion organisaatioita. Tiehallinnon sitoutuminen suunnitelmien to-
teuttamiseen edellyttää, että liikennejärjestelmäsuunnittelu on vahvasti ja 
vuorovaikutteisesti kytketty toiminta- ja taloussuunnitteluun ja tulosohjauk-
seen. Aihetta käsitellään luvussa 4.3.2. 
 
Kehittämistarpeita 
 
o Toimintatapojen kehittäminen kuntien poliittisen päätöksentekojärjestel-

män kytkemiseksi paremmin liikennejärjestelmän suunnitteluprosessiin. 
 
o Seudullisen päätösvallan lisääminen ja valtion taloudellisen ohjauksen 

käyttö edistämään seudullista yhteistyötä ja sitoutumista sekä valtakun-
nallisten poliittisten linjausten ja sitoumusten toteutumista kaupunkiseutu-
jen liikennepolitiikassa: esimerkiksi kaupunkiseudun liikennejärjestelmä-
raha, jonka määrä on kytketty valtakunnallisten tavoitteiden ja velvoittei-
den edistämiseen. 
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4.3.2  Tiehallinto: liikennejärjestelmäsuunnitelmien suhde toimin-
ta- ja taloussuunnitteluun ja tulosohjaukseen 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on tehotonta, jos se ei ohjaa to-
teuttamista. Myös Tiehallinnon osalta vasta päätökset investoinneista ja hoi-
don ja ylläpidon tasosta konkretisoivat suunnitelman. Siksi liikennejärjestel-
mäsuunnittelun ja Tiehallinnon omaa toteuttamista käytännössä ohjaavan 
toiminta- ja taloussuunnittelun ja tulosohjauksen välille tarvitaan toimivia kyt-
kentöjä. Tämä edellyttää liikennejärjestelmätyön, toiminta- ja taloussuunnit-
telun ja tulosohjauksen suhteiden ja rajapintojen määrittämistä. Jatkossa 
myös maakuntien ja isojen kaupunkiseutujen aiesopimusten ja liikennepoliit-
tisen selonteon välille tarvitaan kytkentä. Toimiva liikennejärjestelmäsuunnit-
telu edellyttää myös, että myös tienpidossa on riittävästi liikkumavaraa rahoi-
tuksen suuntaamiseen alueiden tarpeiden mukaan. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman tulisi olla strateginen pitemmän tähtäimen 
suunnitelma, joka suuntaa toimintaa ja rahan käyttöä keinoihin, jotka ohjaa-
vat kehitystä kohti tavoiteltua tulevaisuutta. Jos nykyistä kehitystrendiä halu-
taan muuttaa, tarvitaan muutosta myös nykyiseen toimintaan ja rahankäyt-
töön. Liikennejärjestelmäsuunnittelun lähtökohtana ei siten voi olla vain ny-
kyinen (niukka) rahoitustaso ja sen valmiiksi annettu (Tiehallinnon toiminta- 
ja taloussuunnitelman mukainen) allokointi.  
 
Nykyiset liikennejärjestelmäsuunnitelmat koostuvat eri osista, joiden tavoit-
teellista suhdetta väylähallinnon toteuttamisohjelmiin voidaan luonnehtia 
seuraavasti: 

 
1. Liikennejärjestelmäsuunnitelman strategiatekstissä ja linjauksissa tu-

lisi kuvata ja perustella haluttuja painotuksia ja painopisteen muutok-
sia, jos niitä tarvitaan. 

 
2. Toimenpideohjelmassa tulisi paitsi priorisoida hankkeita keskenään 

myös ja ennen muuta suunnata rahoitusta tavoiteltua suuntaa tuke-
viin toimenpideryhmiin. Käytännössä tämä on kuitenkin erittäin vai-
keaa. Realismi toteuttamisresurssien suhteen on tarpeen, mutta ei 
liikaa, sillä tulevaisuus ei ole sidottu vuosiksi eteenpäin. Liikkumavara 
on luonnollisesti suurempi ensimmäisten vuosien jälkeen, mutta 
myös lähivuosien painotuksia tulisi arvioida suunnitelman tavoitteista 
lähtien. 

 
3. Lähivuosia koskeva aiesopimus on toimenpideohjelmaa tiukemmin 

nykyiseen rahoitustasoon sidottu, tarvittaessa karsittu versio toimen-
pideohjelman alkupäästä. Aiesopimuksen laatimisen lähtökohtana ei 
kuitenkaan voi olla väylävirastojen toiminta- ja taloussuunnitelmien 
toimenpideohjelmien kopiointi, koska tällöin koko aiesopimus olisi 
turha. Käytännön keinoja tällaisen tilanteen välttämiseen tarjoavat 
mm. seuraavat toimet: 
- aiesopimukseen kirjataan sopimuskauden jälkeen toteutettavien 

hankkeiden edistämisvaiheita (esim. suunnittelua) 
- TTS ei ole liian sitova esimerkiksi niin, että hankkeita ei ole ajoi-

tettu vuoden tarkkuudella ja koko TTS-kauden rahoitusta ei ole 
sidottu nimettyihin hankkeisiin 

- aiesopimuskausi on TTS-kautta pitempi 
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Tiehallinnon on tarpeen selkeyttää itselleen ja kertoa myös yhteistyökump-
paneilleen ja muille sidosryhmille julkisesti, mikä on liikennejärjestelmäsuun-
nitelmien, niiden toimenpideohjelmien ja aiesopimusten suhde toiminta- ja 
taloussuunnitteluun. Selkeä periaate on uusien investointihankkeiden valinta 
TTS:ään liikennejärjestelmäsuunnitelmien kautta. Periaatteen noudattamista 
vaikeuttaa se, että käytännössä hankkeiden rahoitusmahdollisuudet ohjaa-
vat toteuttamista, vaikka liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja aikaisemmis-
sa toiminta- ja taloussuunnitelmissa olisi linjattu toisin. Tämä koskee sekä 
valtion rahoitusta (esim. mitkä teemat ja kehittämishankkeet kulloinkin saa-
vat rahaa) että kuntien osallistumista rahoitukseen (esim. nouseeko kunnan 
osarahoittama hanke toteutuslistan kärkeen). Myös suunnitteluvalmius vai-
kuttaa hankkeiden etenemiseen. Tarkemmin suunnittelemattomia hankkeita 
ei voi suoraan nostaa toteutukseen.  
 
On tärkeää, että Tiehallinto sitoutuu yhteisiin suunnitelmiin ja tukee seudul-
lista liikennejärjestelmätyötä myös siten, että se ei sovi toimenpiteistä yksit-
täisten kuntien kanssa yhteisten suunnitelmien ohi tai osallistu yhteisten ta-
voitteiden vastaisiin hankkeisiin. On kuitenkin huolehdittava siitä, että myös 
seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien ulkopuolella olevien kuntien 
toimenpidetarpeet ovat mukana toiminta- ja taloussuunnittelussa. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmien toimenpideohjelmissa ja aiesopimuksissa 
esitettyjen toimenpiteiden suhde tienpidon ohjelmointiin riippuu siitä, minkä-
laisesta ja kuinka suuresta toimenpiteestä on kysymys. Jos tarkastellaan in-
vestointihankkeita, suhde voidaan nähdä seuraavankaltaisena: 

I. Kehittämishankkeet 
- Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa keskeistä on alueen kehittä-

mishanke-ehdokkaiden yhteinen priorisointi. Tavoitteena on 
päästä kunkin tahon omasta edunvalvonnasta alueen yhteisen 
näkemykseen. Myös tiepiiri pyrkii edistämään hankkeita Tiehal-
linnon sisällä yhteisen priorisoinnin mukaisesti. Viime kädessä to-
teuttamisesta päättää eduskunta. 

II. Keskisuuret investoinnit (tiepiirin TTS:ssä erikseen nimettävät hank-
keet) 
- Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa pyritään merkittävimpien 

hankkeiden yhteiseen seudulliseen priorisointiin hankekorien si-
sällä. Tiepiiri sijoittaa näin priorisoituja hankkeita TTS:ään yhdes-
sä sovitussa järjestyksessä, eikä sovi hankkeista yksittäisten kun-
tien kanssa liikennejärjestelmäsuunnitelman ohi tai sen vastai-
sesti. Luvussa 3.5 ehdotettu hankekorien hallinnan kehittäminen 
Tiehallinnon sisällä luo paremmat edellytykset käsitellä hanketar-
peita liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja siirtää liikennejärjes-
telmäsuunnitelmien tulokset ohjelmoinnin lähtötiedoiksi. 

- Ongelmana on se, miten vaikutetaan hankekorien ja tuoteryhmi-
en väliseen painotukseen. Käytännössä keinot vaikuttaa liikenne-
järjestelmäsuunnittelun kautta Tiehallinnon rahoituksen painotuk-
siin ovat olleet vähäiset. Kuitenkin jo se, että liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa tunnistetaan kehittämistarpeita, vaikuttaa Tiehal-
linnon omaankin ohjelmointiin. 
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III. Pienet, nimeämättömät investoinnit 
- Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on keskeistä nostaa esiin 

pieniä toimenpiteitä tarpeina ja toimenpidekokonaisuuksina. Yk-
sittäisten toimenpiteiden välinen priorisointi tapahtuu Tiehallin-
nossa tai tarkemmassa suunnittelussa, mutta aiesopimuksessa 
Tiehallinto sitoutuu suuntaamaan niihin rahoitusta. Esimerkki tä-
mäntyyppisestä ratkaisusta on tiepiirin varaama rahoitus seudun 
pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen. 

 
Liikennejärjestelmäsuunnittelussa ei kuitenkaan tulisi liikaa keskittyä hanke-
listoihin, vaan tarkastella laajemmin toiminnan suuntaamista. Tällöin erilaiset 
esiselvitykset toimivat välittävänä tekijänä liikennejärjestelmäsuunnitelman 
linjausten ja hankesuunnittelun välillä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman lin-
jauksilla tulisi kuitenkin olla suora kytkentä myös toiminta- ja taloussuunnitte-
luun ja tulosohjaukseen. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien ohjausvaikutus 
eri hanketyyppien ja tuoteryhmien väliseen rahanjakoon tai hoidon ja ylläpi-
don linjauksiin on kuitenkin ollut käytännössä hyvin heikko. Yksi keino paran-
taa tilannetta on lisätä alueellista päätösvaltaa rahoituksen suuntaamisessa 
luvun 3.2 mukaisesti erilaisten liikennejärjestelmärahavaihtoehtojen avulla. 
 
Hoidon ja ylläpidon osalta Tiehallinnon on tarpeen pohtia, miten paljon voi-
daan muuttaa painotuksia erilaisten seutujen tarpeiden mukaan, millä foo-
rumeilla painotuksia käsitellään ja niistä tehdään päätöksiä sekä miten asia 
kytketään palvelusopimuksiin. Normaalit hoidon ja ylläpidon palvelusopi-
mukset ovat pitkäaikaisia ja niitä on vaikea muuttaa. Yhtenä keinona voisi 
olla esimerkiksi pienten hankkeiden palvelusopimus, joka voi eri alueilla si-
sältää erilaisia lisätoimia. Perusparantamishankkeiden ohjelmoinnissa on jo 
tapahtunut yhteistyön avaamista kuntien suuntaan. 
 
Tiepiirikohtaisten hoito- ja ylläpitosuunnitelmien on jatkossa tarkoitus lisätä 
vuoropuhelua ja tukea alueen tarpeiden mukaisten painotusten tekemistä 
sekä kytkeä hoidon ja ylläpidon suunnittelu ja TTS:n valmistelu kiinteämmin 
toisiinsa. Hoito- ja ylläpitosuunnitelman aikajänne on sama kuin TTS:ssä eli 
neljä vuotta, mutta hoidossa ja ylläpidossa käytettävien urakointimenettely-
jen vuoksi tarkasteluja joudutaan tekemään pidemmälläkin aikajänteellä. 
Hoito- ja ylläpitosuunnitelman keskeinen sisältö esitellään TTS:ssä ja se tu-
lee hyväksytyksi samalla, kun tiepiiri hyväksyy TTS:n.  
 
Kehittämistarpeita 

 
o Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja tienpidon ohjauksen rajapintojen ja 

kytkentöjen määrittely ja kehittäminen on tärkeää. Tiehallinto tarvitsee 
selvät, myös muiden osapuolten tiedossa olevat linjaukset liikennejärjes-
telmäsuunnittelun, toiminta- ja taloussuunnittelun ja tulosohjauksen suh-
teesta. Tulosohjauksella tulee tukea valtakunnallisten tavoitteiden ohella 
myös seudullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien linjausten toteuttamis-
ta. Tulosohjausta on tarpeen kehittää ohjaamaan toteuttamisen ohella 
myös suunnittelua ja sen työtapoja liikennejärjestelmänäkökulman mukai-
seksi.  

 
o Parannetaan suunnitteluprosessin osallistumista ohjauksen valmisteluun 

Tiehallinnon sisällä. 
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o Luodaan jatkossa kytkentä myös maakuntien ja isojen kaupunkiseutujen 
aiesopimusten ja liikennepoliittisten selontekojen välille. 

 
o Kehitetään joustavampia hankintatapoja pienten toimenpiteiden sekä hoi-

don ja ylläpidon painotusten suuntaamiseksi alueellisten tarpeiden mu-
kaan. 

4.4  Liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältö ja suunnittelupro-
sessi 

4.4.1  Kohti strategista suunnittelua 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tulisi ennen muuta olla pitkän aikavälin 
strateginen suunnitelma, joka linjaa liikennejärjestelmän kehittämistä, ohjel-
mointia ja tarkempaa suunnittelua, eikä painotu hankelistojen tuottamiseen. 
Tärkeää on keskittyä kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja tarpeista lähte-
vien keinojen määrittämiseen, ajoitukseen ja vaiheistukseen. Yksittäisten 
hankkeiden sijasta tulisi miettiä sopivia toimenpidetyyppejä ja kehittämispol-
kuja. Toimenpidelistoja ja kustannusarvioita kuitenkin tarvitaan antamaan 
suunnitelmalle realismia ja konkreettisuutta. Hyvä keino selkeyttää periaat-
teiden ja käytännön toimenpiteiden käsittelyä on suunnitelman jakaminen 
selvemmin alueen liikennepolitiikkaa linjaavaan strategiaosaan ja siinä tehty-
jen linjausten perusteella laadittavaan toimenpideosaan. 
 
Erityisesti isojen kaupunkiseutujen liikennesuunnittelussa tulisi korostaa jär-
jestelmänäkökulmaa. Tällöin tarkastelun kohteena ei ole vain yksittäisten 
ongelmakohtien ratkaiseminen, vaan koko järjestelmän toimivuus pitemmällä 
tähtäimellä. Yhden pullonkaulan korjaaminen ei auta, jos ongelmat siirtyvät 
seuraavaan kohtaan tai muutoksen aiheuttamat kerrannaisvaikutukset hei-
kentävät koko järjestelmää.  
 
Pitkälle tulevaisuuteen tähtäävässä suunnittelussa tulevaisuuden ennakointi 
on tärkeää. On välttämätöntä kuvata sitä, mihin nykyinen kehitystrendi joh-
taa. Kuten luvussa 4.1.2 on todettu, nykytrendin ohella on tarpeen tarkastella 
vaihtoehtoisia kehityskulkuja, hahmottaa toivottava tulevaisuudenkuva ja 
määrittää sitä kohti vievät toimenpiteet. Skenaariotarkasteluja voidaan ra-
kentaa myös vaihtoehtoisten toimenpidevaihtoehtojen mukaisesti. Voidaan 
esimerkiksi verrata, mihin johtaa nykyjärjestelmän mukainen rahoituksen al-
lokointi verrattuna rahoituksen painottamiseen vapaasti alueen toivomiin 
kohteisiin. Toivottavaa olisi, että myös maankäytön vaihtoehtoisia kehitysku-
via tarkasteltaisiin samanaikaisesti liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimi-
sen kanssa. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmia tehdään hyvin samankaltaisella muotilla eri 
alueille riippumatta siitä, mistä alueesta on kysymys ja mitä muuta alueella 
suunnitellaan. Suunnitelmien ei kuitenkaan tarvitsisi olla samanlaisia eri alu-
eilla. Myös eri suunnittelutasoilla tapahtuvan seudullisen ja maakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnittelun työnjakoa on tarpeen selkeyttää ja pohtia so-
pivaa kumpaankin sopivaa suunnittelutarkkuutta. Suunnitelmien laatimista 
selkeyttäisi se, jos aina suunnittelua käynnistettäessä määritettäisiin riittävän 
selkeästi suunnitelman tarkoitus ja toimivalta: mistä voidaan päättää ja mikä 
on edunvalvontaa.  
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Hyvä liikennejärjestelmäsuunnitelma tuottaa painotuksia ja tarjoaa sel-
känojaa päätöksenteolle. Sen saama arvovalta riippuu kuitenkin siitä, minkä 
aseman osapuolet sille antavat. Parhaimmillaan suunnitelmaa käytetään pe-
rustelemaan valintoja myös politiikan tasolla. Tämä ei tapahdu hetkessä ja 
edellyttää, että liikennejärjestelmäprosessissa myös ratkotaan ristiriitoja. Lii-
kennejärjestelmäsuunnitteluprosessia voisikin suunnata enemmän ristiriito-
jen käsittelyyn. Se vaatii kuitenkin aikaa sekä vuorovaikutteisia suunnittelu-
prosesseja. Tiukasti aikataulutettu liikennejärjestelmäsuunnitelman varsinai-
nen laatimisvaihe harvoin riittää tähän. Taustalle tarvitaan pitkäjänteisempi, 
jatkuva suunnittelu- ja vuorovaikutusprosessi. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman lopputulos voisi olla enemmänkin sopimista 
linjauksista, yhteistyöstä ja toimintamalleista kuin hankkeista. Käytännössä 
tämä merkitsisi, että sovitaan esimerkiksi 

- toimintalinjoista (liikennepolitiikasta): tämä edellyttää tavoitteiden 
priorisointia 

- tavoiteltavasta palvelutasosta (esim. tieyhteyden nopeustaso, liiken-
teellinen palvelutaso, hoitotaso, joukkoliikenteen palvelutarjonta jne.) 

- yhteistyöstä, suunnitteluorganisaatioista ja työtavoista (esim. joukko-
liikenteen suunnitteluorganisaatiosta, liikenneturvallisuustyön organi-
soinnista, tiedonvälityksestä Tiehallinnon ja kuntien hankkeiden ja 
urakoiden yhteensovittamiseksi jne.) 

- rahanjaosta tuoteryhmien ja erityyppisten hankkeiden välillä (edellyt-
tää alueellista liikkumavaraa ja tahtoa luovuttaa päätösvaltaa alueel-
le). 

4.4.2  Hankeseurannasta jatkuvaan suunnitteluprosessiin 

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tulee kehittää yksittäisten suunnitelmien laa-
timisesta ja niiden hankeseurannasta kohti jatkuvaa yhteistyötä ja toimin-
taympäristön seurantaa. Jatkuva prosessi ja vuoropuhelu on yhtä tärkeää 
kuin varsinaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. Ensimmäinen 
suunnittelukierros on jo tehty lähes kaikilla kaupunkiseuduilla ja useimmissa 
maakunnissa. Nyt on hyvä vaihe viedä menettelyjä jatkuvan yhteistyöpro-
sessin suuntaan.  
 
Suunnitelma menettää pian merkityksensä, jos sen toteutumista ei seurata. 
Seurannassa tulee kuitenkin painottaa selvästi nykyistä enemmän liikenne-
järjestelmän tilan ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa, ei tarkastella vain 
toimenpiteiden toteutumista. Tilan ja tavoitteiden seurantaa helpottaa, jos jo 
suunnitelmaa laadittaessa on valittu keskeiset seurantaindikaattorit ja asetet-
tu niiden kehitykselle tavoitteita. Jos liikennejärjestelmän tila ei kehity tavoit-
teiden suuntaan, myös toimenpiteitä pitää arvioida uudelleen. Seurannan 
tehtävänä on näin myös suunnittelun jatkaminen ja tarvittaessa toiminnan 
uudelleen suuntaaminen.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun seuranta- ja päivitysprosessi on organisoita-
va hyvin. Vastuutaho tai -tahot on määritettävä selkeästi ja valmistelutyöhön 
on käytettävä riittävästi resursseja. Useissa maakunnissa liikennejärjestel-
mäsuunnitelman seurannan edellyttämät henkilöresurssit on hankittu konsul-
tilta. Oulun seudulla konsulttia on käytetty laajemmin koordinoimaan ja edis-
tämään liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamista ja seurantaa. Savo-
Karjalan tiepiirissä on palkattu konsultti vastaavaan tehtävään tiepiiritasolla. 
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Seutuyhteistyön kehittyessä ainakin suurimmilla kaupunkiseuduilla vastuu 
jatkuvan liikennejärjestelmän suunnitteluprosessin hoitamisesta voidaan an-
taa myös jonkin seutuorganisaation tehtäväksi kuten pääkaupunkiseudulla, 
jossa YTV vastaa liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessista. 
 
Maakuntatasolla liikennejärjestelmän suunnitteluprosessi on perusteltua kyt-
keä osaksi maakunnan suunnittelujärjestelmää ja viranomaisyhteistyötä, jol-
loin vältytään samojen asioiden käsittelyltä useissa yhteyksissä. Liitteessä 1 
on esimerkkinä kuvaus maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistyön or-
ganisoinnista Varsinais-Suomessa. Liikennejärjestelmäsuunnittelun merki-
tystä korostaisi, jos sille annettaisiin jonkintasoinen lakisääteinen asema 
maakuntien suunnittelujärjestelmän osana.  
 
Sekä seutu- että maakuntatasolla liikennejärjestelmän seuranta on tarpeen 
sitoa aikataulullisesti sekä Tiehallinnon ja muiden väyläviranomaisten toimin-
ta- ja taloussuunnitteluun että kuntien budjettivalmisteluun. 

4.4.3  Vetovastuu ja osallistuminen 

Maakuntatasolla liikennejärjestelmäsuunnittelun vetovastuu on maakuntien 
liitoilla. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelussa luontevimmat 
vastuutahot ovat seutuorganisaatio, jos seudulla on sellainen, tai kunnat. 
Kunnista vetovastuussa on usein keskuskunta, mutta parempi vaihtoehto voi 
olla kuntien yhteinen vetovastuu esimerkiksi vuorotellen. Tämä lisää sitou-
tumista ja vähentää keskuskunnan ja reunakuntien vastakkainasettelua. 
Myös maakuntaliitolla voi olla vetovastuu kaupunkiseudun suunnitelmasta. 
Osapuolten tulee itse sopia sopiva vastuutaho. Usein organisaatioita tärke-
ämpää on kuitenkin aktiivisten vastuuhenkilöiden löytäminen.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmien kehittämistarpeena ei ole niinkään osallis-
tumisen lisääminen ja laajentaminen vaan sen syventäminen ja sitoutumisen 
parantaminen. Silti liikennejärjestelmäsuunnitelmia laadittaessa ja yhteistyön 
kehittyessä kohti jatkuvampaa suunnitteluprosessia on jatkuvasti tarpeen 
kiinnittää huomiota siihen, ketkä edustavat liikennejärjestelmän eri käyttäjä-
ryhmiä ja varmistuttava siitä, että kaikkien ryhmien näkökulma on riittävästi 
mukana. Julkisia organisaatioita edustavien suunnittelijatahojen vastuulla on 
varmistaa, että suunnitelmassa ei painotu vain vahvimpien ja suunnittelutyö-
hön aktiivisesti osallistuvien intressiryhmien tarpeet. Vuorovaikutusta tarvi-
taan nimenomaan tavoitevaiheessa, jotta osallistuminen voisi vaikuttaa 
myös tavoitteiden painotukseen ja sitä kautta tavoitteista johdettujen toimen-
piteiden valintaan. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on myös keino nostaa asioita julkiseen kes-
kusteluun ja siksi suunnitelmissa voitaisiin esittää nykyistä rohkeampia linja-
uksia keskustelun pohjaksi. Moderniin kansalaisyhteiskuntaan kuuluu se, 
että päätöksistä ja niiden taustoista keskustellaan julkisuudessa ennen pää-
töksentekoa. Olisikin perusteltua kehittää liikennejärjestelmäsuunnittelupro-
sessia suuntaan, jossa tietoisesti pyritään nostamaan sopivissa vaiheissa 
julkiseen keskusteluun keskeisiä liikennepoliittisia tavoitteita, uusia linjauksia 
ja merkittäviä toimenpidekokonaisuuksia. Keskustelun aikaansaamista hel-
pottaa, jos suunnitelma ei näyttäydy ainoastaan hallinnollisena asiakirjana, 
vaan sille pystytään antamaan kasvot ja asioita nostetaan esille suunnitte-
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lussa mukana olevien henkilöiden keskustelunavausten ja kannanottojen 
kautta. 
 
Kehittämistarpeita 
 
o Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimisen tueksi ei kaivata yksityiskoh-

taisia ohjeita vaan suunnitelmien sisältöä, seurantaa ja itse suunnittelu-
prosessia ohjaavien periaatteiden kokoamista suunnittelutyön tueksi. Ai-
kaisemmissa luvuissa esitettyjen kehittämistarpeiden lisäksi huomiota tu-
lisi kiinnittää mm. seuraaviin periaatteisiin: 

 
• Ennen suunnittelun aloittamista, jo liikennejärjestelmäsuunnitelman 

ohjelmointivaiheessa, on eri osapuolille tarpeen selkeyttää suunni-
telman tarkoitus, toimivalta ja käytettävissä olevat resurssit. 

 
• Liikennejärjestelmäsuunnittelun painopistettä tulee siirtää hankelis-

tojen käsittelystä kohti strategian luomista: tavoitteellisen tulevai-
suuden määrittämistä, sinne johtavien kehityspolkujen etsimistä, 
niiden mukaisen toiminnan linjaamista ja sekä eturistiriitojen käsitte-
lyä. Suunnitelmat voisi jakaa selvemmin alueen liikennepolitiikkaa 
linjaavaan strategiaosaan ja siinä tehtyjen linjausten perusteella laa-
dittavaan toimenpideosaan. 

 
• Liikennejärjestelmäsuunnitelmien seuranta on organisoitava hyvin. 

Seurantaan ja suunnitelman toteutumisen edistämiseen on varatta-
va riittävät henkilöresurssit ja liikennejärjestelmäsuunnittelua on ke-
hitettävä kohti jatkuvaa yhteistyöprosessia. Seurannassa on paino-
tettava liikennejärjestelmän tilan ja tavoitteiden toteutumisen seu-
rantaa. Aikataulullisesti seuranta tulee sovittaa yhteen sekä valtion-
hallinnon että kuntien toiminta- ja taloussuunnittelun kanssa. 

 
• Maakuntatasolla liikennejärjestelmän suunnitteluprosessi on perus-

teltua kytkeä osaksi maakunnan suunnittelujärjestelmää ja viran-
omaisyhteistyötä. Suunnitelman merkitystä korostaisi, jos sille an-
nettaisiin lakisääteinen asema maakunnan suunnittelujärjestelmän 
yhteydessä. 

 
• Seututasolla liikennejärjestelmän suunnitteluprosessi on perusteltua 

organisoida osaksi laajempaa maankäytön suunnitteluyhteistyötä, 
jos sellaista seudulla on. 

 
• Julkista keskustelua alueen liikennepolitiikan suunnista tulee lisätä. 

Suunnitteluprosessia on tarpeen kehittää tukemaan keskustelun 
käymistä. 
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5  YHTEENVETO KEHITTÄMISTARPEISTA 

5.1  Keskeiset kehittämishaasteet 

Työn kuluessa esille nousseista liikennejärjestelmätyön kehittämistarpeista 
suurin osa liittyy yhteen tai useampaan seuraavista aiheista: 

 
1. Tiehallinnon rooli ja tavoite:  

Mitä Tiehallinto itse tavoittelee liikennejärjestelmätyöllä ja minkälaista 
roolia se edellyttää Tiehallinnolta sen suunnitellessa ja kehittäessä lii-
kennejärjestelmää yhdessä muiden toimijoiden kanssa? Erityisen tär-
keä kysymys on Tiehallinnon suhtautuminen ja osallistuminen maan-
käytön suunnitteluun. 
 

2. Valtakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden suhde:  
Miten ne ohjaavat Tiehallinnon toimintaa ja miten Tiehallinto näkee 
asemansa yhtäältä valtionhallinnon tavoitteiden ja toisaalta alueellisten 
tarpeiden edistäjänä? 
 

3. Vastuut ja tavoitteet vs. keinot ja resurssit:  
Liikennesektorin hallinto- ja rahoitusjärjestelmiä on tarpeen kehittää si-
ten, että ne tukevat nykyistä paremmin liikennejärjestelmänäkökulmaa 
niin suunnittelussa kuin toteuttamisessa. Liikennejärjestelmän kehittä-
misessä ja ohjauksessa tulee saada aktiiviseen käyttöön nykyistä laa-
jempi keinovalikoima, erityisesti taloudellisen ohjauksen eri keinot. 
 

4. Osapuolten sitoutuminen:  
Miten kuntakohtaisesta edunvalvonnasta päästään seudulliseen yh-
teistyöhön ja yhteisistä suunnitelmista kohti yhteistä päätöksentekoa? 
 

5. Tiehallinnon oma sitoutuminen liikennejärjestelmäsuunnitelmiin:  
Minkälainen on liikennejärjestelmäsuunnittelun ja -suunnitelmien ja oh-
jauksen (toiminta- ja taloussuunnittelun ja tulosohjauksen) kytkentä 
Tiehallinnon sisällä? 
 

6. Liikennejärjestelmäsuunnittelun kytkentä maankäytön suunnitteluun: 
Miten parannetaan maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelupro-
sessien vuorovaikutusta ja yhteenkytkentää? Miten maankäytön ja lii-
kenteen kehittämisvaiheet kytketään toisiinsa? 
 

7. Liikennejärjestelmäsuunnittelun taso ja jatkuvuus: 
Miten hankelistoista ja yksittäisistä suunnitelmaraporteista päästään 
kohti eri osapuolten toimintaa ohjaavaa strategista suunnittelua ja jat-
kuvaa yhteistyöprosessia? 
 

Edellisten lukujen toimenpide-ehdotukset on koottu yhteen laajemmiksi ke-
hittämistehtäviksi vastuutahojen ja kehittämistoimien tyypin mukaan. Sulku-
jen sisään on merkitty viittaus lukuun, jossa ao. toimenpide-ehdotusta on kä-
sitelty. Tiehallinnon vastuulla olevista tehtävistä on korostettu harmaalla vä-
rillä ne, joiden aloittamisen Tiehallinto itse näkee kiireellisempänä. Aihee-
seen liittyvät jo käynnistetyt kehittämistoimet on kirjattu sulkuihin vastuuta-
hon perään. 
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5.2  Tiehallinnon liikennejärjestelmätyö 

5.2.1  Liikennejärjestelmätyöhön liittyvä kehittäminen 

Tehtävä: Tiehallinto linjaa visionsa pohjalta selkeästi oman roolinsa liikenne-
järjestelmätyössä esimerkiksi seuraavaan tapaan (3.1 Tiehallinnon rooli lii-
kennejärjestelmätyössä):  

”Tiehallinto on aktiivinen toimija, joka  
- vastaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa koko liikennejärjes-

telmän kestävyydestä, toimivuudesta ja taloudellisuudesta 
- toimii aloitteellisena yhteistyön käynnistäjänä ja kehittäjänä seu-

tutason liikennejärjestelmätyössä 
- sitoutuu myös omalta osaltaan yhteisesti sovittujen kehittämis-

linjausten toteuttamiseen.” 
 

Vastuu: Tiehallinnon johto / Tiehallinnon vision jatkotyö 
 

Tehtävä: Neliporrasperiaate kehitetään ja vakiinnutetaan tienpidon suunnit-
telua joustavasti ohjaavaksi tarvelähtöiseksi ajattelumalliksi. Keinoina ovat 
mm. esisuunnittelun ohjeistuksen uusiminen, Tiehallinnon sisäinen ja sidos-
ryhmien koulutus sekä pilottikohteiden toteuttaminen. (3.3 Neliporrasperiaa-
te) 
 
Vastuu: Suunnittelun kehittämisryhmä / Suunta-työ 
 
Tehtävä: Liikkumisen ohjauksen keinojen kokeiluja ja käyttöönottoa tuetaan 
ja kannustetaan valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Keinoina ovat mm. 
osallistuminen pilottihankkeisiin ja liikkumisen ohjauksen keinojen aktiivinen 
esiinnostaminen liikennejärjestelmätyössä. (3.3 Neliporrasperiaate) 
 
Vastuu: Suunnittelun kehittämisryhmä / Suunta-työ (aloitettu HTUV-yhteis-
työnä LÄKSY-projektissa) 
 
Tehtävä: Sidosryhmäyhteistyötä tehostetaan ja seudullista liikennejärjestel-
mätyötä tuetaan (3.4 Vuorovaikutus ja sidosryhmäyhteistyö): 

- painottamalla yksittäisten kuntien sijaan seutukuntien ja kaupunkiseu-
tujen kanssa käytävää vuoropuhelua  

- yhdistämällä hanke- ja aihekohtaisia suunnittelufoorumeita ja kor-
vaamalla osa niistä seudun liikennejärjestelmän suunnitteluprosessin 
yhteydessä toimivilla seudullisilla yhteistoimintaryhmillä ja asiantunti-
javerkostoilla.  

 
Vastuu: Tiepiirit, tiejohtajat, suunnittelupäälliköt 

5.2.2  Liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvä kehittäminen 

Tehtävä: Laaditaan kokonaisvaltaisesta kaupunkisuunnittelun näkökulmasta 
lähtevän kaupunkiseutujen liikennesuunnittelun ohjeisto yhdessä kuntasek-
torin kanssa: Ensimmäisessä vaiheessa kootaan ryhmä miettimään ohjeis-
ton laatimista. (3.5 Liikennejärjestelmätyön välineiden kehittäminen) 
 
Vastuu: Suunnittelun kehittämisryhmä / Suunta-työ, Kuntaliitto, LVM 
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Tehtävä: Kaupunkiseutujen toimintalinjan tarkistamisen (ns. KAKE-työn) yh-
teydessä selkeytetään, mistä lähtökohdista käsin ja miten Tiehallinto käy-
tännössä osallistuu isojen kaupunkiseutujen liikennepolitiikan luomiseen ja 
toteuttamiseen. (3.1 Tiehallinnon rooli liikennejärjestelmätyössä) 
 
Linjattu selvityksessä "Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelun ke-
hittäminen"   

 
Tehtävä: Liikennemuotokohtaisia yhteysvälitarkasteluja kehitetään liikenne-
käytäväkohtaisiksi liikennejärjestelmäsuunnitelmiksi, jossa tarkastellaan sa-
manaikaisesti kaikkia liikennemuotoja sekä liikennekäytävän alue- ja yhdys-
kuntarakenteen kehitystä. Käynnistetään pilottihankkeita yhdessä kuntasek-
torin, RHK:n ja LVM:n kanssa. (4.1 Suunnittelun lähtökohdat) 
 
Vastuu: Suunnittelun kehittämisryhmä / Suunta-työ (ohjeet), tiepiirit (toteutus) 

 
Tehtävä: Toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän tilan ajantasaista seuran-
taa kehitetään ja liikennetutkimusten hyödyntämistä tehostetaan. Tavoitteena 
on tuottaa kustannustehokkaasti eri suunnittelutarpeita hyvin palvelevaa, val-
mista lähtöaineistoa. (3.5 Liikennejärjestelmätyön välineiden kehittäminen) 
 
Vastuu: Suunnittelun kehittämisryhmä / Suunta-työ, LVM ja muut osapuolet 

5.2.3  Maankäytön suunnitteluun liittyvä kehittäminen 

Tehtävä: Tiehallinto linjaa selkeämmin roolinsa ja tavoitteensa maankäytön 
suunnittelussa maantieverkon tienpitäjän ja laajemman liikennejärjestelmä-
toimijan näkökulmasta. (3.6.2 Tiehallinnon tavoitteet ja keinot maankäytön 
suunnittelussa) 
 
Vastuu: Johto ja suunnittelun kehittämisryhmä / Tiehallinnon vision jatkotyö 
 
Tehtävä: Maankäyttösuunnitelmien liikenteellisten vaikutusten arviointia pa-
rannetaan ja monipuolistetaan. Keinona on riittävien selvitysten vaatiminen 
kaavojen käsittelyn yhteydessä. (3.6.2 Tiehallinnon tavoitteet ja keinot 
maankäytön suunnittelussa) 
 
Vastuu: Suunnittelun kehittämisryhmä / Suunta-työ (aloitettu HTUV-yhteis-
työnä LÄKSY-projektissa) 
 
Tehtävä: Siirretään painopistettä kaavasuunnitelmiin reagoimisesta enna-
koivaan osallistumiseen: kehitetään toimintatapoja mm. pilottikohteiden avul-
la, esimerkkinä Oulun seuturakennetiimin toiminnan seuranta. (3.6.2 Tiehal-
linnon tavoitteet ja keinot maankäytön suunnittelussa) 
 
Vastuu: Suunnittelun kehittämisryhmä, maankäyttöasiantuntijaverkosto 
 
Tehtävä: Ajoitetaan ja kytketään liikennehankkeet ja maankäytön kehittä-
misvaiheet paremmin yhteen: kehitetään työkaluja pilottikohteiden avulla, 
esimerkkinä aiesopimuskäytännöt Vantaan kehäradan tapaan. (3.6.2 Tiehal-
linnon tavoitteet ja keinot maankäytön suunnittelussa) 
 
Vastuu: Suunnittelun kehittämisryhmä, maankäyttöasiantuntijaverkosto 
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5.3  Tiehallinnon toimintalinjat ja -ohjeet 

Tehtävä: Tiehallinto selkeyttää ja tuo julki näkemyksensä erilaisten valta-
kunnallisten tavoitteiden ja linjausten sitovuudesta ja ohjaavuudesta käytän-
nön tienpidossa: mitä ja missä määriteltyjä tavoitteita se käsittelee reunaeh-
toina, joista ei tingitä, ja mitä tavoitteita se mahdollisesti itse painottaa silloin, 
kun tavoitteita ja toimenpiteitä suunnitelmissa priorisoidaan. (4.2.2 Valtakun-
nallisten ja alueen tavoitteiden suhde) 

 
Tehtävä: Tiehallinnon erilaisten toimintalinjojen asemaa ja keskinäistä suh-
detta selkeytetään, keinona mm. toimintalinjojen analysointi: minkä tyyppisiä 
linjauksia toimintalinja sisältää, mikä on ollut niiden ohjausvaikutus käytän-
nön tienpidossa, miten toimintalinjat suhtautuvat toisiinsa ja erilaisiin tienpi-
don tavoitteisiin. (4.2.2 Valtakunnallisten ja alueen tavoitteiden suhde) 

 
Tehtävä: Tienpidon suunnittelujärjestelmän ohjaussuhteita selkeytetään: 
määritellään, missä suunnittelujärjestelmän osissa linjataan mitäkin. (4.2.2 
Valtakunnallisten ja alueen tavoitteiden suhde) 

 
Vastuu: Suunnittelun kehittämisryhmä / Suunta-työ (kehittämistyö käynnis-
tynyt) 

5.4  Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja tienpidon ohjauksen yh-
teenkytkentä 

Tehtävä: Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja tienpidon ohjauksen rajapinto-
jen ja kytkentöjen määrittely ja kehittäminen on tärkeää. Tiehallinto tarvitsee 
selvät, myös muiden osapuolten tiedossa olevat linjaukset liikennejärjestel-
mäsuunnittelun, toiminta- ja taloussuunnittelun ja tulosohjauksen suhteesta. 
Tulosohjauksella tulee tukea valtakunnallisten tavoitteiden ohella myös seu-
dullisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien linjausten toteuttamista. Tulosoh-
jausta on tarpeen kehittää ohjaamaan toteuttamisen ohella myös suunnitte-
lua ja sen työtapoja liikennejärjestelmänäkökulman mukaiseksi. (4.3.2 Tie-
hallinto: liikennejärjestelmäsuunnitelmien suhde toiminta- ja taloussuunnitte-
luun ja tulosohjaukseen):  
 
Vastuu: Tiehallinnon johto, LVM 

 
Tehtävä: Parannetaan suunnitteluprosessin osallistumista ohjauksen val-
misteluun Tiehallinnon sisällä. Keinona on mm. hankekorien hallinnan kehit-
täminen. (3.5 Liikennejärjestelmätyön välineiden kehittäminen ja 4.3.2 Tie-
hallinto: liikennejärjestelmäsuunnitelmien suhde toiminta- ja taloussuunnitte-
luun ja tulosohjaukseen) 
 
Vastuu: Suunnittelun kehittämisryhmä / Suunta-työ 
 
Tehtävä: Lisätään tiepiirien liikkumavaraa tienpidon rahoituksessa. Pyrki-
myksenä on luoda edellytyksiä suunnata rahoitusta alueiden tarpeiden mu-
kaisesti liikennejärjestelmäsuunnitelmissa yhteisesti sovittavalla tavalla. (3.2 
Keinot, resurssit ja päätösvalta) 
 
Vastuu: Tiehallinnon johto / Jakomallin uudistaminen 
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Tehtävä: Varataan etukäteen kohdentamatonta perustienpidon rahoitusta 
seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa päätettäväksi tai kootaan kaupun-
kiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteuttamiseen suunnattava tee-
mahanke. (3.2 Keinot, resurssit ja päätösvalta) 
 
Vastuu: Tiehallinnon johto edistää yhdessä LVM:n kanssa 
 
Tehtävä: Kehitetään joustavampia hankintatapoja pienten toimenpiteiden 
sekä hoidon ja ylläpidon painotusten suuntaamiseksi alueellisten tarpeiden 
mukaan (4.3.2 Tiehallinto: liikennejärjestelmäsuunnitelmien suhde toiminta- 
ja taloussuunnitteluun ja tulosohjaukseen) 

 
Vastuu: Tiehallinnon johto / Suunnittelun kehittämisryhmä / Hankinta 

5.5  Aloitteita muille toimijoille liikennejärjestelmätyön  
kehittämiseksi 

Työn aikana nousi esiin paljon liikennejärjestelmätyön kehittämistarpeita, 
joiden edistämisvastuu on liikenne- ja viestintäministeriöllä, hallinnonalan 
virastoilla yhdessä tai muilla liikennejärjestelmätyön yhteistyötahoilla. Ehdo-
tuksia keskeisimmistä kehittämistoimista on koottu seuraaviin lukuihin.   

5.5.1  Hallinnon kehittäminen 

Liikenne- ja viestintäministeriön, hallinnonalan virastojen, ympäristöministe-
riön ja kuntasektorin tulisi yhdessä edistää erityisesti seuraavia asiakokonai-
suuksia: 

 
o Liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen estävien hallinnollis-

ten rajojen madaltaminen valtion liikennehallinnon sisällä ja ministeriöiden 
välillä, valtion ja kuntien välillä sekä kaupunkiseutujen kuntien välillä, kei-
noina esimerkiksi kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäraha, liikenneviras-
ton perustaminen jne. (3.2 Keinot, resurssit ja päätösvalta) 

 
o Seudullisen maankäytön suunnittelun vahvistaminen kaupunkiseuduilla, 

tarvittaessa lainsäädännön keinoin, ja liikennejärjestelmäsuunnittelun kyt-
keminen selkeämmin sen osaksi. (3.6.1 Liikenteen ja maankäytön suun-
nittelun kytkentä) 

 
o Valtakunnallisen toimijan asettaminen koordinoimaan ja edistämään liik-

kumisen ohjauksen keinojen käyttöönottoa liikenneturvallisuustyön ta-
paan. (3.2 Keinot, resurssit ja päätösvalta) 

 
o Kytkennän luominen jatkossa maakuntien ja isojen kaupunkiseutujen aie-

sopimusten ja liikennepoliittisten selontekojen välille. (4.3.2 Tiehallinto: lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmien suhde toiminta- ja taloussuunnitteluun ja 
tulosohjaukseen) 
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5.5.2  Rahoitusjärjestelmän ja taloudellisen ohjauksen kehittämi-
nen 

Liikenne- ja viestintäministeriön tulisi yhdessä hallinnonalan virastojen kans-
sa pohtia ja edistää erityisesti seuraavia asiakokonaisuuksia: 

 
o Liikennejärjestelmän kehittämisessä käytettävän keinovalikoiman laajen-

taminen vaikuttavuudeltaan tehokkaisiin keinoihin, kuten liikenteen hin-
noitteluun ja hyötyjä maksaa -periaatteen soveltamiseen. (3.2 Keinot, re-
surssit ja päätösvalta) 

 
o Tien- ja radanpidon nykyisen isoja hankkeita ja hankepaketteja suosivan 

rahoitusjärjestelmän kehittäminen tukemaan neliporrasperiaatteen mukai-
sesti pieniä toimenpiteitä ja pitkäjänteisiä kehittämispolkuja. (3.3 Nelipor-
rasperiaate) 

 
o Seudullisen päätösvallan lisääminen ja valtion taloudellisen ohjauksen 

käyttö edistämään seudullista yhteistyötä ja sitoutumista sekä valtakun-
nallisten poliittisten linjausten ja sitoumusten toteutumista kaupunkiseutu-
jen liikennepolitiikassa: esimerkiksi kaupunkiseudun liikennejärjestelmä-
raha, jonka määrä on kytketty valtakunnallisten tavoitteiden ja velvoittei-
den edistämiseen. (4.3.1 Kunnat: sitoutumisen ongelmana keskinäinen 
kilpailu ja edellytyksenä poliittisen tason tuki) 

5.5.3  Ohjeistus liikennejärjestelmäsuunnittelun periaatteista 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tueksi kaivataan keskeisten suunnitteluperi-
aatteiden kokoamista yhteen suunnittelutyötä ohjaamaan. Syvälle yksityis-
kohtiin meneville suunnitteluohjeille ei ole tarvetta. Sen sijaan kaivataan pe-
riaatteita, jotka selkeyttävät suunnittelun tarkoitusta ja sisältöä, parantavat 
suunnitteluprosessia ja suunnitelmien seurantaa sekä auttavat kytkemään 
liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteen valtionhallinnon ja kuntasektorin 
muun yhdyskuntia ja alueita koskevan suunnittelun kanssa. Ohjeistuksen 
päätavoite tulee olla suunnittelun ja toteutuksen välisen suhteen vahvistami-
nen. Huomiota tulisi kiinnittää edellä mainittujen kehittämistarpeiden lisäksi 
mm. seuraaviin periaatteisiin: 
 
o Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteisen suunnittelun toimintamallien 

edistäminen on tärkeää. Seututasolla liikennejärjestelmän suunnittelupro-
sessi on perusteltua organisoida osaksi laajempaa maankäytön suunnit-
teluyhteistyötä, jos sellaista seudulla on. Toimiva malli on liikennejärjes-
telmäsuunnitelman laatiminen seudun rakennemallityön rinnalla tai alai-
suudessa. Esimerkkejä tästä ovat mm. Kuopion ja Oulun kaupunkiseudut. 
Liikennehankkeet ja maankäytön kehittämisvaiheet tulee kytkeä yhteen. 
Tämä edellyttää ajoituksen ja kehityspolkujen ottamista mukaan tarkaste-
luihin ja yhteenkytkennän ulottamista myös toteuttamisohjelmiin. Saman-
aikaiseen toteuttamiseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan mm. aiesopimus-
ten avulla. (3.6.1 Liikenteen ja maankäytön suunnittelun kytkentä ja 4.4 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältö ja suunnitteluprosessi) 

 
o Maakuntatasolla liikennejärjestelmän suunnitteluprosessi on perusteltua 

kytkeä osaksi maakunnan suunnittelujärjestelmää ja viranomaisyhteistyö-
tä. Suunnitelman merkitys korostuisi, jos sille annettaisiin lakisääteinen 
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asema maakunnan suunnittelujärjestelmän yhteydessä. Maankäytön ja 
liikenteen vuorovaikutteisen suunnittelun toimintamalleja on tarpeen edis-
tää myös maakuntatasolla. Liikennejärjestelmäsuunnitelma voi toimia 
maakuntakaavan perusselvityksenä, mutta luontevaa on myös liikennejär-
jestelmäsuunnitelman ja maakuntakaavan rakennemallitarkastelujen te-
keminen rinnakkain. (3.6.1 Liikenteen ja maankäytön suunnittelun kytken-
tä ja 4.4 Liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältö ja suunnitteluprosessi) 

 
o Ennen suunnittelun aloittamista, jo liikennejärjestelmäsuunnitelman oh-

jelmointivaiheessa, on eri osapuolille tarpeen selkeyttää suunnitelman 
tarkoitus, toimivalta ja käytettävissä olevat resurssit. (4.4 Liikennejärjes-
telmäsuunnitelman sisältö ja suunnitteluprosessi) 

 
o Liikennejärjestelmäsuunnittelua on tarpeen kehittää painokkaammin ta-

voitellun tulevaisuuden tekemisen välineeksi. Keinoina ovat mm. erilais-
ten tulevaisuustyöskentelyn ja strategisen suunnittelun menetelmien, 
esimerkiksi skenaariotyöskentelyn, kehittäminen toimivaksi osaksi liiken-
nejärjestelmäsuunnittelua, tavoitetyöskentelyn kehittäminen ja sen merki-
tyksen nostaminen sekä menetelmien kehittäminen tavoiteristiriitojen kä-
sittelemiseksi. Valtakunnan tasolla suunnittelun taustaksi tulee tuottaa lii-
kennesektorin yhteisiä tulevaisuustarkasteluja. (4.1 Suunnittelun lähtö-
kohdat ja 4.2.1 Tavoitteiden asema ja tavoiteristiriitojen käsittely) 

 
o Liikennejärjestelmäsuunnittelun painopistettä tulee siirtää hankelistojen 

käsittelystä kohti strategian luomista: tavoitteellisen tulevaisuuden määrit-
tämistä, sinne johtavien kehityspolkujen etsimistä, niiden mukaisen toi-
minnan linjaamista ja sekä eturistiriitojen käsittelyä. Suunnitelmat voisi ja-
kaa selvemmin alueen liikennepolitiikkaa linjaavaan strategiaosaan ja sii-
nä tehtyjen linjausten perusteella laadittavaan toimenpideosaan. (4.4 Lii-
kennejärjestelmäsuunnitelman sisältö ja suunnitteluprosessi) 

 
o Liikennejärjestelmäsuunnitelmien seuranta on organisoitava hyvin. Seu-

rantaan ja suunnitelman toteutumisen edistämiseen on varattava riittävät 
henkilöresurssit ja liikennejärjestelmäsuunnittelua on kehitettävä kohti jat-
kuvaa yhteistyöprosessia. Seurannassa on painotettava liikennejärjestel-
män tilan ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Aikataulullisesti seuran-
ta tulee sovittaa yhteen sekä valtionhallinnon että kuntien toiminta- ja ta-
loussuunnittelun kanssa. (4.4 Liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältö ja 
suunnitteluprosessi) 

 
o Julkista keskustelua alueen liikennepolitiikan suunnista tulee lisätä. 

Suunnitteluprosessia on tarpeen kehittää tukemaan keskustelun käymistä 
sekä kehittää toimintatapoja kuntien poliittisen päätöksentekojärjestelmän 
kytkemiseksi paremmin liikennejärjestelmän suunnitteluprosessiin. Merkit-
tävien muutosten aikaansaaminen liikennejärjestelmän nykyisiin kehitys-
trendeihin suunnittelun keinoin edellyttää tuekseen liikennesektoria laa-
jempia visioita ja ajattelutavan muutoksia. (4.3.1 Kunnat: sitoutumisen 
ongelmana keskinäinen kilpailu ja edellytyksenä poliittisen tason tuki ja 
4.4 Liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältö ja suunnitteluprosessi) 
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LIITE 1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 
 VARSINAIS-SUOMESSA 

Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto, 16.3.2006 
 
1. Nykytilanne 

 
Tällä hetkellä liikennejärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä tehdään monin 
erillisin toimenpitein ja prosessein. Varsinais-Suomen liiton toimesta maa-
kuntaa, liikennejärjestelmä yhtenä osana, kehitetään seuraavin asiakirjoin ja 
prosessein: 

 
– Maakuntasuunnitelma, jossa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys 

pitkällä aikavälillä. 
– Maakuntakaava, joka on kartalla esitetty suunnitelma alueidenkäytön ja 

yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannal-
ta tarpeellisten alueiden käytöstä. 

– Maakuntaohjelma konkretisoi maakuntasuunnitelmassa asetettuja tavoit-
teita ja toimintapolitiikkaa. Ohjelma laaditaan valtuustokausittain ja siinä 
määritellään maakunnan lähivuosien toimenpiteet. 

– Maakuntasuunnitelman seuranta, joka kohdistuu toimintaedellytyksissä 
tapahtuvien muutosten seurantaan ja tunnistamiseen sekä varsinaissuo-
malaisten toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseen. 

– Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistellaan alueiden ke-
hittämislain mukaan vuosittain yhteistyössä maakunnan yhteistyöryhmän 
kanssa. Suunnitelmassa sovitaan maakuntaohjelmaa toteuttavista kes-
keisistä toimenpiteistä ja hankkeista sekä rahoituksen tavoitetasosta kah-
den seuraavan vuoden ajaksi. 

 
Lisäksi Varsinais-Suomen liiton johdolla tehdään erityisesti liikennejärjestel-
män kehittämistä seuraavin toimenpitein: 

 
 Liikennejärjestelmäsuunnitelmat (LJS) ja niiden lähiajantoteutuk-
seen tähtäävät aiesopimukset, joita on laadittu pääasiassa seutukunnit-
tain (Turun kaupunkiseutu, Lounais-Suomen saaristo, Salon seutu, Loi-
maan seutu, Turun seudun kehyskunnat ja Vakka-Suomi). 

 Liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja aiesopimusten seuranta ja päi-
vittäminen. Seutukunnittaisia aiesopimuksia on osin seurattu ja Turun 
kaupunkiseudun aiesopimuksen päivitystyö on parhaillaan käynnissä. 

 Aluekehittämisneuvottelut (tulosneuvottelu) liikenneviranomaisten 
kanssa (Turun tiepiiri, Ratahallintokeskus, Saaristomeren merenkulkupiiri 
ja Länsi-Suomen lääninhallitus), joissa yhteen sovitetaan maakuntaoh-
jelma ja sen toteuttamissuunnitelma väyläviranomaisten suunnitelmiin 
nähden. Samassa yhteydessä seutukunnat neuvottelevat liikennejärjes-
telmän kehittämisestä viranomaistahojen kanssa. 

 Varsinais-Suomen raideliikenteen toimintaedellytysten kehittämisen 
yhteistyöryhmä, joka kokoontuu puolivuosittain. Työryhmässä edustajia 
VR Oy:stä ja RHK:sta. 

 
Muiden keskeisten liikennejärjestelmän kehittämisessä mukana olevien ta-
hojen osalta yhteistyö ja kehittämistoiminta sisältävät mm. seuraavia toi-
menpiteitä: 
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Turun tiepiiri 
− Turun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma, Tienpidon suunnitel-

ma laaditaan vuosittain, josta käydään tiepiirin ja liiton välillä neuvottelu 
joulukuussa ja pyydetään lausunto kesällä. 

− Pitkän tähtäimen suunnitelma, PTS, laaditaan keskimäärin x vuoden 
välein. 

− Alueellinen yhteistyö on aiemmin sisältänyt mm. kuntakohtaiset neuvot-
telut, joista on siirrytty seutukuntakohtaisin neuvotteluihin v. 2005 aikana. 

− Muu tiepiirin yhteistyö ja kehittämistoiminta muodostuu pääasiassa 
maantielain mukaisen lausuntomenettelyn ja erillisten projektien kautta. 

 
Ratahallintokeskus 
− Toiminta- ja taloussuunnitelma, joka laaditaan vuosittain. Liitoilta on 

aikaisemmin pyydetty suunnitelmasta lausunto, mutta ei vuonna 2005. 
− Pitkän tähtäimen ja muut erilliset suunnitelmat 
 
Merenkulkulaitos (Saaristomeren merenkulkupiiri) 
− Ei kovin laaja-alaista ja tiivistä yhteistyötä maakuntaliiton kanssa. Yhteis-

työ on pääasiassa erillisten projektien kautta. 
 
Länsi-Suomen lääninhallitus 
− Ei kovin laaja-alaista ja tiivistä yhteistyötä maakuntaliiton kanssa. Yhteis-

työ on pääasiassa erillisten projektien kautta. 
 
Ilmailulaitos/Ilmailuhallinto 
− Ei laaja-alaista ja tiivistä yhteistyötä. 

 
Maakunnan liikennejärjestelmän kehittäminen on laaja-alaista, jossa teh-
dään työtä monella tasolla, niin maakunnallisesti, maakuntien liittouman puit-
teissa, kansallisesti kuin myös EU:n tasolla Tästä esimerkki: Etelä-Suomen 
maakuntien liittouman puitteissa järjestetään säännöllisesti liikenteen koor-
dinaatioryhmän kokouksia, joissa on edustettuna LVM, YM, väylävirastot ja 
liitot liittouman kautta. Kehittämisehdotuksessa rajaudutaan ainoastaan 
maakunnan tason kehittämiseen. 

 
2. Kehittämisehdotus 

 
Vuonna 2006 laaditaan Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitel-
ma (LJS). Sen keskeinen sisältö on sovittaa yhteen seudulliset LJS-
suunnitelmat ja muodostaa niistä maakunnan liikennestrategia. Liikennestra-
tegiassa tullaan määrittelemään kehittämisen painopisteet sekä maakunnan 
kärkihankkeet ja keinot liikennejärjestelmän parantamiseksi. 
 
Tämä maakunnan LJS -työn suunnitteluprosessi on kestoltaan noin vuosi 
(3/2006-2/2007). Suunnittelun ohjausta ja vuorovaikutusta palvelemaan pi-
tää organisoitua. Samalla organisaatiolla voitaneen hoitaa nykytilanteessa 
kuvattuja, osin päällekkäisiä, vuorovaikutusprosesseja. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on luonteeltaan jatkuvaa pitkän aikavälin vuo-
rovaikutteista strategista suunnittelua, joka sovittaa yhteen eri toimijoiden ja 
eri hallinnonalojen tarpeita, tavoitteita ja toimenpiteitä. Jatkossa, Varsinais-
Suomen LJS:n laatimisen jälkeen, LJS:n seuranta ja sen organisaatio voinee 
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olla se kehys, jonka puitteissa maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistä 
kokonaisvaltaisesti tehdään. 

 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman tuloksena syntyvä liikennestrategia on 
maakunnan tavoitteellisen kehityksen visiokuvaus liikennejärjestelmän osal-
ta. Vuorovaikutteisesti ja vuoropuhelun perusteella LJS-prosessissa syntyvä 
liikennestrategia toimii maakuntasuunnitelman liikennejärjestelmäosion päi-
vityksen lähtökohtana. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa laadittava toi-
menpideohjelma luo perustan ja lähtökohdat maakuntaohjelman päivittämi-
selle. Maakunnan LJS-työn kuluessa päätetään mahdollisesta tarpeesta lä-
hivuosien kehittämistoimenpiteiden kirjaamisesta maakunnalliseen aiesopi-
mukseen. 
 
Vuonna 2006 maakunnan liikennejärjestelmän kehittäminen lienee järkevää 
kytkeä liikennejärjestelmätyön rutiineihin ja tämän jälkeen maakunnallisen 
LJS:n seurannan rutiineihin. 
 
Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön ohjaus ja vuo-
rovaikutus 

 
Ohjausryhmä: 
Ohjausryhmä koostuu seuraavista tahoista: 
− väylälaitokset (Tiepiiri, Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus, Lääninhalli-

tus) 
− seutujen edustajat 
− Varsinais-Suomen liitto. 
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja ja esittelijänä/sihtee-
rinä liiton edustaja ja/tai konsultti. 
 
työryhmät: 
LJS-työtä valmisteleva työryhmä, joka muodostuu seuraavien tahojen edus-

tajista: 
− väylälaitokset 
− seutujen edustaja 
− Varsinais-Suomen liitto. 
Työryhmän puheenjohtajana toimii liiton edustaja, esittelijänä ja sihteerinä 
konsultti. 
 
Muita työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan esim. erillisselvitysten ohjaa-
miseksi. 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR): 
LJS-työn kytkentä ja vuorovaikutus luonnosvaiheessa. 
 
Maakuntahallitus: 
LJS-työn kytkentä ja vuorovaikutus poliittiseen päätöksentekoon. Maakunta-

hallitus käsittelee liikennejärjestelmäsuunnitelmaa seuraavasti: 
− päättää maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta se-

kä maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen organisoinnista 
− tavoitteiden ja kehittämislinjauksen valinta ja hyväksyminen 
− liikennestrategian lopullinen hyväksyminen. 
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Seudulliset ja maakunnallinen LJS-suunnitelmat toimivat perusselvityksinä 
maakuntakaavatyölle. 
 
Vuosittain tulee käydä Varsinais-Suomen liiton johdolla neuvottelu, jossa yh-
teen sovitetaan väyläviranomaisten suunnitelmat maakuntaohjelmaan ja eri-
tyisesti sen toteuttamissuunnitelmaan. Yhdessä neuvottelussa käsitellään 
koko liikennejärjestelmäsektori ja sen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. 
Mukana ovat kaikki tarvittavat viranomaistahot, seudut sekä tarvittaessa kes-
keisimmät operaattorit. Tämän neuvottelun kokoonpano muodostuu maa-
kunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman ohjausryhmästä, jonka tehtävä on 
samalla seurata ja tarvittaessa päivittää liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. 
LJS-työn työryhmä valmistelee asioita ohjausryhmän käsiteltäväksi. Ohjaus-
ryhmä kokoontunee maakunnallisen LJS:n laatimisen jälkeen noin 1-2 ker-
taa vuodessa. Kokousaikataulu tulee sovittaa siten, että se palvelee väylävi-
ranomaisten suunnitelmien ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 
yhteensovittamisen aikataulua. 
 
Turun tiepiirin ja seutujen väliset alueelliset yhteistyöneuvottelut tulee laajen-
taa siten, että neuvottelussa käsitellään koko liikennejärjestelmää ja kaikkia 
liikennemuotoja ao. seudulla. Nämä yhteistyöneuvottelut vastaavat samalla 
seudullisten LJS-suunnitelmien seurannasta. Neuvottelujen osapuolet ovat 
pääasiassa samat, kuin mitä aiemmin on sovittu seudullisten LJS:ien seu-
rantaryhmien kokoonpanoiksi. Seudut pohtivat kohdallaan mm. seudullisten 
LJS-suunnitelmien ja aiesopimusten päivitystarpeen. 
 
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma tuotetaan seutukohtaisten ja 
maakunnallisen liikennestrategian sekä mahdollisten aiesopimusten ja nii-
den seurannan tuloksena. Liikennestrategiat sisältävät laajan toimenpideoh-
jelman, joka toimii mm. eräänlaisena hankepankkina. 
 
Hankekohtaiset tai kahdenväliset tarpeen ja tilanteen mukaan vaadittavat 
neuvottelut eri osapuolten, mm. väyläviranomaisten, kuntien tai maakuntalii-
ton välillä tulee jatkaa nykyisellään. 
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Kuva maakunnan kaksitasoisesta liikennejärjestelmän kehittämisprosessista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva maakunnan kaksitasoisesta liikennejärjestelmän kehittä-
misprosessista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva eri ryhmien kokousajankohdista. 

 
 
 
 

Varsinais-Suomen liikenne- 
strategian ohjausryhmä 
pj. maakuntajohtaja 
−   vuosittainen väyläviran-

omaisneuvottelu, korvaa 
tulosneuvottelun 

–  hyväksyy maakunnan ljs 

Seudullinen  
liikennejärjestelmäryhmä 
(seutu, liitto, väyläviranomaiset) 
– seutukunnan LJS:n  
   seuranta 
−  neuvottelutiheys: seutu 

 kunta joka toinen vuosi  

Projektikohtaiset neuvottelut 
− hankeryhmät,  

kuntaneuvottelut 

Asiantuntijatyöryhmä 
(liitto+väyläviranomaiset) 
− valmistelee maakunnan 
     LJS:n päivityksen 
− hallinnonalaiset TTS  

neuvottelut 

Maakunnan LJS työryhmä
- toimii LJS:n tekemisen ajan 

syys-lokakuu Helmi-huhtikuu touko-elokuu 
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LIITE 2. TYÖN YHTEYDESSÄ HAASTATELLUT 
HENKILÖT 

Petri Jalasto, liikenne- ja viestintäministeriö 
Eeva Linkama, liikenne- ja viestintäministeriö 
Risto Murto, liikenne- ja viestintäministeriö 
Leena Silfverberg, ympäristöministeriö 
Petteri Katajisto, ympäristöministeriö 
Olli Maijala, ympäristöministeriö 
Timo Turunen, ympäristöministeriö 
Veijo Kavonius, sisäasiainministeriö 
Janne Antikainen, sisäasiainministeriö 
Mika Rossi, sisäasiainministeriö 
Sini Puntanen, Ratahallintokeskus 
Kari Hiltunen, Itä-Suomen lääninhallitus 
Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto 
Pekka Hallikainen, Itä-Uudenmaan liitto 
Hannu Heikkinen, Kainuun liitto 
Hannu Koverola, Kouvolan seudun kuntayhtymä 
Anne Leskinen, Oulun Seutu 
Risto Laaksonen, Tampereen kaupunki 
Matti Salonen, Turun kaupunki 
Silja Siltala, Kuntaliitto 
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