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JOHDANTO 

JOHDANTO 

Kaupunkiseutujen ja yksittäisten kuntienkin liikennejärjestelmien kehittämi-
sen perusedellytys on eri liikennemuotojen ja yhdyskuntarakenteen saman-
aikainen suunnittelu. Oleellista on, että yksittäistä liikennemuotoa parannet-
taessa otetaan huomioon myös muut liikennemuodot ja niiden vaikutukset. 
Kokonaisuuden tasapainoinen kehittäminen mandollistaa järjestelmän eri 
osien nykyistä tehokkaamman käytön. Oleva ympäristö, niin rakennettu ym-
päristö kuin luonnonympäristökin, asettaa suunnittelulle aina erityisehtoja. 

Kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin pyritään myös lainsäädännön 
tasolla. Henkilöliikennelaki velvoittaa suunnitteluviranomaisia ottamaan huo-
mioon joukkoliikenteen hoitamisen edellytykset kaavoituksessa sekä muus-
sa maankäytön ja liikenneväylien suunnittelussa. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu edellyttää laajaa yhteistyötä maankäytön ja 
liikenteen kehittämisestä vastaavien tahojen kesken. Seututason liikennejär-
jestelmäsuunnittelusta vastaavat maakuntien liitot yhteistyössä kuntien, 
Tielaitoksen sekä joukkoliikenteen osalta lääninhallituksen ja liikenneminis-
teriön kanssa. Yhtä kuntaa koskeva suunnittelu on kunnan vastuulla Tielai-
toksen toimiessa asiantuntijana tieliikenteen osalta. 

Suunnittelulla haetaan seudun yhteinen tahtotila liikennejärjestelmän kehit-
tämistavaksi ja -järjestykseksi. Suunnitelman toteutuminen edellyttää osa- 
puolilta sitoutumista jo suunnittelun aikana ja jatkuvaa yhteistyötä suunnitte-
lun jälkeenkin. Laaja-alaisen ja avoimen suunnittelun tuloksia on mandollis-
ta käyttää entistä perustellummin päätöksenteossa: näin voidaan ohjata lii-
kennejärjestelmän kehittämistä haluttuun suuntaan. 
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1 SUUNNITTELUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

1.1 Mitä liikennejärjestelmäsuunnittelu on? 

Yhdyskunnissa korostuu tarve painottaa suunnittelua liikenneverkon suun-
nittelusta koko liikkumista käsittelevän järjestelmän eli liikennejärjestelmän 
suunnitteluun. Suunnittelukäytännön kehittämistarpeeseen, kaikki kulku- 
muodot huomioon ottavaan suunnitteluun, ovat vaikuttaneet mm. 

• yhdyskuntarakenteen hajaantumisen kielteiset vaikutukset, 
• tarve tehostaa julkisen talouden resurssien käyttöä, 
•tarve torjua ympäristöhaittoja sekä halu säilyttää terveellinen 

elinympäristö ja luonnon monimuotoisuus, 
•tavoite vähentää energian kulutusta, 
• liikenneturvallisuuden kasvava arvostus, 
• tarve kehittää taajamia viihtyisiksi ja toimiviksi, 
• eriarvoisuuden vähentäminen liikkumismandollisuuksissa, 
• matkaketjujen kehittäm istavoite, 
• liikenteen ruuhkautumisen torjunta ja 
• liikenneverkon käytön tehostamistarve. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa käsitellään eri liikennemuotoja (henkilö- 
ja tavaraliikenne), kulkumuotoja (henkilöautoliikenne, joukkoliikenne, pyöräi-
ly, jalankulku), eri kulkuvälineillä tehtyjä matkaketjuja ja kulkuvälineiden 
vaihtopaikkoja, liikenneverkkoa, pysäköintiä, alue- ja yhdyskuntarakennetta, 
maankäyttöä, rahoitusta sekä yhteistyötä. Suunnittelun tulokset syntyvät 
moniarvoisessa, kaikkiin i ntressiryhmii n ulottuvassa, jatkuvassa prosessis-
sa. 

Henkilöautoliikenne 

Rahoitus 

Huoltoliikenne 

Maankäyttö ja 
aluerakenne 

Liikenneverkot 

Kuva 1: Liikennejärjestelmäsuunnittelun toimintaympäristö 
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SUUNNITTELUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Liikennejärjestelmän suunnittelualueena voi olla kaupunkiseutu, yksi tai 
useampi kunta tai joissain tapauksissa myös kunnan osa. Yleensä luonnol-
linen suunnittelualue on työssäkäyntialue. Alueesta riippumatta suunnitel-
massa käsitellään kaikki liikennejärjestelmään liittyvät asiat. Eri osa-aluei-
den tarkastelutarkkuus ja -laajuus määräytyvät tapauskohtaisesti. 

Liikennejärjestelmän suunnitteluprosessi on keino maankäytön ja liikenteen 
vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Osana yhdyskuntarakenteen suunnittelua 
se antaa lähtökohtia myös hankekohtaiselle suunnittelulle. 

Lähtökohdat 
Valtakunnan tason tavoitteet 

Seutukaava 

_________LiItII1e  
jarjestelmä-
suunnittelu 

(1) 

: 	 ) (3 
o 

(t Hanke- 
kohta i- 0 - - 	(1) (0 0 .K 3H >- (1) 

• nen Detaljikaava suun- 
nittelu 

Toteutus 

Kuva 2: Liikennejärjestelmäsuunnittelun asema kaavoituksessa ja hanke-
kohtaisessa suunnittelussa 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän ajan strategista suunnittelua. Sen 
tuloksena syntyy 

liikennemuotojen työnjakoa koskevia liikennepoliittisia päämää-
riä ja tavoitteita, 

• suosituksia maankäytön kehittämiseksi, 
• tavoitteellisia liikenneverkkoja, 
•järjestelmän toteuttamisstrategioita mm. eri kulkumuotojen osal-

ta, 
•toimenpidekokonaisuuksia järjestelmän kehittämiseksi sekä yk-

sittäisiä kehittämishankkeita, 
• arvioita järjestelmän yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaiku- 

tuksista sekä liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutuksista ja 
• esitys liikennejärjestelmän kehittämisen seurannasta. 

Tulokset ovat lähtökohtana yksityiskohtaiselle suunnittelulle. 



LÄHTÖKOHDAT 
	

SUUNNITTELU 

:' ,, 
1 
¼ 

- Maankäytän ja 
- Seutukaava ja suunnitelmat 	liikennejärjestelmän 

toimintojen 
- Valtakunnallinen suunnittelu 

liikennepolitiikka 
- Valtakunnallinen 

maankäyttäpolitiikka 
- Eri tahojen tavoitteet 
ja strategiat 

- Eri tahojen kehitta s-

- Olemassa oleva alue- 
suunnitelmat 

rakenne, maankäyttä 
ja liikenneverkko 

- Olemassa olevat hanke- 
kohtaiset suunnitelmat 

Osayleiskaavoituksen 
tulos 

Liikennejärjestelmä-
suunnittelun tulos 
- Liikennekäyt- 
täytymisen analyysi 

- Kehittämisperiaatteet 
- Liikenneverkot 
- Liikennepolitiikka/-ohjelmat 
- Vaikutukset 
- Jatkosuunnittelun tarpeet 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma 

SUUNNITTELUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 	 13 

JATKOSUUNNITTELU 

- Tie- ja katukohtaiset suun- 
nitelmat 

* Pääväylien tarve- 
selvitykset 

* Yleissuunnitelmat 
* Tiesuunnitelmat 
* Rakennussuun- 

nitelmat 
- Maankäyttösuunnitelmat w * Asema- ja rakennus- 

kaavoitus 
* Kyläsuunnitelmat E 

- Kevytliikenteen suunnitelmat 

- Liikenneturvallisuus- 
suunnitelmat 

- Pysäköintisuunnitelmat 

- Joukkoliikennesuunnitelmat 
- Ympäristösuunnitelmat 

- Muut eri kulkumuotojen 
suunnitelmat 

	

Ä 	 Ä 	 Ä 	 Ä 
- Olemassa olevat suunnitelma 	 - Keskipitkän aikavälin 	 - Talousarviot 

	

ja ohjelmat 	 toteuttamisohjelmat 
- Pitkän aikavälin 	 - Kuntasuunnitelmat 
toteuttamisohjelmat 

TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU 

Kuva 3: Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuva prosessi, joka liittyy jat-
kosuunnitteluun, toteuttamisohjelmiin, toteuttamiseen ja maankäy-
tönsuunnitteluun. 



Seutu- Yleis- Asema 
kaava kaava kaava 
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	 SUUNNITTELUN TOIM INTAYMPÄRISTÖ 

1.2 Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja kaavoitus 

1.2.1 Yleistä 

Maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun kiinteä vuoro-
vaikutus on suunnittelutyön onnistumisen perusta. Kaupunkiseudulla liiken-
nejärjestelmäsuunnittelu kytketään seutukaavoitukseen tai kuntien yleiskaa-
vayhteistyöhön. Detaljikaavoituksessa ratkaistaan lopullisesti, toteutuvatko 
liikennejärjestelmän kehittämiselle asetetut tavoitteet. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun kytkeminen osaksi kaavoitusprosessia an-
taa parhaan tuloksen. Erilliseen suunnitteluun joudutaan usein siitä syystä, 
että tiikennejärjestelmä vaatii nopeampaa kehittämistä kuin maankäyttöä on 
tarpeen suunnitella. Liikennejärjestelmän kokonaisuuden tarkasteleminen 
erillisenä antaa myös maankäytön suunnittelulle lähtökohtia seuraavaa 
kaavoitusvai hetta varten. Kaavoitusprosessista erillään tehtävässä liikenne-
järjestelmäsu u nnittelussa tulee joka tapauksessa pohtia maankäyttövaiku-
tuksia ja kuinka maankäytön muutoksilla voidaan tukea liikennejärjestelmän 
kehittämistä haluttuun suuntaan. 

Liikkumistarve ja edellytykset eri kulkumuotojen käytölle määritetään osin 
seutukaavoituksessa ja viimeistään yleiskaavoituksessa. Liikennejärjestel-
män tulevaisuus ja erityisesti joukko- ja kevytliikenteen toimintamandollisuu-
det sekä järjestelmän hoitokustan nukset ratkaistaan hyvin pitkälle maankäy-
tön suunnittelussa. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan muo-
dostamalla alueista helposti joukkoliikenteellä hoidettavia. Kevytliikenteen 
toimintaedellytyksiä parannetaan lyhentämällä kulkuetäisyyksiä, tiivistämäl-
lä maankäyttöä sekä sijoittamalla palvelut ja työpaikka-alueet lähelle asu-
tusta. Maankäytön tiivistäminen tulee ottaa huomioon jo kuntien maanhan-
kintapolitiikassa. 

lähel 
maa kau- 

\ 
Rakentaminen keskustan 

\ henkilöauto tärkeä 
- joukkoäkenteeseen kaihita 
• pääväylien hoito tärkeää 
- kevyt liikenne vähäistä 

Houkuttelevuus tietyn kulku- 
muodon käyttöön syntyy myös 
pienten yksityiskohtien kautta 

- istutukset 
- pysäkkien sijoittuminen 
- turvallisuus 
- yleinen laatu 

Seutu kaavataso: 
	

Yleiskaavataso: 
	 Detaljikaavataso: 

- yhteydet alueiden välillä, 	 - maankäytän ja tehtyjen väylärat- 	- liikennejärjestelmän toimi- 
- seudulliset kehittämistavoitteet. 	kaisujen vaikutus toisiinsa ja paik- 	vuuden kannalta tärkeiden 

	

kakunnan kulkumuotojakaumaan. 	yksityiskohtien tarkastelua. 

Kuva 4: Liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitys eri kaa voitustasoilla 
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1.2.2 Seutukaavoitus 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu seutukaavatasol la pohjautuu valtakunnanta-
son liikenneratkaisuihin. Liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeisiä element-
tejä ovat alue- ja yhdyskuntarakenne, uudet asunto- ja työpaikka-alueet, 
pääväylien sijainti ja teiden toiminnalliset luokitukset. 

Seudulliset liikku mistarpeet ja -suoritteet sekä käyttökelpoiset ku Ikutavat 
määräytyvät seutusuunnittelussa tehtävien aluevarausten ja yhteysverkko-
jen pohjalta. Erityisen tarpeellista ja tuloksellisinta seudullinen liikennejärjes-
telmäsuunnittelu on esimerkiksi usean kunnan muodostamalla kaupunki- 
seudulla, jolloin tarkastelualue on kaupunkiseudun pääasiallinen työssä-
käyntialue. 

1.2.3 Yleiskaavoitus 

Yleiskaavatasolla voidaan vaikuttaa merkittävästi liikkumistarpeeseen ja 
suoritteisiin, liikenneverkkoon, kulkutapoihin sekä liikenneturvallisuuteen. 

Kun yleiskaavatyön yhteydessä suunnitellaan liikennejärjestelmää, pääte-
tään mm. seuraavat keskeiset asiat: 

• kulkumuotojakauman kehityssuu nta, 
• mandollisuudet suosia joukkoliikennettä maankäytön sijoitte-

lun avulla, 
• mandollisuudet suosia kevytliikennettä luomalla kattava ke-

vytliikenneverkko sekä lyhyet ja turvalliset yhteydet asunnon 
ja peruspalveluiden välille ja 

• suhtautuminen henkilöautoliikenteeseen ja pysäköintiin. 

Liikenneverkon osalta ratkaistaan tavoitetieverkko, sen toiminnallinen luokit-
telu, jäsentelyn ja saneerauksen tarve sekä yleisten teiden ja katujen kehit-
tämistarve. Pääteiden osalta selvitetään mm. 

mandollisuus säilyttää päätie nykyisellä paikallaan 
mandollisen ohikulkutien ja siihen liittyvien sisääntuloteiden 
sijainti sekä aiemman läpikulkutien uusi luonne 
taajaman pääliittymien sijainti ja suhtautuminen maankäyttöön 
liittymien ympäristössä. 

Kun liikennejärjestelmää suunnitellaan kaavoitustyön yhteydessä, tulee 
maankäytölle ja liikennejärjestelmälle asetettavia tavoitteita, vaatimuksia ja 
erityisehtoja pu nnita rinnakkain. Maankäyttövaihtoehtojen käsittelyn yhtey-
dessä tulee aina arvioida niiden vaikutus liikennejärjestelmän eri osa-aluei-
siin. Erityisesti tulee arvioida vaikutukset kulkumuotojakaumaan, eri kulku- 
muotojen toimintaolosuhteisiin ja tulevaisuuden kehittämismandollisuuksiin. 
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1.3 Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja tiensuunnittelu 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu luo perustan arvioitaessa tieverkon kehittä-
mistarvetta ja edelleen tiekohtaista parantarn istarvetta. Koko Ii ikennejärjes-
telmän suunnittelu antaa hyvät lähtökohdat yksittäisen tien suunnittelemisel-
le: siinä määritellään kyseisen alueen yhteyksien ja kohteiden kehittämis-
tarve. Usein se saattaa korvata hankekohtaisen tarveselvityksen tekemisen. 
Päätiet vaativat kuitenkin yleensä erillisen tarveselvityksen laatimisen pi-
temmälle tiejaksolle. 

TÄYDENTÄVÄT SUUN-
NITELMAT 

Liikenneturvallisuus 
- Pysäköinti 
- Joukkoliikenne 

OHJELMOINTI 

1 0-VUOTISOHJELMAT 
- Suunniteltavat hankkeet 
- Aikataulu 

TOIMINTA- JA TALOUS- 
SUUNNITELMA - TTS, 
neljä vuotta 
- Suunniteltavat hankkeet 
- Aikataulu 

TALOUSARVIO, yksi vuosi 
- toteutettavat hankkeet 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU 
- Liikennepolitiikka 
- Tie-ja katuverkko ja sen luokitus 
- Kevytliikenteen verkko 
- Yhteyksien kehittämistarve 
- Muut kehittämistarpeet 
- Muiden kulkumuotojen kehittämistarpeet 

HYVÄKSYMISPÄÄTÖS 

HANKEKOHTAINEN 
TIENSUUNNITTELU 

• TARVESELVITYS 
- Valtakunnallisten tai seudufiisten 

yhteyksien tai kohteiden tarve 

HANKEPÄÄTÖKSET 1 
• PÄÄSUUNTASELVITYS 

.YLEISSUUNNrrTELU 
[TOIMENPIDEPÄÄTÖKSET 

• TIESUUNNITTELU 

VAHVISTAMISPÄÄTÖKSET 

RAKENNUSSUUNMTELU 

Kuva 5: Liikennejärjestelmäsuunnittelu tiensuunnittelun lähtökohtana 
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2 SUUNNITTELUN TARVE 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu n laadi ntaan vaikuttavat oleellisesti suunnitte-
lutyön tarkastelutaso ja -tarve. Suunnittelun voi käynnistää mm. alueellinen 
tarve, kaavoitusprosessin käynnistyminen, pääteiden ja yleensä liikenne- 
verkon kehittämistarve, järjestelmän tehokkuuden kehittämistarve. Myös 
yksittäisen kulkumuodon kehittämistarve voi vaatia suunnittelun käynnistä-
misen. 

Liikenteen tarpeet 
- pääteiden kehittäminen 
- liikenneverkon kehittäminen 
- eri kulkumuotojen kehittäminen 
- järjestelmän tehokkuuden paran-
taminen 

Maan käytön tarpeet 
- seutukaavoitus 
- yleiskaavoitus 

- Liikenneturvallisuus 
- Ympäristö 
- Alueellinen tarve 
- Yhteistyön kehittämistarve 
- Rahoituksen suuntaaminen 

LIIKENNE- 
JÄRJESTELMÄN 
SUUNNITTELU 

Kuva 6: Liikennejärjestelmäsuunnittelun laatimisen tarpeet 

2.1 Kaavoitus 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tarpeellisuuden arviointi tehdään seutukaa-
voituksen ja yleiskaavoituksen käynnistyessä. Tehtäessä uusia aluevara-
uksia rakentamista edellyttäville toiminnoille tulee aina tutkia niiden vaiku-
tuksia liikennejärjestelmään. Jos kaavoissa esitetään uusia yhteyksiä toi-
mintojen välille, niiden vaikutukset liikennejärjestelmään tulee arvioida. Uu-
sien alueiden käyttöönotolla on vaikutus kulkumuotoihin. Uudet alueet voi-
vat antaa mandollisuuksia kehittää liikennejärjestelmää kevytliikennettä ja 
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joukkoliikennettä suosivaksi tai niiden joukkoliikennepalvelujen järjestämi-
nen tulee yhteiskunnalle hyvin kalliiksi. 

2.2 Tie- ja katuverkko 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu antaa mandollisuuden tutkia ongelmien pois-
tamista myös muilla keinoin kuin tieverkon kehittämisellä. Kaikkien kulku- 
muotojen ottaminen huomioon suunnittelussa on välttämätöntä haettaessa 
keinoja järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi. Tehokkuuden paranta-
misella voidaan vähentää väyläinvestointeja. 

Kunnat voivat vaikuttaa kaavoituksella maankäyttöön ja siten myös liikenne- 
järjestelmän kehittämismandollisuuksiin sekä liikenteen määrään ja sen 
muutoksiin. 

Valtakunnalliseen päätieverkkoon kuuluvan tien ratkaisumalleja haettaessa 
taajaman tai taajamien läheisyydessä on syytä aina tarkastella tieverkkoa 
laajemmalla alueella. 

Tieverkon kehittäm istarpeeseen vaikuttavat osaltaan tarve ottaa uusia 
alueita käyttöön ja vanhojen alueiden tie- ja katuverkon saneeraaminen. 
Myös alueiden rauhoittamispyrkimys on otettava huomioon: keskustojen 
katuja halutaan ehkä muuttaa kävelyalueiksi ja läpiajoa asuntoalueilla halu-
taan ehkä rajoittaa. 

Liikenteen kasvu taajamaa halkovalla päätiellä voi johtaa tien liikenteellisen 
palvelutason laskuun sekä ympäristö- ja terveyshaittojen lisääntymiseen. 
Syntyneiden ongelmien poistamiseksi tehtävät toimenpiteet voivat vaihdella 
tien paikalleen parantamisesta uuden yhteyden rakentamiseen taajaman 
ohi. 

Ohitustien rakentaminen johtaa hyvin usein taajaman maankäytön siirtymi-
seen uutta tietä kohti: näin käy varsinkin silloin, kun uusi yhteys on lähellä 
taajamaa. Tämä on johtanut usein jälleen uuden ohikulkutien rakentami-
seen. Taajaman siirtyminen kohti uutta tietä lisää taajaman sisäistäkin lii-
kennettä, koska ensimmäiseksi tietä kohti siirtyvät kaupalliset palvelut ja 
vastaavat palvelut taajamassa voivat hiipua. Lisääntyvä liikenne ja sen ai-
heuttamat häiriöpisteet lisäävät tarvetta tieverkon parantamiseen. 
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2.3 Joukkoliikenne ja kevytliikenne 

Joukkoliikenteen hoitovastuun siirtyessä yhä enemmän kunnille on kuntien 
kannalta tärkeää miettiä, mihin rahoitus kannattaa kohdistaa. Tällöin on 
syytä tarkastella koko liikennejärjestelmää ja pohtia, mikä on joukkoliiken-
teen rooli osana alueen tulevaa liikennejärjestelmää, paljonko siihen panos-
tetaan ja mitkä ovat keskeiset keinot sekä missä voidaan säästää ja miten. 

Kevytliikenteen kasvattamistavoite, onnettomuuksien suuri määrä ja puut-
teelliset yhteydet lisäävät tarvetta parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuh-
teita. Kevytliikenteen olosuhteiden parantaminen vaatii väylästön ja sen 
ympäristön laadun kehittämisen lisäksi määrätietoista yhdyskuntarakenteen 
kehittämistä. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla määritellään tavoitteet ja kei-
not polkupyörä- ja jalankulkUliikenteen olosuhteiden parantamiseksi. 

2.4 Yhteistyö 

Liikennejärjestelmän kehittäminen on laaja yhteistyökysymys. Yhteistyötä 
tarvitaan organisaatioiden välillä ja sisällä sekä yhteyksissä liikennepalvelu-
jen tuottajiin, muihin intressiryhmiin ja asukkaisiin - tavallisiin liikennejärjes-
telmän käyttäjiin. Liikennejärjestelmän kehittämisessä on kunnilla, maakun-
tien liitoilla ja tielaitokseUa merkittävä rooli. Liikennejärjestelmäsuunnitelman 
laatiminen tarjoaa hyvän mandollisuuden parantaa yhteistoimintaa liiken-
neolojen kehittämisessä ja ylläpidossa. 

2.5 Rahoitus 

Liikenteeseen osoitetut varat tulisi käyttää siellä, missä ne järjestelmän ko-
konaisuuden kannalta tuottavat suurimman hyödyn. Liikennejärjestelmä-
suunnittelu luo mandollisuuden kohdistaa taloudelliset resurssit tehokkaasti. 
Tällöin voidaan myös tutkia uusia rahoituskeinoja. 

19 
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3 SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 

3.1 Valtakunnallisia tavoitteita 

Valtakunnan tason tavoitteita sisältyy seuraaviin julkaisuihin: 
- Suomen liikenneinfrastruktuuri 2010 (LM), 
- Toisen parlamentaarisen liikennekomitean mietintö, 
- Alueiden käyttö ja aluerakenne vuonna 2017 (YM), 
- liikenneministeriön toimenpideohjelma liikenteen haittojen vä-

hentämiseksi, 
- Tielaitoksen tienpidon 1 0-vuotissuunnitelma sekä 
- henkilöliikennelaki. 

VALTAKUNNALUSIA TAVOITTEITA 
Maankäytön suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon vaikutus liikenne- 
määriin, liikennemuotojen valin-
taan, liikenteen energian käyttöön 
sekä ympäristö- ja terveyshaittoihin 

* Yhdyskuntarakenne tulee luoda 
ja suunnitella sellaiseks ettei 
se luo turhia lilkkumistarpeita 

* Suunnitelluilla ratkaisuilla tulee 
parantaa lilkenneturvallisuutta ja 
vähentää ympäristöhaittoja 

Tarvittavat henkilö-ja tavarakul-
jetukset hoidetaan mandollisim-
man vähäisellä liikenteellä ja yh-
teiskunnan kannalta edullisinta kul-
jetusmuotoa tai -ketjua käyttäen 

* Joukkoliikenteen kilpailukykyä 	* Yhteistyötä eri liikenne- ja kulku- 
ja houkuttelevuutta tulee paran- 	muotojen suunnittelussa lisätään 
taa 

* Olemassa olevat perusrakenteet 
hyödynnetään ennen uusien 
rakentamista 

Asetetut tavoitteet Ii ikennejärjestelmän kehittämiseksi edellyttävät suunnitte-
lun kytkemistä kiinteäksi osaksi maankäytön suunnittelua. 

Kuva 7: Liikennejärjestelmäsuunnittelu on eri kulkumuotojen yhteensovitta-
vaa suunnittelua. 

Liikennejärjestelmän kehittäminen on jatkuva prosessi. Järjestelmä kehittyy 
ja muuttuu nopeammin kuin siihen vaikuttava yhdyskuntarakenne. Järjes-
telmän kehittämistavoitteet on hyvä visioida pitkälle ja suunnitella järjestel- 
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män kehittämisen etenemispolku tavoitteet huomioon ottaen. Suunnittelun 
ja kehittämisen tavoiteasettelussa otetaan huomioon kestävä kehitys, ym-
päristö, liikenneturvallisuus, kaikki liikenne- ja kulkumuodot, liikenneverkot 
sekä talous. 

Kokonaisvaltainen 
liikennejärjestelmäsuunnittelu 

- liikenteen ja maankäytön tiivis, 
vuorovaikutteinen suunnittelu 

- koko järjestelmän optimointi _______ 

Tasapuoliset 
liikkumis- 
mandollisuudet 

Sektorikohtainen suunnittelu 
- sektorikohtainen optimointi 
- liikennesuunnittelun keinot eivät 

riitä suunnanmuutoksiin 
- henkilöauton suhteellinen osuus 

lisääntyy 

Eriarvoisuus kasvaa 
liikkumisessa 

Kuva 8: Liikennejärjestelmää tulisi suunnitella kokonaisvaltaisesti sektori- 
suunnittelun sijaan. 

3.2 Kestävä kehitys 

Yhdyskuntarakenne 

Kestävän kehityksen periaatteet tulee ottaa huomioon liikenne- ja maan-
käyttöratkaisujen suunnittelun yhteydessä. Seuraavat periaatteet ja tavoit-
teet korostuvat kestävän kehityksen mukaisessa liikenteen ja maankäytön 
suunnittelussa: 

• ehjä ja tiivis yhdyskuntarakenne, joka minimoi liikkumistarvetta, 
•joukkoliikenteen sekä kevytliikenteen toimintaedellytyksiä suo-

siva taajamarakenne ja -muoto, joka vähentää henkilöautolii-
kenteen tarvetta ja turvaa tasapuoliset liikkumismandollisuudet 
eri väestöryhmille, 

• työpaikka- ja palvelualueiden suunnittelu niin, että työ- ja asioin-
timatkat voidaan tehdä myös joukkoliikennevälineellä, polku-
pyörällä tai jalan ja 

• keskustojen pitäminen asumiskelpoisina ja ehjinä sekä kaupan 
sijoittumisen kannalta kilpailukykyisinä. 
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Hajauttava rakenne 	
/ 

- joudutaan tekemään . 
uusia väyliä 	 - 

- lisää liikennettä 

Täydentävä 
rakentaminen 

- tukeutuu ole-
massaoleviin 
liikennejärjes-
telyihin 

Nykyisen liikenneverkon mandollisimman tehokkaassa hyödyntämisessä 
ovat tärkeitä tekijöitä maankäytön sijoittaminen oikeaan paikkaan ja liiken-
nemuotojen kehittäminen tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelussa esitetään 
liikennejärjestelmän kannalta edulliset maankäytön kehittämisalueet. 

Palvelut 

Satunnainen 
	Koti 	

Työ 	Tavaravirrat 
matkailu 

Mitä vähemmän energiaa kuluu pakolliseen liikkumiseen, sitä parempi. 

Ympäristö 

Liikennejärjestelmän suunnitteluprosessissa arvioidaan laaja-alaisesti ym-
päristö-, terveys- ja viihtyisyysvaikutuksia. Arvioinnin tuloksia on mandollista 
entistä perustellummin käyttää päätöksenteossa ohjaamaan liikennejärjes-
telmän kehittämistä. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelulla pyritään entistä turvallisemman ja terveel-
lisemmän asuinympäristön luomiseen ja keskustojen viihtyisyyden paranta-
miseen. Suunnittelussa otetaan huomioon rakennustaiteellisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaat ympäristöt ja luonnonympäristö. 

Liikennejärjestelmää kehitettäessä pyritään vähentämään päästöjä, liiken-
nemelua, estevaikutuksia, liikenteen tilantarvetta ja minimoidaan muutkin 
liikenteen haitat. Pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen mandollisuuksia pa-
rantamalla vaikutetaan positiivisesti myös ympäristöön. Hyvät kevytliiken-
teen yhteydet ja toimiva joukkoliikenne vähentävät tarvetta käyttää omaa 
autoa. Ympäristön laatua parannetaan myös siirtämällä liikenteen reittejä 
vähemmän häiriötä aiheuttaville alueille. 

Suunnittelulla haetaan eri tahojen yhteinen näkemys teiden liikenteelliseen 
asemaan ja tieympäristön kehittämiseen. Tavoitteena on säilyttää hyvää 
ympäristöä ja parantaa huonoja tieympäristöjä. 



huono ratkaisu 
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3.3 Liikenneturvallisuus 

Toinen parlamentaarinen liikennekomitea asetti valtakunnalliseksi tavoit-
teeksi tieliikenteessä kuolleiden määrän vähentämisen puoleen vuoden 
1989 luvuista vuoteen 2000 mennessä. 

Jo seutukaavatasolla luodaan edellytykset alueen liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseen vaikuttamalla alueen liikenteen kokonaismäärään ja kulku- 
muodon valintamandollisuuksiin. 

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimmät ratkaisut maankäytön ja liiken-
teen yhteen sovittamisessa tehdään yleiskaavatasolla. Yleiskaavaan tehty-
jen liikenneturvallisuuden kannalta huonojen ratkaisujen korjaaminen on 
alemmanasteisessa maankäytön suunnittelussa ja toteutussuunnittelussa 
vaikeaa. Mitä aikaisemmin liikenneturvallisuus otetaan huomioon kaavoi-
tusprosessissa, sitä paremmin ja edullisemmin voidaan turvallinen liikku-
minen mandollistaa. 

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä liikennejärjestelmäsuunnittelun ta-
voitteita ovat 

• liikkumistarpeen minimointi toimintojen oikealla sijoittamisella, 
• joukkoliikenteen suosiminen, 
• kevytliikenteen aseman parantaminen, 
• selkeästi jäsennelty pääliikenneverkko, 
• liikkumistapojen erottelu, jos liikennemäärät ovat suuret, 
• teiden jaksottelu tieympäristön ja liikenteen luonteen mukaan, 
• olosuhteiden mukaiset nopeusrajoitukset ja 
• liikennejärjestelyjen sopeuttaminen ihmisen havainnointi-, liik-

kumis- ja ajokykyyn. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelulla on parhaat mandollisuudet vaikuttaa ta-
voitteiden toteuttamiseen, koska se tehdään pääsääntöisesti seutukaava- ja 
yleiskaavatasoilla. 

3.4 Kulkumuodot ja niiden yhteenkytkentä 

Liikkumistarpeet 

Liikennejärjestelmää kehitetään palvelemaan ihmisten liikkumistarpeita. 
Suunnittelemalla kaikki kulkumuodot samanaikaisesti luodaan edellytykset 
kaikkien väestöryhmien toimiville, tasapuolisille ja turvallisille liikkumismah-
dollisuuksille. Suunnittelussa otetaan huomioon sekä liikenneympäristö että 
eri liikkumisvälineet. Liikennejärjestelmää kehitetään erityisesti joukkoliiken-
nettä ja kevytliikennettä suosivaksi. 
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Jou kkol i ikenne 

Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan myös kehittämällä lippu-
ja tariffijärjestelmää, tiedottamista, etuisuuksia, matkaketjuja ja palveluta-
soa. Etenkin kaupungeissa (asukkaita vähintään 20 000 - 30 000) on jouk-
koliikenteen käytön lisäämiseen hyvät edellytykset. Joukkoliikenteen kan-
nattavuuden perusta luodaan joka tapauksessa maankäytön suunnittelulla. 

Kaupungeissa ja kunnissa rakennetaan eri hallintokuntien kuljetuspalve-
luista ja muista joukkoliikennepalveluista avoin joukkoliikennejärjestelmä. 

Investoinnit 
joukkoliikenteeseen 

Säästöt: 
• Vähentää väyläinvestointeja. 
• Pysäköintiä ei tarvitse lisätä. 
• Ympäristö säästyy. 
• Monipuolisuus liikkumisessa säilyy. 

Jalankulku ja pyöräily 

Valtakunnallinen tavoite on nostaa pyöräilyn osuus 25 prosenttiin kaikista 
matkoista. Työmatkoista on tällä hetkellä Suomessa noin puolet alle kolmen 
kilometrin mittaisia. Pyöräilyn edistäminen edellyttää myös risteysjärjestelyil-
tään turvallisten pyöräteiden kehittämistä. 

Jalankulun ja pyöräilyn aseman ja turvallisuuden huomattava parantaminen 
on mandollista kaiken kokoisissa taajamissa. Uusien yhteyksien rakentami-
sella ja vanhojen parantamisella voidaan muuttaa kulkumuotojakaumaa. 
Kevytliikenteen asemaa parantaa myös autojen nopeuksien hillintä keskus-
ta- ja asuntoalueilla. 

Ilman kevytliikenteen alikulkua 
luonnollisin ja turvallisin liikenne- 
väline tässä esimerkissä olisi 
henkilöauto. 
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Matkaketjut 

Liikennemuotojen kesken kehitetään toimivia matkaketjuja. Kevytliikenteen 
yhteyksien parantaminen joukkoliikenteen pysäkeille ja terminaaleihin, pol-
kupyörä- ja autopysäköinnin kehittäminen pysäkeillä ja terminaaleissa edes- 
auttavat matkaketj ujen toimintaa. 

Lähtö Pysäköinti / 
matkakeskus 1 	Runkomatka Pysäköinti / 	Jatkomatka 

matkakeskus r-.--.... 

- 

- - 

- 	 - 	 L 

Kuva 9: Erilaisia matkaketjuja 

Eri joukkoliikennemuotojen yhteistyön parantamiseksi ja turvaamiseksi on 
tärkeää kehittää kulkumuotojen solmupisteitä, kuten matkakeskuksia ja 
vaihtopysäkkejä. 

Pysäköinti 

Pysäköintipolitiikalla määritetään pysäköinnin järjestämisperiaatteet, tariffi- 
politiikka, aikarajoitukset ja paikkatarjonta. Pysäköintipolitiikan keskeisenä 
tavoitteena etenkin kaupungin keskustoissa on ohjata henkilöautot vaiku-
tusten ja toimintojen kannalta niille varattuihin paikkoihin. Pysäköintipaikko-
jen määrään ja sijaintiin vaikutetaan kaavoituksella. 
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3.5 Tie- ja katuverkko 

Nykyinen tie- ja katuverkko hyödynnetään mandollisimman tehokkaasti. Lii-
kennejärjestelmäsuunnittelulla selvitetään tarve ja mandollisuudet liikenteen 
toimivuuden turvaamiseen mandollisimman pitkälle muilla keinoin kuin tei-
den lisärakentamisella. Liikenteen toimivuutta voidaan parhaiten parantaa 
kaikkien kulkumuotojen ja maankäytön samanaikaisella suunnittelulla. Uu-
sien teiden rakentamistarpeeseen voidaan osaltaan vaikuttaa pitämällä tiet 
niille suunnitellussa liikenteellisessä tehtävässä. Esimerkiksi valtakunnallista 
liikennettä palvelevaan, liikenneteknisesti korkealuokkaiseen päätiehen ei 
saa kytkeä paikallista maankäyttöä siten, että aiheutetaan ristiriita tien 
luonteen ja maankäytön liittämistavan välille. Ristiriitainen liikenneympäristö 
johtaa yleensä turvallisuusongelmiin ja voi johtaa uuden väylän rakentamis-
tarpeeseen. 

On tärkeätä luoda taajamiin sekä valtakunnallisen liikenteen että alueen 
maankäytön huomioon ottava tieverkon hierarkia sekä selvittää tarve, mah-
dollisuudet ja keinot pitää pääteiden liikennöitävyys asianmukaisena. Pit-
kämatkaisten liikennevirtojen suuruus, raskaan liikenteen määrä ja toisaalta 
maankäyttötilanne vaikuttavat pääteiden keh ittämistapaan. Sekä tavara- 
että henkilöliikenteen toimintavarmuus ovat tärkeitä elinkeinoelämän kan-
nalta. Valtakunnallisilla pääteillä ja kaupunkien pääväylillä, joilla ei ole 
maankäyttöliittymiä ja kevytliikenne on eroteltu autoliikenteestä, voidaan 
painottaa enemmän sujuvuutta kuin niillä teillä, joihin maankäyttö liittyy suo-
raan. Alempiasteisia väyliä voidaan kehittää vapaammin ympäröivän maan-
käytön tarpeet huomioon ottaviksi. Pienissä taajamissa kehittämisen pai-
nopiste on taajaman pääväylän liikenneturvallisuuden ja -ympäristön paran-
tamisessa. Historiallisissa arvotaajamissa liikenneratkaisut tulee aina tehdä 
erityisellä huolella ympäristöön sopeuttaen. 

3.6 Tavaraliikenne 

Tavaraliikenne edellyttää toimivaa päätieverkkoa. Suunnittelussa otetaan 
huomioon tavaraliikenteen terminaalit ja turvataan niihin toimivat yhteydet. 
Suunnitelmassa tehdään myös esitys liikenteen kannalta hyvistä terminaa-
lien sijoituspaikoista tulevaa tarvetta varten. 

Taajamien keskustoissa turvataan huoltoliikenteen toimintamandollisuudet. 
Kaupunkien ydinkeskustoissa selvitetään lisäksi tarve ja mandollisuudet 
rajoittaa isoilla autoilla tapahtuvaa huoltoliikennettä sekä aikarajoitusten tar-
ve. 

Raskaan Iiikenteen\ 
tavaraterminaalit 
keskustan ulkopuolella 

( Jakeluliikenne 

ajo 

/I 
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3.7 Liikenteen hallinta 

LiikennejärjestelmäsUUnnitelmassa 	selvitetään 	myös 	liikenteen 	hallinnan 
keinot nykyisen tie- ja katuverkon tehokkaaseen hyödyntämiseen. Liiken- 
teen hallinnalla tarkoitetaan vaikuttamista liikenteen käyttäytymiseen liiken- 
teen ohjauksen ja tiedotuksen sekä kysynnänohjauksen avulla. Tähän liit- 

1 tyviä telematiikan sovelluksia voidaan käyttää informaation antamisessa 
tienkäyttäjille, reitin- ja pysäköinninohjauksessa sekä joukkoliikenteen in- 
formaatio- ja maksujärjestelmissä. 

3.8 Talous 

Suunnittelussa selvitetään liikennejärjestelmän nykyisen rahoituksen suu- 
Liikenteen hallinnan keinoja ruus, rahoituslähteet ja mandollisuudet muutoksiin eri liikennemuotojen ra- 

hoituksen osalta. -rehinohjausjärjestelmät 
- sää- ja kelitiedot 
-joukkoliikenteen Tavoitteena on selvittää tarve, mandollisuudet ja keinot tukea joukkoliiken- 

aikataulutiedotus teen ja kevytliikenteen toimintamandollisuuksien kehittämistä rahoituksen 
- lippujarjestelmat 
- muuttuvat liikennemerkit 

. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. 

erilaisilla kohdlstamisvaihtoehdoilla. Toisena tavoitteena on selvittaa mah- 
dollisuudet ja keinot lisätä rahoitusta näille kulkumuodoille. 

Henkilöautoliikenne on vaikuttanut eniten liikennemäärien kasvuun. Jouk-
koliikenteen ja kevytliikenteen kulkumuoto-osuuksien säilyttäminen tai kas-
vattaminen vaatii onnistuakseen rahallista panostamista. 

Suunnittelemalla ja kehittämällä liikennejärjestelmää kokonaisuutena voi-
daan muodostaa erilaisia toimenpidekokonaisuuksia, sovittaa eri investoin-
tien ajoitus kokonaisuuteen sekä kohdistaa taloudelliset resurssit hallinnol-
lisista rajoista riippumatta mandollisimman tehokkaasti ja järjestelmän ta-
voitteiden kannalta oikein. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu antaa hyvän mandollisuuden vertailla erilais-
ten maankäyttövaihtoehtojen vaikutuksia liikenneverkon tekemisen ja yllä-
pidon sekä liikenteen hoidon kustannuksiin. 
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4 VUOROPUHELU 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa selvitetään, millaisia yhteistyömuotoja on 
jo olemassa sekä mitä mandollisuuksia, tarpeita ja keinoja on yhteistyön li-
säämiseen. Liikennejärjestelmän kehittäminen on laaja ja jatkuva prosessi, 
joten se edellyttää jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä koko suunnittelun ajan ja 
sen jälkeenkin. Suunnittelun onnistuminen edellyttää sekä organisaatioiden 
välistä että sisäistä vuoropuhelua. 

Jatkuva 
vuorovaikutus 

Vuoropuhelu on 
- viranomaisten ja 
suunnittelijoiden 
yhteistyötä 

- tiedottamista 
- yhteydenottoja 
tavallisiin 
kansalaisiin 

- kyselyitä 

Kuva 10: Liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyy laaja vuoropuhelu 

Suunnittelussa pyritään mandollisimman suureen avoimuuteen ja siihen, 
että suunnittelu on osallistuvaa. Vuoropuhelu suunnitellaan etukäteen ja so-
peutetaan suunnittelun aikana kunkin tilanteen mukaisesti. Yhteistyö ja laa-
jan asiantuntemuksen käyttö tulee ulottaa koko suunnitteluprosessiin, myös 
suunnittelun alkuvaiheessa nykytilanteen analyysiin ja tavoitteiden asette-
luun. 

Vuoropuhelussa ovat keskeisessä asemassa liikenneväylien toteuttajata-
hot, liikenteenhoitajatahot ja maankäytön kehittymiseen vaikuttavat tahot. 
Suunnittelun tavoitteena on luoda pysyviä ja kehittyviä yhteistyömuotoja eri 
tahojen välille ja sisälle. Ensisijaisesti tämä tapahtuu nykyistä yhteistyötä 
vahvistamalla. Vuoropuheluun osallistuvat lisäksi liikennejärjestelmää käyt-
tävät kansalaiset, päättäjät ja muut sidosryhmät, kuten elinkeinoelämä. 

Sidosryhmistä osa on kiinteästi mukana suunnitteluorganisaation työssä. 
Muiden sidosryhmien kanssa neuvotellaan työn kuluessa tarvittavissa mää-
rin. Päättäjät ovat mukana suunnittelun eri vaiheissa. 

	

Päättäjät 	 Viranomaiset 

4P1 

	

J 	Käyttäjät 

2 Liikennöitsijät 
u 

Liikennesuunnittelijat 

Maankäytönsuunnittelijat 
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1 LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU ERIKOKOI-
SILLA ALUEILLA 

Tarkastelualueen laajuus ja alueen luonne (kaupunki, maaseututaajama) 
sekä eri kulkumuotojen painoarvo vaikuttavat liikennejärjestelmäsuunnitte-
lun laajuuteen, tarkkuuteen ja toteuttamistapaan. Suunnittelun monimuotoi-
suudesta johtuen suunnittelun tulos voi vaihdella suunnittelualueen liiken- 

Liikennejärjestelmä- 	nepolitiikan määrittelevästä suunnitelmasta yksityiskohtaiseen suunnitel- 
suunnittelun kaynnis- 	maan. Yleensä kaupunkiseuduilla ja isoissa kaupungeissa suunnittelu on 
tymisenyhteydessa 	yleispiirteisempää ja liikennepoliittispainotteisempaa. Pienissä taajamissa paatetaan, toteute- 	 . . 	. 
taanko liikennejärjes- 	mennaan jo yksityiskohtalsemplin ratkaisuehdotuksiin. 
telmäsuunnittelu 
- osana kaavoituspro- 	Suunnittelun pai nopistealueet ja niiden käsittelytapa vaihtelevat tapauksit- 

sessia, 	 tain. Tärkeintä on, että suunnittelu palvelee mandollisimman hyvin kyseisen 
- samanaikaisesti kaa- 	alueen tarpeita. 

voituksen kanssa vaiko 
- muunlaisella kytken- 	 . 

nällä maankäytön 	Yhteistyö maankäytön suunnittelun kanssa tapahtuu seutukaava- (taajama- 
suunnitteluun. 	 seutukaava) ja yleiskaavatasolla. Kyseeseen tulee useimmiten yhteistyö 

yleiskaavan rakennesuunnitelman laatimisen kanssa. Pienissä taajamissa 
yhteistyö voi kytkeytyä yleiskaavan laatimiseen. Jos yleiskaavaa ei ole te-
kei Mä, maankäyttötarkastelut on joka tapauksessa sisäl lytettävä suunnitte-
luun. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma voidaan laatia koskemaan kaupunkiseu-
dun, usean kunnan tai yksittäisen kunnan ja kaupungin aluetta. Kaupunki- 
seudulla tarkoitetaan aluetta, jonka muodostaa kaupunki tai läheiset kau-
pungit sekä niiden ympäröimien kuntien muodostama työssäkäyntialue. 

Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmätyössä esiintyvät yleensä kaikki lii-
kennejärjestelmän osa-alueet. Monissa asioissa keskitytään periaatteiden 
eli liikennepoliittisten tavoitteiden asettamiseen. Yksityiskohtaisemmin käsi-
tellään suunnittelutyön käynnistymiseen vaikuttaneet ja ratkaisua odottavat 
ongelma-alueet. Suunnittelutarpeeseen voivat vaikuttaa myös suunnittelu-
työn alussa tehtyjen liikennetutkimusten, asukaskyselyjen yms. tulokset. 

Suunnitelmassa esitettäviä asioita ovat seudun liikennepolitiikka, kaupungin 
ja sen keskustan liikennepolitiikka, tie- ja katuverkko pitkän aikavälin va-
rauksineen, kevytliikenteen pääverkko ja muut kevytliikenteen edistämiseen 
vaikuttavat asiat, joukkoliikennestrategia, pysäköintipolitiikka, maankäytön 
kehittämistavat liikennejärjestelmää parhaiten hyödyntävällä tavalla, rahoi-
tuksen kohdentaminen, kehittämisohjelma, seurannan järjestäminen ja 
vaadittavat päätökset. 
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Työn ohjelmointivaiheessa sovitaan tarpeen mukaan niistä osa-alueista, joi-
den osalta pitää tehdä yksityiskohtaisia toimenpide-esityksiä. Näitä osa-alu-
eita voivat olla esimerkiksi joukkoliikenteen linjaston kehittäminen, pysä-
köintijärjestelmän kehittämistoimenpiteet ja yhteistyön kehittäminen sekä 
uusien rahoituskeinojen selvittäminen ja rahoituksen painopistealueiden 
määrittäminen. 

Suunnitteluprosessiin voi liittyä yksityiskohtaisten erillissuunnitelmien teke-
minen joiltakin järjestelmän osa-alueilta. Tällaiset suunnitelmat voivat kos-
kea mm. kevytliikennettä, joukkoliikennettä, pysäköintiä, huoltoliikennettä ja 
rahoitusta. 

Suuremmissa kaupungeissa (yli 20 000 asukasta), joissa on edellytykset 
tiheävuoroisen paikallisliikenteen järjestämiselle, joukkoliikenne otetaan mu-
kaan suunnitteluun keskeisenä osa-alueena. Suunnitelmassa esitetään ai-
na tie- ja katuverkko varauksineen ja ominaisuuksineen, pysäköintijärjestel-
mä, tavara- ja huoltoliikennejärjestelmä, kevytliikenteen olosuhteiden paran-
tamistoimenpiteet, joukkoliikenteen osalta sen kehittämisen periaatteet, 
yhteistyön kehittämistoimenpiteet, kehittämisohjelma, rahoitustavat ja rahoi-
tuksen painopistealueet sekä mandollisuudet tukea maankäytöllä erityisesti 
joukkoliikenteen ja kevytliikenteen toimivuuden parantamista. 

Suunnittelun yhteydessä harkitaan erikseen yksityiskohtaisempien erillis-
suunnitelmien, kuten joukkoliikennesuunnitelman, pysäköintisuunnitelman, 
kävelykeskustoja yms. koskevien suunnitelmien tekemisen tarve. Erillis-
suunnitelman laatiminen erityisesti joukkoliikenteen ja kevytliikenteen osalta 
samassa yhteydessä voi olla tärkeää rahoituksen, yhteistyömuotojen ja lii-
kennepolitiikan painopisteiden määrittämisen takia. Erillissuunnitelmat voi-
daan tehdä myös myöhemmin, kunhan ne tukeutuvat esitettyyn liikennepo-
litiikkaan. 

Pienemmissä kaupungeissa ja muissa kunnissa suunnitelman painopis-
te on kevytliikenteen ja autoliikenteen olosuhteiden kehittämisessä. Kevyt- 
liikenteen osalta suunnittelussa on tärkeintä yhtenäisen kevytliikenteen ver-
kon suunnittelu ja kulkumuodon liikenneturvallisuuden parantamiseen täh-
täävien pientenkin kehittämistoimenpiteiden esittäminen. Autoliikenteen 
kannalta pääasiana on tie- ja katuverkon toiminnan turvaaminen, liikenne-
turvallisuuden ja tieympäristöjen parantaminen. Myös tältä osin voidaan 
suunnittelussa mennä pieniin yksityiskohtiinkin tärkeimmissä ratkaisua odot-
tavissa kohteissa. Suunnittelussa tulee kaiken kaikkiaan asettaa painoar-
voa taajamaympäristön parantamiselle. Muita suunnittelun tuloksia ovat lii-
kennepolitiikan kirjaaminen, liikennejärjestelmää tukevat maankäytön kehit-
tämistavat, yhteistyön parantamistavat ja kehittämisohjelma sekä toteutta-
misen seurantajärjestelmä. Pääasiassa liikenneturvallisuuden parantami-
seen tähtääviä pieniä, osittain jopa suunnittelun aikana toteutettavia toi-
menpiteitä voidaan myös jossain määrin suunnitella. 
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Joukkoliikenteen osalta suunnitelma keskittyy esittämään reitit, pysäkkien 
paikat ja terminaalit. Joukkoliikenne on pääasiassa kunnan ulkopuolelta tu-
levaa pitempimatkaista liikennettä. Kunnan sisällä näitä vuoroja täydentävät 
eri hallintokuntien järjestämät kuljetuspalvelut. Suunnittelussa keskitytään 
em. joukkoliikenteen muotojen yhteistoiminnan kehittämiseen määrit-
telemällä kuntien joukkoliikenteen järjestämisen strategia. Joukkoliikenteen 
yksityiskohtainen suunnittelu vaatii erillisen joukkoliikennesuunnitelman laa-
timista. Sujuvien matkaketjujen aikaansaamiseksi tehdään lisäksi esitykset 
kevytliikenteen yhteyksien parantamiseksi pysäkeille ja terminaaleihin. 
Myös autojen ja pyörien pysäköintimandollisuudet tärkeimpien pysäkkien 
läheisyydessä selvitetään. 

Pienissä taajamissa liikennejärjestelmäsuunnitelma keskittyy kaikkia lii-
kennemuotoja koskevien ongelmien ratkaisemiseen. Kyseessä ovat tällöin 
usein liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä parantavat toimenpiteet. Näitä voi-
vat olla kevytliikenteen väylien jatkaminen ja yhdistävyyden parantaminen, 
kevytliikenteen ja autoliikenteen risteämiskohtien turvallisuuden parantami-
nen, valaistuksen parantaminen, nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistaminen 
ja sen tukemiseen tarvittavat pienet kehittämistoimenpiteet, joukkoliikenteen 
pysäkkijärjestelyt mukaan lukien pysäkeille johtavat kevytliikenteen yhtey-
det, istutukset ja muut taajamakuvaa parantavat ympäristöön kohdistuvat 
toimenpiteet. Toimenpiteiden ei tarvitse välttämättä muodostaa suurempia 
kokonaisuuksia, vaan ideana on esittää yhdessä suunnitelmassa kehittä-
mistoimenpiteet, jotka koskevat kaikkia ajankohtaisia liikennejärjestelmän 
ongelmia. Toimenpiteet voivat olla hyvin pieniä, jopa suunnittelun aikana to-
teutettavia. Koko liikennejärjestelmää koskeva tärkeä suunnitelma pienessä 
taajamassa on taajaman pääväylän kehittämistarpeen ja -tavan selvittämi-
nen. 
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2 SUUNNITTELUPROSESSIN PÄÄ VAIHEET 

Liikennejärjestelmän suunnitteluprosessi voidaan jakaa seuraaviin päävai-
heisiin: 

• suunnittelutarpeen kartoitus, 
• suunnittelun valmistelu, 
• suunnittelu, 
• raportointi, 
• käsittely ja päätöksenteko sekä 
• toteuttaminen ja seuranta. 

Suunnitteluprosessiin liittyy kaikissa vaiheissa tiivis vuoropuhelu. 

SUUNNITTELUTARPEEN KARTOITUS 

* Suunnittelun tarpeen arviointi 
* Suunnittelun yleiapiirteinen sisältö 
* Suunnittelun toteuttajat 

SUUNNITTELUN VALMISTELU 

* Työn sisällön määrittely/suunnittelutyön 
ohjelmointi ja tavoitteet 
Toimintasuunniteiman laatiminen 

SUUNNITTELU 

* Liikennejärjestelmän nykytllan kuvaus 
ja analyysi 

* Tavoitteiden asettaminen 
* Liikennejärjestelmän vaihtoehtotarkastelut la 
vaikutukset 

* Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen 
* Liikennepolitiikka ja kehittämisohjelma 

* Liikennepolitrikan larkentaniinen 
Kehttamisohjelman aalirninen 

RAPORTOINTI 

Liikennejärjesteimäsuunnitelma 
* Maankäyttösuunnitelmiin liittyvä raportointi 

Muu aineisto 

KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSENTEKO 

* Maankäyttösuunnitelmiin liittyvä päätöksenteko 
* Eri sektoreiden päätöksenteko 

TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA 

* Seurantaorganisaation muodostaminen 
* Seurannan tavat ja sisältö 

Kuva 1: Liikennejärjestelmäsuunnittelun pää vaiheet 
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VUOROPUHELUA 2.1 Suunnittelutarpeen kartoitus 
TARVJTAAN 

Mikäli selkeää näkemystä suunnittelun tarpeellisuudesta ja suunnittelun si- 
Suunnittelutar- sällöstä ei ole, tulisi suunnittelu käynnistää erillisen tarveselvityksen laatimi- 
peen maarittami- sella. Tällaisen selvityksen tarve korostuu erityisesti kaupunkiseuduilla, jois- 
seen 	osallistu- . 	. 	. 	. 	. sa suunnittelu on laaja-alaista jo osapuolien runsauden takia. Muillakin alu- vat: 
- kunnat eilla suunnittelun pohjaksi kannattaa tarkasti miettiä, mitä on tarve suunni- 
- tielaitos tella, missä laajuudessa ja kenen. Tarveselvityksellä selvitetään ja ratkais- 
- maakunnan liitto taan ainakin seuraavat asiat 
- lääninhallitus • 	suunnittelualue, 

• 	yleispiirteisesti liikennejärjestelmän eri osa-alueiden nykytila ja 
olemassa olevien suunnitelmien ajantasaisuus, 

• 	liikennetutkimusten tarve, 
• 	suunnittelun painopisteet (mm. käyttäjien, päättäjien, yrityselä- 

Raportoidaan män ja viranomaisten näkemykset), 
-tarveselvitys • 	suunnittelun toteutustapa, 
suunnittelun kayn- 
nistämiseksi 

. 	.. • 	suunnittelun kytkenta maankayton suunnitteluun, 
• 	mukaan tulevat tahot, 
• 	suunnittelutyön organisointi, 
• 	suunnittelun tavoitteet, 
• 	yleispiirteinen työn sisältö (mm. suunnittelun laajuus ja tark- 

Päätetään kuus), 
- suunnittelun kayn- • 	alustavat suunnittelukustannukset ja rahoitustapa, nistämisestä ja 
- suunnitteluun osallis- • 	suunnitteluaikataulu ja 

tumisesta. • 	vuoropuhelu. 

2.2 Suunnittelun valmistelu 

Mikäli erillistä tarveselvitystä ei ole laadittu, käynnistyy liikennejärjestelmä-
suunnittelu valmistelulla. Mikäli tarveselvitys on laadittu, tarkistetaan tai 
määritellään työn sisältö ja toteuttaminen vielä tarkemmin tässä yhteydes-
sä. 

Suunnittelun valmistelussa määritellään liikennejärjestelmätyön sisältö, työn 
organisointi, suunnittelualueen laajuus, liikennejärjestelmän eri osa-aluei-
den tarkastelutarkkuus ja niin edelleen. Suunnittelun valmistelun yhteydes-
sä määritetään myös työn aikataulu. Aikataulun laatiminen ja yhteensovit-
tammen kaavoituksen kanssa on tärkeää varsinkin silloin, kun liikennejärjes-
telmäsuunnittelua viedään eteenpäin yhdessä kaavoituksen kanssa. 

Suunnittelun valmistelu voidaan hahmottaa kahteen keskeiseen osavai-
heeseen, joita ovat 

• suunnittelun ohjelmointi (työohjelma) sekä 
• työn läpiviennin suunnittelu (toimintasuunnitelma). 

Suunnittelun valmisteluun tulee varata aikaa niin, että kaikki suunnittelun 
osapuolet voivat asettaa työlle omat tavoitteensa, valmistella työtä omalta 
osaltaan ja varata tarvittavat resurssit suunnittelutyötä varten. 
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2.2.1 Suunnittelun ohjelmointi 

Ohjelmointivaiheessa määritellään suunnittelutyön pääsisältö sekä suunnittelul-
le asetettavat tavoitteet. Ohjelmoinnin pääsisällön muodostavat tarkastelualu-
een määrittäminen, valmistelevien tutkimusvaiheiden laajuuden, tekotavan ja 
suunnittelun eri osatehtävien sisällön määrittelyt sekä raportoinnin määrittely. 
Suunniifelutyön tavoitteet voivat koskea työn läpivientiä, työn sisältöä, työsken-
telytapaa, työnaikaista päätöksentekoa, yhteistyötä ja tiedottamista sekä työn 
aikataulua ja kustannuksia. Viimeistään tässä vaiheessa ratkaistaan myös 
suunnittelun kytkeminen maankäytön suunnitteluun. 

Ohjelmointivaihe edellyttää tiivistä yhteistyötä suunnitteluun mukaan tule-
vien eri tahojen kesken. Tämän lisäksi täytyy kunkin osanottajatahon sisäi-
sesti keskustella työlle asetettavista odotuksista ja tavoitteista. Kunnissa 
tämä tarkoittaa esimerkiksi joukkoliikenteen osalta kaikkien kuljetuksia tar-
vitsevien hallintokuntien edustajien osallistumista keskusteluun. Sama kos-
kee myös kuntien välistä keskustelua. 

Ohjelmointivaiheen tulokset esitetään liikennejärjestelmäsuunnitelman työ- 
ohjelmassa. 

2.2.2 Liikennejärjestelmäsuunnittelun toimintasuunnitelma 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun läpivienti ja yhteensovittaminen muun 
suunnittelun kanssa kirjataan toimintasuunnitelmaksi. Siinä määritellään 

• suunnittelutyön organisointi ja vastuunjaot, 
• päätöksenteko, 
• vuoropuhelu, 
• resurssit ja aikataulut, 
• projektiseuranta ja dokumentointi sekä 
• laadunvarmistustoimenpiteet. 

Suunnittelu etenee sekä menettelyiltään että sisällöltään toimintasuunni-
telman mukaisesti. Suunnittelun etenemistä seurataan ja toimintasuunni-
telmaan tehdään tarvittavat korjaukset ja tarkistukset työn aikana. 

Suunnittelutyön organisoinnilla tarkoitetaan suunnitteluhankkeen eri osa-
puolien välisten työskentelytapojen määrittelyä. Työskentelytapoihin liittyen 
määritellään työtä ohjaavien ryhmien (johtoryhmä, työryhmä) kokoonpano 
ja tehtävät. Yksittäistä kuntaa koskevissa suunnittelutöissä työtä ohjaa-
maan riittää yksi ryhmä. Tässä yhteydessä määritellään myös työn veto- 
vastuu. Liikennejärjestelmäsuunnittelun vetovastuu on yleensä suunnitte-
lualueen kunnalla tai maakunnan liitolla. Tärkeintä on, että vetäjällä on asi-
antuntemusta ja mandollisuus käyttää merkittävästi aikaa projektin läpivie-
miseen. 

Päätöksenteon suunnitteluun sisältyy suunnittelutyön läpiviennin kannalta 
kriittisten päätöksentekotilanteiden tunnistaminen sekä keskeisten päätök-
sentekotilanteiden ja päätöksentekotahojen hahmottaminen. Liikennejär-
jestelmäsuunnittelussa keskeisiä päätöksentekotilanteita ovat mm. työoh- 
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jelman ja toimintasuunnitelman hyväksyminen, liikennejärjestelmävaihto-
ehdon valinta, liikennepolitiikan hyväksyminen sekä kehittämisohjelman hy-
väksyminen. Tapauskohtaisesti harkitaan, millä tasolla päätökset tehdään. 

Vuoropuhelun suunnittelun yhteydessä määritellään suunnittelutyöhän osallis-
tuvat yhteistyötahot (mm. alueen asukkaat, kunnan poliittinen edustus ja muut 
intressiryhmät, Tielaitos, maakunnan liitto, ympäristökeskus, lääninhallitus, teol-
lisuuden ja kaupan edustus, VR, Satamalaitos, Paikallisliikenneliitto, Linja-au-
toliitto, Ilmailulaitos) sekä heidän osallistumistapansa (työryhmätyöskentely, 
seuranta, tiedotustilaisuudet). Samassa yhteydessä kukin taho suunnittelee or-
ganisaationsa sisäisen vuoropuhelun. Sisäinen vuoropuhelu on erittäin tärkeää 
riittävän tiedonkulun turvaamiseksi ja päätöksenteon helpottamiseksi. Suunnit-
telussa tulee pyrkiä mandollisimman suureen avoimuuteen ja osallistuvaan 
suunnitteluun. 

Kuva 2: Vuoro vaikutteiseen suunnitteluun kuuluu asiantuntijoiden lisäksi 
muitakin kansalaisia. 

Resurssien ja aikataulun suunnittelulla selvitetään eri osatehtävien vaati-
mat työmäärät, muut resurssit ja osatehtävien riippuvuudet omista sekä 
muiden osapuolten tehtävistä. Suunnittelun osatehtävien kestoja, resurssi- 
tarpeita ja riippuvuuksia yhteensovittamalla määritellään hankkeen etene-
minen ja resurssit vaadittujen väli- ja lopputavoitteiden mukaiseksi. Aika-
taulun laatimisessa on otettava huomioon yhteydet mandollisesti meneil-
lään olevaan kaavoitukseen. 

Projektiseurannalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla saadaan tietoa 
suunnittelutyön etenemisestä. Seuranta perustuu laadittuihin aikataulu- ja 
resurssisuunnitelmiin sekä muuhun toiminnansuunnitteluun. 

Dokumentoinnin suunnittelulla tarkoitetaan suunnittelun aikaisten tapahtu-
mien kirjaamista, suunnittelun aikaisen materiaalin järjestelmällistä taltioin-
tia sekä suunnitelma-asiakirjojen sisällön ja esitystavan periaatteiden mää-
rittelyä. 

Laadunvarmistustoimenpiteillä pyritään varmistamaan mm. että työ vie-
dään taitavasti läpi ja että eri työvaiheissa käytetään pätevää henkilöstöä 
sekä oikeita, ajan tasalla olevia lähtötietoja ja että suunnittelun tulos on laa-
du kas. 
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2.3 Suunnittelu 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu jakaantuu seuraaviin osavaiheisiin: 
• liikennejärjestelmän analyysi, 
• tavoitteiden asettaminen, 
• liikennejärjestelmän vaihtoehtotarkastelut, 
• liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen ja 
• liikennepolitiikkaja kehittämisohjelma. 

SUUNNITTELUN VALMISTELU 

SUUNNITTELU 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN ANALYYSI 

Verkkoja 	Ympäris- 
arakennetleJ [iedot

J 

 urvaIlisuuJ  iäYlätiedOJ tötiedot 

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELUT 

Toiminnalliset ratkaisut 	 Vaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu 

Maan- 	Tie-, katu- 	Muut peri- 	Liikenteen 	Maankäyttö ja 
käyttö 	ja kevytlii- 	aateralkaisut 	loimieuuu 	yhdyskuntarakenne 
ja alue- 	kenteen 	terrninaalii 
rakenne paaverkot 	joukkolukenne 	ijus Ymparisto 	Talous 

Vaihtoehdon valinta 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Toiminnallisten ratkaisujen tarkentaminen 

Maankäyt- Tie- ja katu- Kevyt- 	Joukko- 	 Muut kulku- 
0 ja alue- 	verkot 	liikenne 	liikenne 	Rahoitus 	muodot ru enne 	 Rautatiel ikenne 

* Lentoliikenne 
Pysakointi 	

toäkeririe huol 
	: en 	Yhteistyo 	Vemäkenne lu 

Vaikutusten tarkentaminen 

Liikenteen 	Maunkayttö ja 	Liikenne- 	 T 1 toimivuus 	yhdyskuntarakenne turvallisuus 	mparisto 	a OU 

LIIKENNEPOLITIIKKA JA KEHITTÄMISOHJELMA 

Liikennopolitiikan 	 Kehittämisohjelman 
tarkentarninen 	 laatiminen 

RAPORTOINTI 

Kuva 3: Liikennejärjestelmäsuunnittelun osa vaiheet 
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2.3.1 Liikennejärjestelmän analyysi 

Liikennejärjestelmän analysointi voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin; 
maankäyttö ja yhdyskuntarakenne, liikennetiedot, liikkurniskäyttäytyminen, 
liikenneturvallisuustilanne, verkko- ja väylätiedot, ympäristö, rahoitus ja yh-
teistyö. 

L$J 
Liikenniedot 

Maankäyttö ja 
yhdyskuntarakenne Liikkumiskäyttäytyminen 

Liiken nejärjestel män 
nykytilan kuvaus 	-- 

Yhteistyö 	 Liikenneturvallisuus 

LI1 
Rahoitus 

Verkko ja väylät 

Ympäristö 

Kuva 4: Liikennejärjestelmän nykytilan selvityksen osa-alueet 

Nykytilanteen analysoinnissa on syytä välttää keräämästä kaikkea liikenne- 

Tietoa saa järjestelmän eri osa-alueita koskevaa tietoa suunnittelun monimuotoisuu- 
- tielaitoksen al- desta huolimatta. Luontevinta on niveltää analyysiosa tavoiteasetteluun. 
kaisemmista selvityk- Tärkeää on analysoida olemassa olevat suunnitelmat ja muu käsiteltävistä 
sistä aiheista valmiina oleva raportti- ja tietokanta-aineisto. Suunnitelmista ana- 

- tilastokeskuksen ym. lysoidaan 	niiden 	ajantasaisuus. 	Paikkatietojärjestelmien 	hyödyntäminen 
paikkatietokannoista mandollistaa laajemmankin tietoaineiston käsittelyn ja hyödyntämisen no- 

- maankayttovira- peasti. Kyselyt, haastattelut ja maastokäynnit ovat edelleen hyviä tapoja 
nomaisilta kerätä lähtötietoja. 

- yrittajilta 
asukk:lta voi itse Maankäytästä ja yhdyskuntarakenteesta selvitetään suunnittelualueen 
käydä paikanpäällä... yhdyskuntarakenteen kehittämisstrategia, väestötiedot ja työpaikkatiedot, 

paljon liikennettä synnyttävät toiminnot ja alueet, aluerakennetta koskevat 
suunnitelmat, kaavoitustilanne ja maankäyttösuunnitelmien toteutuneisuus 
sekä mandollisuuksien mukaan autottomien / autollisten asuntokuntien si- 
jainti. Selvitys tehdään nykytilanteen lisäksi myös soveltuvin osin ohjevuo- 
den osalta. 
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Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen tietoja tarvitaan liikennejärjestelmän 
ja eri kulkumuotojen kehittämismandollisuuksien arviointiin, liikenne-ennus-
teiden laatimiseen, verkkosuunnitteluun sekä vaikutusten tarkasteluun. 

Kuva 5: Nykytilan tarkastelu 

Liikenteestä selvitetään eri kulkumuotojen osuudet ja liikenteen määrät se-
kä arvioidaan niiden kehittymistä. Liikennetietojen selvittämisessä ja ennus-
tamisessa käytetään apuna erilaisia haastatteluja, tienvarsipostikyselyjä, 
määräpaikkatutkimuksia, liikennelaskentoja, nopeustutkimuksia, pysäköin-
titutkimuksia, joukkoliikenteen matkustajahaastatteluja, kevytliikenteen käyt-
täjien haastatteluja, liikennettä kuvaavia malleja sekä erilaisia tietorekistere-
ja. 

Tavaraliikenteestä selvitetään terminaalien sijainnit ja niiden liikennetie-
dot. Lisäksi selvitetään raskaan liikenteen määrä pääväylillä. 

Joukkoliikenteestä selvitetään lisäksi tarvittavassa laajuudessa palvelu-
taso, liikenteen hoidon periaate, matkustajamäärät ja terminaalitiedot. 

Liikenneturvallisuuden selvittämiseksi analysoidaan alueen onnetto-
muustiedot (lukumäärät, onnettomuustyypit, ikäryhmät ja onnettomuuksien 
kasautumispaikat). Analyysissä kannattaa keskittyä henkilövahinkoon joh-
taneisiin onnettomuuksiin. Turvallisuustilanteen arviointia voi täydentää 
suuremmista aineistoista tehdyillä selvityksillä, joista saa selvemmän käsi-
tyksen tietyn tyyppisten teiden ja maankäyttötilanteiden tyypillisistä onnet-
tomuusriskeistä. Analyysissa käydään läpi tehdyt turvallisuusselvitykset ja 
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haastatellaan eri hallintokuntien liikenneturvallisuusvastaavia. Lisäksi selvi-
tetään, miten liikenneturvallisuuden seuranta on järjestetty. Onnettomuuk-
sien kehittymistä arvioidaan ottamalla huomioon tuleva liikenteen kasvu ja 
maankäytössä tapahtuvat muutokset. Maankäytön analyysi tehdään kas-
vualueittain. 

Liikennetietojen avulla analysoidaan alueen asukkaiden liikkumiskäyttäy -
tyminen, liikenneturvallisuustilanne sekä väylien palvelutaso ja vilkkaimpien 
liittymien toimivuus. Analyysi tehdään sekä nykytilanteen että ennustetilan-
teen tiedoilla Ennustetilanteessa oletetaan etta kulkumuotojen osuudet 
kehittyvät suunnittelua edeltävien vuosien trendin mukaisesti ohjevuoteen 
saakka. 

Kyselyja ja haastatte-
luja tehdään 

	

- asukkaille 	 Käyttäjien odotusten, kokemusten ja arvostusten analysoimiseksi selvi- 

	

- päättäjille 	 tetään ihmisten mielipiteitä nykyisestä liikkumisesta, alueen liikenneväyläs- 
- elinkeinoelämän 	töstä, liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksesta, liikkumisen kehittämi- 

	

edustajille 	 sestä sekä mielikuvia eri kulkumuodoista. Tärkeää on selvittää myös päät- 
- liikennoitsijoille täjien ja alueen yritysten näkemykset samoista asioista. Käyttäjien koke-

musten kartoittamisessa voidaan käyttää erilaisia haastatteluja sekä posti- 
kyselyä. 

Verkkojen ja väylien osalta selvitetään tie- ja katuverkot, kevytliikenteen 
verkot sekä yhteyspuutteet. Muiden kulkumuotojen verkkojen (satamien 
väyläsyvyydet, rautatieverkko ja lentoreitit) analysoinnin tarve määräytyy 
tapauskohtaisesti. Teiden ja katujen osalta selvitetään niiden tekniset omi-
naisuudet (esimerkiksi väylien luokitus, mandollisesti tehty väylien jaksotte-
lu, nopeusrajoitukset, päällysteet) ja aikaisemmat suunnitelmat. Myös vaI- 

	

Tarvittaessa 	 taku n nallisten väylien kehittämistavoitteet selvitetään. 
raportoudaan 

	

-tutkimukset 	 Kevytliikenteen verkosta selvitetään teknisten ominaisuuksien lisäksi yhte- 
-analyysi 	 ydet joukkoliikenteen terminaaleihin ja pysäkeille. 

Verkko- ja väylätiedot saadaan pääosin olemassa olevasta aineistosta se-
kä käymällä maastossa. 

Ympäristätietojen saamiseksi analysoidaan alueen ympäristöltään herkät 
alueet (pohjavesialueet, suojelualueet), arvokkaat suojelua kaipaavat tai 
suunnittelulle erityisehtoja asettavat alueet, taajamakuvalliset ongelma-alu-
eet sekä melun ja päästöjen kannalta ongelmalliset alueet. 

Rahoituksen osalta analysoidaan liikenteen eri sektoreiden rahoitustavat 
ja rahoituksen suuruus (kunnat ja niiden eri hallintokunnat, valtio). 
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Yhteistyön näkökulmasta selvitetään olemassa olevat yhteistyötavat, jotka 
voivat koskea 	 ( Valtakunnallinen ja 

• kunnan ja valtion (tielaitos, lääninhallitus, maakunnan liitto, 	ylikansallinen yhteistyö 
alueellinen ympäristökeskus) välisiä yhteistyömuotoja, 	 -._ 

• kuntien välisiä yhteistyömuotoja, 	 Seudullinen 
• maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyötä kunnan si- 	yhteistyö 

sällä, 
• kunnan eri hallintokuntien välistä yhteistyötä, mandollisia yh-

teistyöryhmiä sekä ryhmien keskeisiä tehtäviä, vastuita ja 
valtuuksia ja 

• yhteistyön tuloksia. 

Nykytilanteen selvitysten, ennusteiden, tutkimusten, tarkastelujen ja haas-
tattelujen pohjalta laaditaan yhteenveto puutteista, ongelmista, hyvistä ja 
säilytettävistä asioista sekä vahvuuksista ja niiden kehitysnäkymistä ohje- 
vuoteen mennessä. 

2.3.2 Tavoitteiden asettaminen 

Liikennejärjestelmän kehittäminen vaatii laajaa tavoitekeskustelua sekä 
maankäytöstä että liikenteestä. Onnistuneen liikennejärjestelmän kehittä-
mispolun löytäminen edellyttää tavoitteiden muodostamista yhtä aikaa sekä 
kaavoitukselle että liikennejärjestelmän kehittämiselle. Kaavoitus antaa 
mandollisuuden kehittää toimiva ja taloudellinen liikennejärjestelmä. 

Suunnittelua ohjaamaan muodostettavat tavoitteet tulisi laatia selkeiksi, 
konkreettisiksi ja sellaisiksi, että niihin voidaan sitoutua laajasti. Tavoittei-
den konkreettisuus helpottaa myös vaikutustarkastelujen tekemistä. Kaik-
kien suunnitteluun mukaan kytkettävien tahojen tulee voida esittää omat 
näkemyksensä tavoitteista. Kunkin osa-alueen tavoitteet pyritään kiteyttä-
mään muutamaan keskeiseen, jolloin niiden toteutumista suunnittelun ai-
kana ja suunnittelun jälkeen voidaan helposti arvioida. Samalla niihin voi-
daan verrata vaihtoehtoisia liikennejärjestelmän kehittämispolkuja. 

Tavoiteasettelussa arvioidaan kaikkien liikennemuotojen kehittämismah-
dollisuuksia realistisesti ja siten, että otetaan huomioon niiden rooli suunnit-
telualueen nykyisessä liikennejärjestelmässä. Myös kulkumuotojen roolia 
tulevaisuuden liikennejärjestelmän osana arvioidaan realistisesti. 

Yhteistyö kunnassa koskee 
- väylien hoitajia 
- liikenteen hoitajia 
- maankäyttäjiä 
- palvelujen käyttäjiä 

VUOPOPUHELUA 
TARVTAAN 

Keskusteluun ta-
voitteista kytke-
tään 
- asukkaat 
- elinkeinoelämä 
- päättäjät. 
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Tavoitteet voivat koskea mm. 
• taloutta ja rahoitusta, 
• joukkoliikennettä, 
• kevytliikennettä, 
• liikenneturvallisuutta, 
• liikkumisen kulkumuoto-osuuksia, 
• maankäyttöä, 
• ympäristöön sopeuttamista, 
• huolto- ja tavaraliikennettä, 
• yhteistyötä, 
• autoliikennettä, 
• liikenteen toimivuutta ja 
• pysäköintijärjestelmää. 

- Raskas liikenne sille soveliaafiel 
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Kuva 6: Tavoitteita voidaan havainnollistaa myös kuvalla. 
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2.3.3 Liikennejärjestelmän vaihtoehtotarkastelut 

Liikennejärjestelmän vaihtoehtotarkastelujen tavoitteena on löytää toimin-
nallinen ratkaisu, joka parhaiten täyttää järjestelmälle asetetut tavoitteet ja 
johon eri osapuolet voivat sitoutua. Vaihtoehtotarkastelujen alussa käy-
dään laaja keskustelu liikennejärjestelmän kehittämissuunnista ja toiminta- 
linjoista. 

Liikennejärjestelmän vaihtoehtotarkastelujen keskeiset vaiheet ovat 
• toiminnalliset ratkaisuvaihtoehdot, 
• vaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu ja 
• vaihtoehdon valinta. 

Vaihtoehtojen muodostaminen 

Suunnittelu aloitetaan muodostamalla asetettujen tavoitteiden pohjalta lii-
kennejärjestelmävaihtoehtoja. Vaihtoehdot voivat koskea tie- ja katuverk-
koa, kevytliikenteen verkkoratkaisuja sekä eri kulkumuotojen kehittämis- ja 
pai notusvai htoehtoja. 

Vaihtoehtoja muodostettaessa otetaan huomioon seuraavat asiat 
• erilaiset maankäyttöratkaisut, 
• erilainen liikenteen hinnoittelu, 
• erilaiset tieverkkoratkaisut, 
• erilaiset kulkumuoto-osuudet, 
• rahoituskehys; vaihtoehtoja muodostetaan erilaisille rahoitus-

kehyksille, 
• mandollisuudet tukea maankäytön sijoittelulla ja tieverkkorat-

kaisuilla erityisesti joukkoliikenteen ja kevytliikenteen toimin-
taa, 

• mandollisuudet kehittää matkaketjuja; erityisesti otetaan huo-
mioon kevytliikenteen ja joukkoliikenteen yhteenkytkentä, au-
tojen liityntäpysäköinti, muut välineet, muut liikennemuodot, 

• nykyisen tieverkon mandollisimman tehokas hyödyntäminen 
ennen uusien yhteyksien rakentamista, 

• liikenteen haittojen vähentämismandollisuudet (päästöt, melu, 
onnettomuudet), 

• autoliikenteen tarpeen minimointi, 
• tavaraliikenteen ketjut ja 
• arvokkaan taajamakuvan tai arvokkaiden ympäristöjen säilyt-

täminen ja parantaminen. 

Järjestelmän kehittämiseksi esitetään erilaisia etenemispolkuja, joiden avul-
la voidaan arvioida kehittämisen vaikutuksia. 
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Kuva 7: Vaihtoehdot koskevat yleensä kehittämispolkua. 

Vaikutustarkastelut ja vaihtoehtojen vertailu 

VUOROR;H'- 
TAR\iTAA] 

\ 

Vaihtoehtoja esi-
tellään: 
- asukkaille 

(käyttäjille) 
- liikennöitsijäille 
- elinkeinoelämälle 
- päättäjille. 

Tässä vaiheessa vaikutus- ja vertailutarkastelut keskittyvät vaihtoehtojen 
väliseen vertailuun. Vaikutuksia arvioidaan alustavasti. Vaikutuksia tarkas-
tellaan seuraavin osakokonaisuuksin: 

• liikenne, 
• liikenneturvallisuus, 
• maankäyttö ja yhdyskuntarakenne, 
• ympäristö ja 
• talous. 

Vaikutustarkasteluissa mennään siihen tarkkuuteen, joka on tarpeen vaih-
toehdon valitsemiseksi. Vaikutusten arvioinnin laajuus sovitaan tapauskoh-
taisesti hankkeen suunnitteluryhmässä. 
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Liikennevaikutuksista määritellään järjestelmän toimivuus (liikenneverkon 
toimivuus, pituus ja liikennesuorite, arvio kulkumuotojakaumasta, eri kul-
kumuotojen matka-ajat, etäisyydet ja palvelutaso eri käyttäjäryhmille). Lii-
kenneturvallisuutta arvioidaan eri kulkumuotojen sekä erilaisten alueiden, 
kuten keskustojen ja asuntoalueiden, osalta. 

Maankäyttä- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvista vaikutuksista arvi-
oidaan maankäytön ja liikenteen yhteistoiminta kulkumuodoittain. 

Ympäristävaikutusten selvittämiseksi määritetään liikenteen haitat, melu, 
päästöt, estevaikutukset, vaikutukset arvokkaisiin ympäristöihin sekä ym-
päristön tila ja ympäristön viihtyisyys asukkaiden kannalta. 

Talousvaikutusten selvittämiseksi määritellään alustavat järjestelmän kus-
tan nukset (rakentaminen, käyttö) ja vaikutukset yhdyskuntarakenteesta 
johtuviin muihin kustannuksiin sekä vaikutukset elinkeinoelämään. 

Muodostettuja vaihtoehtoja vertaillaan arvioimalla niitä toisiinsa ja asetet-
tuihin tavoitteisiin nähden. 

Vaihtoehdon valinta 

Vaikutustarkastelujen ja vaihtoehtojen vertailun pohjalta valitaan yksi vaih-
toehto (etenemissuunta) tarkempaan suunnitteluun. 

Valittu vaihtoehto voidaan kirjata tapauksesta riippuen myös suunnittelu- 
alueen liikennepolitiikaksi. 

Kaupunkiseuduilla, joissa suunnittelualueet ovat laajoja, liikennepolitiikasta 
päättäminen voi olla välttämätöntä jo tässä vaiheessa, koska monia liiken-
nejärjestelmän osa-alueita voi olla tarpeen suunnitella erikseen yksityiskoh-
taisemmin valittuun liikennepolitiikkaan pohjautuen. Kaupunkiseutua kos-
keva liikennepolitiikka ei välttämättä ole niin yksityiskohtainen kuin yhtä 
kuntaa koskeva. Suunnitteluprosessi voidaan päättää myös liikennepolitii-
kan määrittelyyn. Yleensä se kuitenkin jatkuu joidenkin järjestelmän osien 
yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla osana samaa prosessia. 

t 

Vaihtoehtotarkastelut 
raportoidaan 
- tarvittaessa päätök-

sentekoon vaihtoeh-
don valitsemiseksi 

Päätetään 
- tarvittaessa Iii-

kennepolitiikasta 
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2.3.4 Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen 

Valittu vaihtoehto tarkennetaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi. Suunni-
telma koostuu kehittämistoimenpiteiden tarkentamisesta sekä tarkentu-
neesta vaikutusten arvioinnista. 

Yksityiskohtaisten sektorisuunnitelmien tekeminen tässä samassa projek-
tissa ei ole usein mandollista eikä tarpeenkaan. Määritelty liikennepolitiikka 
ohjaa joka tapauksessa niiden laatimista, tehdään ne sitten pääprojektin 
rinnalla tai sen jälkeen. 

Toimenpiteiden tarkentaminen 

Vaihtoehtotarkasteluja tarkennetaan niin, että ne kattavat koko liikennejär-
jestelmän. Toimenpiteet koskevat tie- ja katuverkkoja, kevytliikennettä, 
joukkoliikennettä, pysäköintiä, tavara- ja huoltoliikennettä, liikenteen ohja-
usta, rautatieliikennettä, lentoliikennettä, vesiliikennettä, rahoitusta, yhteis-
työtä ja maankäyttöä. 

Tie-ja katuverkko 

Tärkeä osa taajaman liikennejärjestelmänsuunnittelua on tie- ja katuverkon 
suunnittelu, jossa verkon jäsennöinti on yksi keskeisimpiä tehtäviä. Jäsen-
nöinnissä luokitellaan seudulliset ja alueelliset pääväylät, kokoojaväylät ja 
liityntäväylät. Yleiskaavassa tehdään tarpeelliset aluevaraukset tieliikenteel-
le, rautatieliikenteelle, lentoliikenteelle ja vesiliikenteelle. Tieverkon toimin-
nallisen luokituksen lisäksi on syytä tehdä ehdotus tieverkon hallinnollises-
ta luokituksesta. Tällä voi olla rahoitusmielessä suurikin merkitys pohditta-
essa mandollisuuksia uusien yhteyksien rakentamiseen ja nykyisen väyläs-
tön kehittämiseen. 

Taajamissa hahmotellaan lisäksi keskustateiden ja katujen jaksottelu. Näi-
hin väyläjaksoihin sovelletaan taajamien keskustateiden suunnitteluohjeita. 
Jaksottelu n tekeminen verkkosuunnittel un yhteydessä antaa tarvittavat 
suuntaviivat tie- ja katuverkon liikenneteknisten ominaisuuksien kehittämi-
selle alueittain. Jaksottelu tarkennetaan väyläkohtaisessa suunnitteluvai-
heessa. Jaksottelua helpottaa, jos suunnittelu tehdään samanaikaisesti 
yleiskaavoituksen kanssa. Jaksottelulla luodaan pohja teiden ja katujen lii-
kenne- ja tieteknisten ominaisuuksien, taajamakuvan ja maankäytön kehit-
tämiselle sellaiseksi, että ne tukevat parhaalla mandollisella tavalla tien tai 
kadun osien haluttua roolia osana verkkoa. Jaksottelu antaa perusteet tien 
ja kadun ominaisuuksien kehittämiselle. Näitä ovat esim. nopeusrajoitus, 
kevytliikenteen erottelutarve ja sen risteämisjärjestelyt autoliikenteen kans-
sa, liittymätiheys, valaistus, istutukset ja pysäköinti. Myös joukkoliikenteen 
toimintamandollisuudet tulee ottaa huomioon jaksottelussa ja väylien omi-
naisuuksia määriteltäessä. 

Tyypillisiä taajaman tiejaksoja ovat läpikulkutie, sisääntulojakso, kylänraitti, 
kirkonkylän raitti, kauppakatu ja kauppa-aukio. 
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Kirkonkylän raitti 

Läpikulkutie 

 

Kauppakatu 

Sisääntulojakso 	 Kauppa-aukio 

Taajaman tieverkon kehittämisessä on tärkeää arvioida teiden asema osa-
na valtakunnallista verkkoa. Pääteillä pyritään yhtenäiseen korkeaan lii-
kennetekniseen laatutasoon. Jos kuitenkin kustannus-, ympäristö tai muus-
ta syystä joudutaan laatutasoa alentamaan, tulee tämä tehdä selkeästi 
hahmoteltavalla tiejaksolla ja varmistaa erityisesti ratkaisun liikenneturvalli-
suus. 

Kuntakohtaisessa suunnittelussa voidaan mennä pitemmälle yksityiskohtiin 
kuin kaupunkiseutujen suunnitelmissa. Tällöin suunnitelmassa tutkitaan 
tarpeet esimerkiksi liittymien toimivuuden parantamiseksi kanavoimalla, lii-
kennevaloilla tai vaihtoehtoisesti kiertoliittymällä taikka eritasoliittymällä. Li-
säksi tutkitaan tarpeet hillitä nopeuksia. 

Suunnittelussa ovat keskeisiä asioita 
• nykyisen väylästön tehokkuuden parantaminen, 
• väylästön luokittelu ja jaksottelu (tehtävä sekä rooli osana tie- 

ja katuverkkoa), 
• väylästön palvelutasotavoitteet autoliikenne ja kevytliikenne 

huomioon ottaen ja 
• väylien kehittämistarpeet eri kulkumuotojen toimintamandolli-

suuksien mukaan. 
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Joukkoliikenne 

Joukkoliikenne 
- reitit 
- pysäkit 
- vaikutus maankäyttöön 
- informaatiopalvelut 
- matkaketjut 

Tavoiteasettelussa määritellään joukkoliikenteen tavoitteellinen kulkumuo-
to-osuus. Kulkumuoto-osuuden määrittely on alustava. Se voi koskea ta-
voitteellista kulkumuoto-osuutta koko seudulla ja / tai osuutta työmatkalii-
kenteessä ja / tai keskustoihin suuntautuvilla matkoilla. Joukkoliikenteen 
osuus on merkittävin tekijä suunniteltaessa kehittämistoimenpiteitä. 

Joukkoliikenteen osalta on otettava huomioon kaikki seudulla oleva joukko- 
liikenne; linja-auto-, taksi-, juna-, raitiovaunu-, laiva- ja lentoliikenne. 

Suunnitelmassa määritellään alueittain joukkoliikennepalvelujen järjestämi-
sen periaate: miten joukkoliikenne järjestetään, millä välineellä se hoide-
taan ja kuka siitä vastaa. Tarkastelutasot ovat seutu ja kunta. 

Suunnitelmassa esitetään yhteistyömallitjoukkoliikenteen järjestämisessä 
• seudulla kuntien kesken, valtion kanssa ja liikennoitsijoiden 

TAjT 	 kanssa seka 
• kunnan! kuntien sisällä kaikki hallintokunnat huomioon ottaen 

Neuvotellaan 	Muita tärkeitä suunniteltavia asioita ovat 
- Ikennäitsijöiden 	 • reitit. Erityinen paino asetetaan reittien järkiperäistämiselle 
- Linnan eri hallin- 	 kustan nussäästöjen saamiseksi, palvel utason parantamiseksi 

tokuntien edus- 	 ja joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi. 
tajien / kunnan 	 • joukkoliikenteen etuisuudet. Erityisesti keskustojen osalta 
kuljetustyo- 	 tutkitaan tarve ja mandollisuudet nopeuttaa joukkoliikennettä 
ryhman kanssa 	 rakenteellisin toimenpitein; omat kaistat ja kadut sekä etui- 

suudet liittymissä. 
• pysäkkijärjestelmä. Pysäkkijärjestel mien tarkasteluissa kes-

keinen asia on pysäkkivarustuksen kehittämisperiaatteet sekä 
pysäkkikatokset, niihin sijoitettavat aikatau lut, reittikartat ja 
muu informaatio. 

• terminaalit; 



Nyrkkisääntö 

Jos pyöräilijän matka- 
aika vähenee 10 %, 
saadaan 10% lisää 
käyttäjiä 
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• varautuminen maankäytän muutoksiin. Esitetään, miten 
maankäytön suunnittelussa tulisi jatkossa ottaa huomioon 
joukkoliikenteen toimintaedellytykset. Tämä tarkoittaa esityk-
sen tekemistä maankäytön parhaista sijoitusalueista. 

• maksujärjesteim ien kehittämisperiaate; 
• tiedottam isen keh ittämisperiaate; 
• matkakeljut. Parannetaan joukkoliikenteen pysäkkien ja ter- 

minaalien saavutettavuutta kevytliikenteellä ja autoliikenteellä 
sekä pysäköintimandollisuuksia terminaaleissa ja pysäkeillä 

• kuntien sisäiset kuljetukset; 
• kustannustarkastelut. Kehittämistoimenpiteiden suunnitte-

lussa on tärkeää arvioida erityisesti reittimuutosten, vuoro- 
määrien yms. kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia liikenteen 
hoidon kustannuksiin ja rahoitustarpeen muutoksiin. Esitetään 
tarpeet yhteiskunnan rahoitukseen ja sen jakautumiseen val-
tion ja kunnan kesken. 

• liikenteen hoidon organisointi. 

Kehittämistoimenpiteitä esitetään erilaisille rahoitustasoille. Päätöksenteki-
jät vaikuttavat antamillaan rahoitusresursseilla toteutuvaan joukkoliikenteen 
tasoon. Kustannusraameja voivat olla nykyinen, alempi ja nostettu ra-
hoitustaso. 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen suunnittelun keskeisenä tuloksena syntyy kevytliikenteen 
tavoiteverkko. Väylästön kehittäminen voidaan jakaa kolmeen tarkasteluta-
soon: 1) valtakunnallinen pyöräilyreitistö, 2) kuntakeskusten väliset yhtey-
det ja 3) kunnan sisäiset yhteydet. 

Kevytliikenteen tavoiteverkon suunnittelussa on tärkeää selvittää verkon 
täydentämistarpeet. Keskeisenä tavoitteena on luoda yhtenäinen väyläver-
kosto erityisesti taajamien sisäiseen ja lähialueille tapahtuvaan säännölli-
seen työ-, koulu- ja vapaa-ajan liikkumiseen. 

Väylästön kehittämisen tavoitteita ovat 
• yhteyksien nopeuttaminen eli keskeisten reittien lyhentämi- 

nen; yhteydet kouluihin, palveluihin ja työpaikka-alueille, 
• väylästön turvallisuuden parantaminen; risteämiset autoliiken- 

teen kanssa, kuten alikulut, korotetut suojatiet, korokkeet, va- 
laistus, 

• kevytliikenteen talvikunnossapidon priorisointi, 
• pysäkeille ja terminaaleihin suuntautuvien yhteyksien kehit-

tämisen painottaminen sekä pyörien pysäköintimandollisuu-
den kehittäminen näissä kohteissa ja 

• väylästön mandollisuus palvella myös virkistyksen ja matkailun 
tarpeita. 

Väylästön parantamisessa tulee ottaa huomioon mandollisuudet kehittää 
väylästöä omana kokonaisuutenaan eikä jäykästi kytkettynä tieverkon ke- 
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hittämiseen. Tarvittaessa jalankulkua ja polkupyöräilyä tulee tarkastella 
erillisinä kulkumuotoina. 

Liikenteen ohjaus 

Liikenteen ohjaus 

Kevytliikenteen ja erityisesti pyöräilyn aseman parantamiseksi on tärkeää 
osoittaa edullisia kulkureittejä. Suunnitelmassa tutkitaan tarve kevytliiken-
teen viitoituksen järjestämiseen ja esitetään tarvittaessa viitoituksen toteut-
tam isperiaatteet. 

Suunnitelmassa voidaan ottaa kantaa myös palvelukohteiden viitoitustar-
peeseen. Toinen mandollisesti merkittävä viitoituksen osa-alue voi olla ter-
minaalien viitoittaminen ja siihen liittyen sekä raskaiden kuljetusten että 
vaarallisten kuljetusten reittien osoittaminen. 

Suunnitelmassa esitetään aina suunnittelualueen nopeusrajoitusjärjestelmä 
ja etuajo-oikeusjärjestelyt. 

Suunnitelmassa esitetään myös mandollisuudet kehittää liikenteen infor-
maatiojärjestelmiä telematiikan keinoin. Ne voivat koskea yleistä tie- ja ka-
tuverkolla annettavaa informaatiota, reitinohjausta ja pysäköinnin ohjausta 
sekä joukkol i ikenteeseen liittyvää informaatiota. 

Pysäköinti 

Suunnitelmassa esitetään pysäköinnin kehittämisen periaatteet. Yksityis-
kohtainen pysäköinnin suunnittelu vaatii yleensä oman suunnitelmansa. 

Liikennejarjestelman kehittaminen keskustoissa kevytliikennetta suosivaksi 
vaatii yleensä tilaa autoilta. Autot voidaan sijoittaa pysäköintilaitoksiin, mut-

Neuvotellaan 
•. 	 ta taloudellisista syistä niiden tekemiseen ei aina ole varaa. Silloin pitää 

	

elinkeinoelaman 	miettiä mandollisuudet vaikuttaa asiaan kaavoituksen keinoin. Keskustassa 
anssa. 

asuu paljon autottomia, joille pysäköintipaikka on tarpeeton. Tämä seikka 
tulisi ottaa huomioon. Lisäksi selvitetään työmatkapysäköinnin tarve, mah-
dollisuudet ja keinot sen kehittämiseen. Kyseeseen tulevat vuoropysäköin-
nin suunnittelu, liityntäpysäköinnin kehittäminen ja pysäköinnin rajoittami-
nen silloin, kun muu kulkutapa on järjestetty. 

Suunnitelmassa on hyvä esittää periaatteet myös raskaan liikenteen py-
säköinnistä keskustoissa ja keskustan ulkopuolisilla asuntoalueilla. 

Huolto-ja tavaraliikenne 

Huolto- ja tavaraliikenteen tarkastelukohteita ovat terminaalitoimintojen si- 

	

_________________ 	joittelu ja keskustojen jakeluliikenne. 
Raskas terminaaIiliike1 

	

[kiuIiikenn) 	Keskustojen osalta jakeluliikenteen kehittäminen edellyttää yksityiskohtai- 

	

uoItjo J 	sia suunnitelmia. Suunnitelmat laaditaan pääosin liikennejärjestelmätyön 

	

1 	asettamista lähtökohdista erillisprojektina. Jakeluliikenteen suunnitelmassa 

	

J 	osoitetaan liikenteen järjestelyt, reitit, lastaus- ja purkupaikat, kuljetusten 

Huoltoliikenne 
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yhdistäminen, keskustoissa sallittavan kaluston koko ja korttelien sisäinen 
tavarankuljetusperiaate 

Liikennejärjestelmätyössä selvitetään tarpeen mukaan terminaalien sijoitus- 
vaihtoehtojen edullisuus ja tehdään suositus liikennejärjestelmän kannalta 
edullisimmasta paikasta. Samalla esitetään tarve ottaa tie- ja katuverkon 	. 
kehittamisessa huomioon sen liikenteen toimintaedellytysten turvaaminen 
joka suuntautuu terminaaleihin, tavara-asemille, satamiin ja lentokentille. 	,.. 

Neuvotellaan 
Tavaraliikenteen reittien osalta määritellään erikoiskuljetusten ja vaarallis- 	 elinkeinoelämän 

ten aineiden kuljetusten reitit. 	 ja tavarankuljet- 
tajien kanssa. 

Kustannukset ja rahoitus 

Suunnitelmassa selvitetään liikennejärjestelmän kehittämisen kustannuk-
set, rahoitustavat, rahoituksen kohdentaminen ja rahoitustason vaikutus 
järjestelmän kehittämiseen. 

Tutkitaan liikennejärjestelmän hankkeiden 
yhteistä rahoittamista 

aitos 

7 	Laaninhallitus 

7 

Rahoitustapojen osalta pohditaan mandollisuudet kohdentaa rahoitusta 
toisin, jos tarve vaatii. Samoin selvitetään tarve ja mandollisuudet pysä-
köintimaksujärjestelmän kehittämiseen ja siitä saatavien tulojen ohjaa-
miseen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi selvitetään mandolliset 
muut rahoitustavat. 

Mitä miljoonalla saa aikaan? 

Valtatien akentarninen 150 m 
- Valtatien rakenteen parantaminen 330 m 
- Seudullisen tien rakentaminen 330 m 
- Kokoojatieri rakentaminen 1.0km 
- Paäsuunnan kanavointi 1.4 kpl 
- Kevytliikenteen väylän rak. 1.5 km 
- Kevytliikenteen alikulun rak. 1,2 kpl 
- Tien leventäniinen 1 m 2,0 km 
- Katujen rakentaminen 1 .3 km 
- Liikennevalojen rakentaminen 2 kpl 
- (pikku)bussi käyttöön 6700 tuntia 

aikataulukirja joka kotiin 10 vuoden ajan 
- aikataulut kesk. pysäkeille 10 vuoden ajan 
- yhteiskunnan tuki seutulippuun 1 vuosi 
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Yhteistyö 

Suunnitelmassa selvitetään, mitä yhteistyöelimiä tarvitaan liikennejärjestel-
män kehittämisen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja vuoropuhe-
luun. Tavoitteena on, että suunnitelman valmistumisen jälkeen seurataan 
yhdessä siinä esitettyjen toimenpiteiden saamista ohjelmiin, toimenpiteiden 
suunnittelua ja toteutumista. Tavoitteena on jatkuvan ja monipuolisen seu-
rannan sekä vuoropuhelun aikaansaaminen. 

Joukkoliikenneasioita hoitamaan voi muodostua oma ryhmä. Tämä on tar-
peen kaupunkiseuduilla ja muilla alueilla, joilla useampi kunta muodostaa 
joukkoliikenteen kannalta luonnollisen yhteistoiminta-alueen. Myös yhteis-
työn kehittäminen kuntien sisällä eri hallintokuntien välillä joukkoliikenne-
asioissa voidaan selvittää tässä yhteydessä. 

Suunnitelmassa esitetään ryhmän kokoonpano, tehtävät ja kokoontuminen. 

Valitun vaihtoehdon vaikutukset 

Alustavat vaikutukset tarkennetaan koskemaan suunniteltua liikennejär-
jestelmän kehittämissuuntaa. Vaikutukset määritellään jaoteltuina seuraa-
vasti: liikenne, maankäyttö ja yhdyskuntarakenne, liikenneturvallisuus sekä 
ympäristö ja talous. 

Tehtävien vaikutusten arvioinnin laajuus sovitaan tapauskohtaisesti hank-
keen suu nnitteluryh mässä, kuten vaihtoehtotarkastelujenki n yhteydessä 
tehdään. 

Jos suunnitelmaa tehdään kaupunkiseudulla, ovat vaikutustarkastelut yleis-
piirteisempiä. Tarkemmin suunniteltavissa osa-alueissa myös vaikutustar -
kastelujen tulee olla mandollisimman konkreettisia ja yksityiskohtaisia. Tä-
mä koskee usein yhtä kuntaa tai sen osaa koskevia suunnitelmia. Tässä 
tapauksessa arvioinnin tulee mandollisuuksien mukaan mennä aivan han-
ke- tai hankekokonaisuustasolle. Tämä helpottaa päätöksentekoa, sillä 
päätökset tehdään hyvin usein hankekohtaisesti. Tällöin arvioinnissa käyte-
tään tarvittaessa hankekohtaisesta suunnittelusta annettuja vaikutusten ar-
viointiohjeita. 

Vaikutuksia tutkitaan esimerkiksi seuraavien tekijöiden avulla 
• maankäytön ja liikenteen yhteistoiminta, 
• kulkumuotojakauma, 
• järjestelmän kustannukset (rakentaminen, käyttö) ja vaikutuk- 

set yhdyskuntarakenteesta johtuviin muihin kustannuksiin, 
• järjestelmän toimivuus (liikenneverkko, eri kulkumuodot; mat- 

ka-ajat, etäisyydet, suoritteet, palvelutaso eri käyttäjäryhmille), 
• liikenteen haitat, melu, päästöt, estevaikutukset, 
• ympäristövaikutukset luonnon, rakennetun ympäristön ja ihmi-

sen kannalta, 
• liikenneturvallisuus eri kulkumuotojen ja erilaisten alueiden 

osalta ja 
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esitettyjen toimenpiteiden riittävyys halutun lopputuloksen 
saamiseksi. 

Maankäyttövai htoehtojen vaikutuksia tutkitaan esimerkiksi seuraavien teki-
jöiden osalta: 

• vaikutus eri kulkumuotojen toimintamandollisuuksiin, erityisesti 
joukkoliikenteeseen ja kevytliikenteeseen; vaikutus joukkolii-
kenteen hoidon kustannuksiin ja 

• vaikutus tie- ja katuverkon laajuuteen ja kustannuksiin. 

Vaikutustarkasteluissa on tärkeää verrata esitettävien ratkaisujen vaikutuk-
sia asetettuihin tavoitteisiin. Mikäli asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu, 
kerrotaan syyt, miksi näin ei ole tapahtunut, ja tehdään esitys, miten ja mii-
laisiUa panostuksilla halutut tavoitteet olisivat saavutettavissa esimerkiksi 
pitemmän ajan kuluessa. 

Vaikutustarkasteluissa esitetään myös, mikä on erilaisten rahoitustasojen 
merkitys toimenpiteillä saataviin vaikutuksiin. Suunnitelmassa pyritään ker-
tomaan tämä selvästi kulkumuodoittain. Vaikutustarkastelujen tarkkuus so-
peutetaan suunnittelualueen luonteen mukaiseksi. Kaupunkiseudulla teh-
tävän periaatesuunnitelman osalta ne ovat suuntaa antavia, kun taas yhtä 
kuntaa tai sen osaa koskevissa suunnitelmissa ne ovat yksityiskohtaisia. 

Kuva 8: Vaikutuksia voidaan havainnollistaa kuvalla. 
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2.3.5 Liikennepolitiikka ja kehittämisohjelma 

Liikennepolitiikan määrittely 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen pohjalta määrite-
tään suunnittelualueen liikennepolitiikka. Käytännössä tämä tarkoittaa 
suun nittelutyön alussa asetettujen tavoitteiden tarkistamista yksityiskohtai-
siksi, kehittämistä ohjaaviksi tavoitteiksi seuraavien asioiden osalta 

• kulkumuoto-osuudet, 
e rahoituksen painotus kulkumuotojen välillä, 
• tie- ja katuverkon palvelutaso sekä autot että kevytliikenne 

huomioon ottaen; autoliikenteen toimivuustavoitteet tie- ja ka-
tuverkon eri osissa, 

• pysäköintipolitiikka ja pysäköintijärjestelmä, 
• joukkoliikenteen palvelutaso, 
• kevytliikenteen palvelutaso, 
• liikenneturvallisuuden parantamistavoitteet, 
• liikenneinfran ympäristöön sopeuttaminen haittojen vähentä-

miseksi, 
• huolto- ja tavaraliikenteen toimivuuden turvaaminen ja 
• maankäytön kehittämisperiaatteet. 

LIIKENNEPOLITIIKKA 

VUOROPUHELU 	"Tällaisen 
elinympäristön 

tandomme' 

Etsitään 
ratkaisuja, 

VUOROPUHELU JATKUU joilla tavoitteet 
voidaan 
toteuttaa 

Liikennepolitiikkaa 
tarkistetaan aika ajoin 

Kuva 9: Liikennepolitiikka on eri osapuolten tahto liikennejärjestelmän kehit-
tämiseksi. 

Liikennejärjestelmän kehittämiselle asetettavat tavoitteet kirjataan 	kunta- 
suunnitelmiin ja yleiskaavaan ohjaamaan muuta kaavoitusta ja liikennejär- 

- jestelmän edelleen kehittämistä. 

TAR\i Kehittämisohjelman laatiminen 

Kehittämisohjelmassa esitetään liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet 
Valmiista SuUflfli- ohjeellisessa kiireellisyysjärjestyksessä valitun liikennejärjestelmän kehittä- 
telmasta tiedote- misperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi esitetään vaadittavat päätökset, joiden 
- asukkaille tekemistä järjestelmän kehittäminen edellyttää. Päätökset koskevat myös 
- päättäjille rahoituksen järjestelyjä. 
- yms. 
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Tässä yhteydessä käsitellään mm. seuraavia asioita 
• hankkeiden muodostaminen; yksittäiset hankkeet, hankeko-

konaisuudet 	 t 
• hankkeiden laajuus ja kustannusarviot ohjelman laatimisajan- 

kohdan kustannustasossa, 	 Raportti laadi- 

• hankkeiden vaikutukset, 	 taan 
- paatoksentekoa, • hankkeiden toteuttamisjärjestys kiireellisyysluokittain ja alus- 	 - jatkosuunnittelua 

tava toteutusaikataulu, 	 ja 
• tarvittava jatkosuunnittelu ja 	 - tiedottamista 
• suunnittelun, toteuttamisen ja rahoituksen vastuutahot 	 varten 

Hankkeet koskevat teiden, katujen ja kevytliikenteen väylien rakentamista 
sekä peruskunnostamista, pysäköinnin kehittämistä, joukkoliikenteen ke-
hittämistoimenpiteitä (lippujärjestelmät, pysäkit, linjastot jne.), liikenteen oh-
jausta ja tavaraliikennettä. 

Kehittämisohjelman tekemisessä on tärkeää ketjuttaa eri toteuttajatahojen 
toimenpiteet oikein, jos tavoitteena on kulkumuoto-osuuden muuttaminen. 
Samatkin toimenpiteet väärässä järjestyksessä toteutettuna voivat vaikut-
taa lopputulokseen voimakkaasti. Tämä seikka korostaa toteuttamisen seu-
rannan tärkeyttä. 

2.4 Käsittely ja päätöksenteko 

Suunnittelun tavoitteena on saada suunnitelmalle mandollisimman laaja hy- 
väksyntä ja se, että suunnitelman toteuttamiseen sitoudutaan. Tämän vuok- 
si on tärkeää miettiä, mistä asioista haetaan päätökset, eli haetaanko pää- 
tökset liikennejärjestelmän kehittämisen suunnasta vai yksittäisistä toimen- 
piteistä vai molemmista. Suunnittelu vaatii näin ollen riittävän tiedottamisen Suunnitelma hy. 
ja päätöksentekijöiden ajan tasalla pitämisen suunnittelun aikana. Suunnit- väksytään nou- 
telun aikana keskeisistä asioista kuten tavoitteista tulisi löytää yksimieliset datettavaksi jat- 

päätökset, esimerkiksi kaupunkiseuduilla kaupungin, kuntien, maakunnan kosuunnittelussa 

liiton ja tiepiirin välillä. - Funnassa 
- tielaitoksessa 

Kun suunnitelmasta on laadittu raportti, siitä pyydetään lausunnot viran- 
-ym. 

omaisilta ja merkittäviltä intressitahoilta. Lausuntopyynnössä voidaan eritel- 
lä asiat, joista lausunnot ja mandolliset päätökset halutaan. Näitä asioita 
ovat liikennepolitiikka, kannanotot tärkeisiin eriteltyihin yksittäisiin toimenpi- 
teisiin, 	suunnitelman 	toteutumisen 	seuranta ja 	raportointi 	seurannasta. 
Suunnitelma on liikennejärjestelmän periaatteiden raami pitkälle tulevaisuu- (J 	VLjOROr.......... 
teen ja yksittäisten toimenpiteiden osalta muutamaksi vuodeksi. Tämän TAP\TA'. 
vuoksi suunnitelma käsitellään kaikilla asianomaisilla tahoilla. Kunta sitou- 
tuu tavoitteisiin, kun valtuusto hyväksyy yleiskaavan. Tuedotetaan 

suunnitelman 
hyväksymisestä: 
- asukkaille 
- liikennöitsijöille 
- elinkeinoelämälle 
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Kaupunkiseuduilla, joissa suunnitelman pääpaino on liikennejärjestelmär 
kehittämisperiaatteissa, lausunnon pyytäjänä toimii pääsääntöisesti maa-
kunnan liitto. Lausunnot käsitellään työryhmän toimesta. Tarvittaessa lau 
sunnoista voidaan tehdä oma yhteenvetoraportti. Suunnitelman toteutu 
misen seurantaa valvomaan perusttn 4 ni 

oon seuranta- ja valvontatyössään 

Kaupungissa ja kunnassa on lausunnon pyytajana Kunta. Suunnitelmasta 
antaa ensin lausunnon kunnanhallitus tai tekninen lautakunta. Tämän jäl-
keen kunta pyytää lausunnot Tielaitokselta ja muilta tahoilta. Lausuntojen 
saannin jälkeen kunnanvaltuusto päättää ornaT 	r'trnn TE 

ta ja siitä, miten lausunto otetaan huomioon. 

Suunnitelma ja siitä tehdyt päätökset saatetaan riittavän laajasti ti:r 
kunnan ja Tielaitoksen sisällä sekä muille tahoille, joita suunnitelma kc 

Päätöksenteon muoto riippuu hyvin paljon suunnitelman tekotavasta 
täessä suunnitelma yhtenä, kaikki osa-alueet sisällään pitävänä, päätöksiä 
tehdään pääsääntöisesti valmiista suunnitelmasta lausuntokierroksen jäi 
keen. Suunnittelun jakautuessa useampiin suunnitelmiin päätöksenteko on 
suunnitelmakohtaista, koska suunnittelu voi niiden osalta edetä hyvinkin eri-
laista tahtia. Lisäksi toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää hyvin usein 
hankekohtaistn ci iunntt 	a siihen kytkeytyvme naatoksentekoineen 

2.5 Toteuttaminen ja seuranta 

Liikennejärjestelmän kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii toimiak-
seen suunnittelun aikana käynnistetyltä toiminnalta jatkuvuutta. Suunnittelu 
itse asiassa vasta kaynnistaa liikennejarjestelman kehittamisen Suunnitte 

TAP\'!TAr 

	

	 lun jälkeen järjestelmän kehittäminen jatkuu suunnitelman esittämien peri- 
aatteiden pohjalta Liikennejarjestelmasuunnitelma luo hyvan perustan jat 
kosuunnitteluun liittyvälle päätöksenteolle. 

Seurannan tu- 
loksista tiedote- 
taan 	 Liikennejarjestelmasuunnitelman laatimisen jalkeen toteutettujen toimenpi- 
- päättäjille 	 teiden vaikutuksia on tärkeää seurata jatkuvasti. Myös suunnittelua varten 
- asukkaHle 	 kerätty arvokas tutkimusaineisto on tarpeen päivittää tarvittavassa laajuu- 
- 	 dessa säännöllisesti, jotta järjestelmän kehittäminen mandollisimman hyvin 

saannollisesti. 	vastaa tavoitteita. Suunnitelmassa esitetään malli seurannan järjestämi- 
seksi ja seurantatyön sisältö. 

Seurantaa varten perustetaan yhteistyäryhmä. Ryhmän tehtävänä on 
• huolehtia toimenpiteiden ottamisesta ohjelmiin, 
• seurata toimenpiteiden toteutumista, 
• selvittää toimenpiteiden käytännön vaikutuksia, 
• valmistella jatkosuunnittelun toteuttamista, 
• päivittää tutkimuksia, 
• päivittää suunnitelmaa, 
• raportoida ja tiedottaa seurannan tuloksista, 
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• pitää päättäjät ajan tasalla ja muistuttaa asetetuista tavoitteis-
ta sekä kertoa, miten ne ovat toteutuneet ja 

• pitää yllä vuoropuhelua käyttäjien ja eri intressiryhmien kans-
sa. 

Suunnitelmassa voidaan esittää myös, miten ryhmän toimintaa kehitetään 
sen toiminnan vakiinnuttua. 

Myös joukkoliikenteen toimintaa kehittämään perustettavalle ryhmälle esite-
tään sen tehtävät. 



Raportointi 

j. 
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1 RAPORTOINNIN PERIAATTEET 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun raportoinnin tulee palvella suunnitelman kä-
sittelyä ja päätöksentekoa, tiedottamista, ohjelmointia ja jatkosuunnittelua. 
Moninaisten tarpeiden takia on mielekästä jakaa raportointi kahteen pää-
osaan: 

liikennejärjestelmäraporttiin sekä 
muuhun raportointiin. 

Liikennejärjestelmäraportissa esitetään tiivistetysti kuvaus järjestelmän ke-
hittämistavoitteista, suunnittelun keskeisistä tuloksista ja taustatiedoista. 

Muuhun raportointiin kuuluu tarvittaessa: esitetyyppinen tiivistelmä, tekniset 
raportit 
portoint 

Näkyvää aikaiseksi.. 

Liikennejärjes- 
telmaraportti 
- suunnittelijat 	 I 	1 Tiivistelmä 
- päätöksenteko - kansalaiset 

- tiedotusvälineet 

Tekninen Maankäytön suun- 
nitelmiin liittyva raportti 
raportointi 

Muistiot 

Tutkimusraportit 

Kuva 1: Liikennejärjestelmäsuunnittelun raportointi 

Tavallisesti suunnitelma raportoidaan yhdessä raportissa. Suunnitelman 
koskiessa esimerkiksi useamman kunnan aluetta raportista voidaan lisäksi 
tehdä esitetyyppinen tiivistelmä. Raportointia kannattaa usein täydentää 
teknisellä raportilla, johon kerätään suunnittelutyön aikana syntynyt keskei-
nen aineisto. Tekninen raportti helpottaa suunnitteluratkaisujen syntyhisto-
rian selvittämistä myöhemmin, jos selvittäminen on tarpeen. Jos suunnittelu 
sisältää laajoja fiikennetutkimuksia, kannattaa harkita tutkimusten raportoin-
tia omassa tai omissa raporteissa. 

Raportoinnin ei tarvitse olla liikennejärjestelmäraportin osaltakaan tiukan 
kaavamaista. Kullekin suunnittelualueelle kannattaa raporttiin hakea oma-
leimaisuutta. Tärkeitä asioita, joita raporteissa tulisi aina kuvata, ovat mm. 
asukkaiden liikkumiskäyttäytyminen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen 
kohdistuvat odotukset, eri kulkumuotojen rooli, maankäytön ja liikenteen 
vuorovaikutus (erityisesti painottaen nykyisen ja tulevan maankäytön an-
tamia mandollisuuksia liikennejärjestelmän kehittämiseen). Lisäksi kannat-
taa esittää, miten maankäytön kehittämisellä voidaan parhaiten tukea suun-
nitellun järjestelmän kehittämistä. 

61 



Hämeenlinnan 
seudun 
liikenne 
2010 

Terveem 

62 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄRAPORTIN SISÄLTÖ JA RAKENNE 

2 LIIKENNEJÄRJESTELMÄRAPORTIN SISÄLTÖ JA RA-
KENNE 

Raportissa kuvataan liikennejärjestelmän nykytilanteen analyysi, järjestel-
män kehittämistavoitteet, suunnittelun keskeiset tulokset, niiden vaikutukset 
ja kehittämisohjelma. 

Raportoinnin laajuus vaihtelee suunnittelun sisällön ja suunnittelualueen 
laajuuden mukaan. Raportin sisällön ja esittärnistavan periaatteet on esitet-
ty laajan kaupunkiseutua koskevan suunnitelman näkökulmasta, mutta sa-
mat periaatteet soveltuvat myös pienempiin kohteisiin. 

2.1 Kannet 

Raportin etukannessa esitetään suunnitelman nimi, mandollinen ohjevuosi, 
valmistumisvuosi ja suunnitelman teettäjät. Kannessa voi esittää myös ra-
portin sisältöä hyvin havainnollistavan kuvan. 

LQdun seudun 
2O1O 

.... 	.. 

ROVANIEMEN SE 
T!EVERKKOSUV\MI I1!!sl.\ 

Kuva 2: Kannet kuvastavat alueen ja suunnitelman ominaispiirteitä 
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2.2 Alkusanat 

Alkusanoissa kerrotaan mm. suunnittelualue, suunnittelun käynnistämiseen 
vaikuttaneet asiat, kuka on vastannut suunnittelusta, työskentelytapa sekä 
suunnitelman laatijat. Muita alkusanoissa lyhyesti kuvattavia asioita ovat 

• mandolliset aikaisemmat suunnitteluvaiheet ja niiden perus- 
teella tehdyt päätökset, 

• työaikaiset lausuntomenettelyt ja välipäätökset sekä 
• osallistuminen ja tiedottaminen 

Laajoissa suunnitteluhankkeissa alkusanojen asiat esitetään seikkaperäi-
semmin työkansioissa / teknisessä raportissa. 

2.3 Tiivistelmä 

Tiivistelmä on suppea i - 2 sivua) yhteenveto koko suunnitelman sisallos 
tä. Tiivistelmässä ei esitetä sellaista tietoa tai päätelmää, jota itse suunnitel-
massa ei ole esitetty. Tiivistelmän sisältö painottuu kuvaamaan suunnittelun 
keskeisiä tuloksia, niiden vaikutuksia, liikennejärjestelmän kehittämisperi-
aatteita ja esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavia päätöksiä 
sekä jatkotoimenpiteitä. Tiivistelmässä esitetään lyhyesti myös suunnitel-
man tarkoitus, lähtökohdat ja tavoitteet 

2.4 Nykytilan analyysi 

Nykytilanteen analyysi raportoidaan lyhyesti tekstein, havainnollisin kuvin ja 
taulukoin. Analyysi esitetään niiden asioiden osalta, jotka ovat tärkeitä ase-
tettaessa liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita ja edelleen suunnitelta-
essa kehittämistoimenpiteitä. 

Analyysissa esitetään ne liikennejärjestelmän ongelmat, joiden poistami-
seen tulee pyrkiä. Lisäksi esitetään järjestelmän vahvuudet, joiden pohjalta 
järjestelmää voidaan edelleen kehittää. 

Analyysiosassa voidaan kertoa lyhyesti myös analysoitavan tiedon hankin-
tatavat, kuten erilaiset haastattelut ja muut tutkimukset. 
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VAHVUUDET 

+ Turenki-Hämeenlinna-Parola-
nauharakenne 

+ Valtakunnalliset päätiet hyvässä 
kunnossa (moottoritie) 

+ Lyhyet etäisyydet taajamien 
kesken 

+ Keskeinen sijainti  

HEIKKOUDET 

- Eri liikennemuotojen välinen 
yhteistyö 

- Seudullisen yhteistyön 
vähäisyys 

- Kaukoliikenteen verkosto 
puutteellinen 

MAHDOLLISUUDET 

+ Sijainti Suomen tärkeimmällä 
kehitysvyöhykkeellä 

+ Joukkoliikenteen kehittyminen 
+ Moottoritie Tampereelle 

UHAT 

- Vahvat kaupunkiseudut (Helsinki, 
Tampere) kilpailevat Hämeenlin-
nan kanssa 

-Turengin ja Parolan asemien 
junaliikenteen loppuminen 

- Maaseudun jääminen henkilö-
auton varaan 

Kuva 3: Nykyti/an analyysissa voidaan käyttää 4-ken ttäanalyysia 

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne 

Esitetään arvio nykyisen maankäytön vaikutuksista liikennejärjestelmään ja 
sen kehittämismandollisuuksiin. Lisäksi esitetään analyysi suunniteltujen 
maankäytön kehittämistoimenpiteiden vaikutuksista eri kulkumuotojen kehit-
tämismandollisuuksiin. 

Rahoitus 

Raportissa esitetään suunnittelualueen kunnan tai kuntien sekä Tielaitok-
sen viime vuosina liikenneverkon ylläpitoon käyttämät rahamäärät jaoteltu-
na esimerkiksi kunnossapitoon ja rakentamiseen. Joukkoliikenteen osalta 
esitetään suunnittelualueella valtion ja kunnan panostus joukkoliikentee-
seen. Tämä pitää sisällään sekä joukkoliikennepalvelujen ostamiseen että 
matkustamisen tukemiseen osoitetun rahoituksen. Kunnan tai kuntien 
osalta on tärkeää esittää eri hallintokuntien joukkoliikenteeseen käyttämä 
rahoitus. Menojen lisäksi myös mandolliset tulot esitetään. Näitä ovat esi-
merkiksi pysäköintitulot ja joukkoliikenteen lipputulot. 



Liikennejärjestelmäsuunnitelma 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄRAPORTIN SISÄLTÖ JA RAKENNE 	 65 

Taulukko 1: Eri osapuolien rahoitus nykytasolla 

Alueen kunnat 
Tien- ja kadunpito 150 Mmk 
Joukkoliikenteen rahoitus 15 Mmk 

Lääninhallitus 
Joukkoliikenteen rahoitus 15 Mmk 

Tielaitos 
Tiestön kehittäminen 85 Mmk 
Kunnossapito 63 Mmk 
Rakentaminen ja suunnittelu 39 Mmk 

Yhteensä 367 Mmk 

Liikennetutkimukset, liikkumiskäyttäytyminen ja ennusteet 

Liikkumiskäyttäytymistä kuvataan esittämällä havainnollisin kuvin ja taulu- 
koin tehtyjen haastattelujen / kyselyjen tulokset. Tulokset esitetään vähin-
tään niiltä osin, kuin niitä käytetään tavoiteasetteluun ja edelleen suunnitte-
luratkaisuihin. Tärkeimpiä tuloksia ovat asukkaiden liikkumiskäyttäytymistä 
kuvaavat tunnusluvut, kuten esim. kulkumuoto-osuudet, matkaluku ja mat-
kojen jakautuminen tarkoituksen mukaan. Myös asukkaiden ja päättäjien 
näkemykset nykyisen liikennejärjestelmän ongelmista, kehittämistavoitteista 
ja -keinoista ovat raportoitavaa aineistoa. 

Taulukko 2: Eri tahojen näkemykset voidaan kirjata taulukkomuotoon 

KYSYMYS 
ERI OSAPUOLIEN NÄKEMYKSET 

Kotitaloudet - Yr 

Lippujen edullinen hinta ++ ++ 
Linja-auton suosiminen ++ ++ +++ 
Uusien autoteiden rakentaminen + ++ ++ 
Liityntäpysäköinnin järjestämisen tarve + + ++ 
Henkilöautoilua tulee rajoittaa + + 
Alennettu nopeusrajoitus keskustassa + + ++ 
Läpiajon vähentäminen lähiöissä + + ++ 
Polttoaineen hinnan edullisuus +++ ++ + 
Kävelykatujen lisääminen keskustaan ++ ++ 
Asumisen tiivistäminen + + ++ 
Uusien pyöräteiden rakentaminen ++ ++ +++ 

Asteikko: + = ei kovin tärkeä. ++ = tärkeä, +++ = erittäin tärkeä 
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Liikkumisen määrää kuvataan sekä kevytliikenteen että autoliikenteen mää-
rätiedoilla. Esitetään nykyiset ja ennustetut liikennemäärät ja -virrat. 

7l0 

	

_________ 	1700 4OO' 

J *i\> 
\ 2100 	, 	 \ 	2400 

220 	
0) 	" 

00) 

NYKYVERKONLIIKENNEMAARAT 
JA ENNUSTEET 

	

1 	 7800 	KVL -94 
____ 	 'O40 	 (11700) 	KVL 2015 

300 	 50 < 	> 	(75 	36Q0) 
330 350 

jk + pp + mopo/vrk 
_____ v.1994 

Kuva 4: Nykyiset ja ennustetilanteen liikennemäärät voidaan esittää kartta- 
pohjalla 

Joukkoliikenteestä esitetään matkustamiseen liittyviä tietoja joukkoliiken-
teen roolin edellyttämässä laajuudessa. Analyysin yhtenä keskeisimmistä 
tuloksista on kuvaus eri liikennemuotojen työnjaosta suunnittelualueella. 

Liikkumiskäyttäytymistä kuvaavia tunnuslukuja vertaillaan muiden seutujen 
vastaaviin arvoihin. 

Taulukko 3: Työmatkoja voidaan analysoida eri tavoin 

Kunta ka.matka <1 km 15-30 km 

Vaasa 3,8 km 22,3% 
Mustasaari 7,9 km 24,5% 11,1% 
Isokyrö 6,3 km 48,5% 7,6% 
Jurva 9,1 km 46,1% 5,0% 
Korsnäs 6,2 km 56,3% 4,5% 
Laihia 10,7 km 37,0% 30,7% 
Maalahti 7,9 km 43,6% 24,0% 
Maksamaa 10,0 km 37,0% 27,6% 
Oravainen 5,6 km 56,3% 7,7% 
vähäkyrö 10,1 km 34,5% 30,5% 
Vöyri 5,7 km 57% 5,3% 

lähde: Työssäkäyntietäisyydet Suomessa (vuonna 1990), YM 1995 
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Eri kulkumuotojen kehittymistä arvioidaan ohjevuoteen saakka. Autoliiken-
teen osalta esitystapana on usein liikennemäärien sijoittaminen kartalle. 
Kevytliikenteen ja joukkoliikenteen tulevaisuutta kuvataan sekä sanallisest 
että esittämällä kuvin ja taulukoin, mitkä ovat mandolliset keinot muutta6 
kulkumuotojakaumaa, missä laajuudessa se on mandollista tehdä ja mihir 
hintaan. 

Kevytliikenteen osuus kulkumuotojakaumasta 

Paikkakunta 	Kävelijä 	Polku- 	Mopo Yhteen- 
ku!kumuoto 	 pyora sä 

Hämeenlinna 	26.0 	5.1 	0.0 31.1 

Kulkurnuotojakaurna JYväskvla 	28.0 	14.0 	0.2 42.2 

Oulu 	 16.3 	28.0 	04 44.7 
HameenhIrtna 

1,2 Rovaniemi 	15.5 	28.6 	0.9 45.0 

Jyväskylä 

Oulu 	___ 
LJrJQTQJKAUM _________ _______ 

Rovaniemi 	, 	45 80 

0 	10 	20 	 50 	60 	70 
kulkuneuvo 

henklöauto 	r2: ke'fluikenne 	mb -auto 	muut 

- 	
.-. ______ 

20 L,, 

0 
I962 1989 	1962 1989 	1962 1989 

Kuva 5: Alueen ku/kumuotojakaumaa voidaan havainnollistaa esim. vertai-
lemalla tuloksia eri paikkakuntien kesken. 

Mallit ja ennusteet 

Käytettyjä ennustemenetelmiä ja tehtyjä malleja kuvataan pääasiassa työ- 
kansiossa / teknisessä raportissa. Laajemmilla suunnittelualueilla voidaan 
harkita erillisen raportin laatimista. Mallien hyödyntämistä työssä kuvataan 
havainnollisesti. 

Taulukko 4: Eri toimenpiteiden vaikutuksia kulkumuotojakaumaan voidaan 
tarkastella logittimallilla. 

IK TOSUUTEEN 
TOIMENPIDE 

Muu PP HA BUSSI _______ 

1_LÄHTÖTILANNEJKuIkumuoto-osuus 28% 5% 	162% 5% 	j 

1. Ji-Ilpun hinnan laskeminen 20% 0 -0.2% -2.6% .2.8% 
2. Ji:n matka-Sian nopeuttaminen 20 % 0 -0.2 % -2.5% *2.7 % 
3. Kohdat 1+2 yhdessä 0 -0.6% -6.6% .7.2% 
4. He -malka.ajan hidastuminen 30% 0 +1.6% -3.1 % .1.5 % 
5. Pysäkölnti=kolmasosa maksaa 4 mk 

pysäköinnistä 0 .0.8% 1 -1.5% .0.7% 
6. Kevytliikenteen matka-alan los- 

keminen 20 % 0 .5.1 % -4.7% -0.4 
7. Kevytliikenteen matka-alan hidas- 

tuminen 30% 0 -2.9 % .2.6 % *0.2 
8. Tieverkon täydentäminen kai- 

killa esitetyillä hankkeilla 0 -0.3 % +0.5% -0.2 % 
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Tie-ja katuverkko 

Tie- ja katuverkosta esitetään yhteyspuutteet, liikenteen toimivuuden kan-
nalta ongelmallisimmat paikat sekä nyky- että ennustetilanteessa. 

• 	Voimakas estevaikutus 

Onnettomuusaltis 
liittymä 

J Vaaralliseksi koettu 
liittymä 

' 

	

	Puutteellinen palvelutaso 
liittymässä 

Puutteellinen palvelutaso 
tieosalla 

L 	Ajoneuvoliikenteen 
yhteyspuute 
Kevyen liikenteen 
yhteyspuute 

- 	Väylällä läpiajoliikennettä 

tt1 	/ 

/ 

Kuva 6: Nykyisen liikenne verkon puutteet 

Pysäköinti 

Pysäköinnin raportoinnin laajuus riippuu merkittävästi suunnittelualueesta. 
Tehtyjen pysäköintiselvitysten keskeiset tulokset ja analyysi esitetään ha-
vainnollisesti. 

Pysäköintipaikkatarjonta 
piha 	 rakennus 
2450 	 1750 

p-Iaitos 	 kadunvarsi 
1540 	 1770 

Kuva 7: Pysäköintipaikkojen tarjonnan jakautumisen havainnollistaminen 
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Joukkoliikenne 

Joukkoliikenteen osalta esitetään eri joukkoliikennemuotojen rooli ja arvio 
tulevaisuudesta (linja-autoliikenne, rautatieliikenne, lentoliikenne, vesilii-
kenne ja takseilla hoidettava liikenne sekä terminaalit). Lisäksi esitetään ku-
vaus niiden yhteistoiminnasta. Joukkoliikenteen rooli kuvataan parhaiten 
kartalla jakamalla suunnittelualue palvelutasoluokkiin. Palvelutasoluokat 
ovat peruspalvelutaso, tavoitetaso ja kilpailutaso. 

Jos joukkoliikenteen rooli on merkittävä (säännöllinen tiheävuoroinen lii-
kenne, yleensä kaupunki, jossa yli 20 000 asukasta), esitetään joukkolii-
kenteen ominaisuuksista järjestelmäkuvauksen lisäksi yksityiskohtaista tie-
toa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tiedot lippujärjestelmästä, matkustaja- 
määristä, pysäkkijärjestelmästä, tiedottamisesta, suunnittelun ja seurannan 
organisoinnista. Jos joukkoliikenteen rooli on vähäinen, esitetään siitä reitit 
ja vuoromäärät reiteittäin sekä kuvaus järjestelmästä yleensä. 

Joukkoliikenteen järjestäminen esitetään vastuualueittain. 

Kuva 8: Joukkoliikenteen vastuualueiden ha vainnollistaminen 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen osalta esitetään analyysi verkon kattavuudesta ja laatuta-
sosta (erottelu yms.). Tuloksena kirjataan kuvaus yhteyspuutteista ja on-
gelmallisimmista paikoista. Analyysissa kiinnitetään erityistä huomiota ke-
vyenliikenteen rooliin ja asemaan keskustoissa ja asuntoalueilla. 
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Liikenneturvallisuus 

Analyysi esitetään sekä kevytliikenteen että autoliikenteen turvallisuusti-
lanteesta. Onnettomuustietoja ja niiden kehitystä viime vuosina kuvataan 
havainnollisin kuvin. Onnettomuuksien kasautumiskohdat esitetään kartoil-
la. Onnettomuustiedot eritellään vakavuusasteittain. Yleensä on syytä kes-
kittyä henkilövahinko-onnettomuuksiin. Lisäksi olisi paikallaan esittää yleisiä 
riskitarkasteluja eriluonteisilta alueilta. 

Kun suunnittelualue on yhtä kuntaa suurempi, analyysissa keskitytään vain 
henkilövahinko-onnettomuuksia koskevien tietojen esittämiseen. 

- 

o 	• 1 i_i 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 

Vuosi 
• autoliikenteen onnettomuudet 

kevytliikenteen onnettomuudet 

Kuva 9: Onnettomuuksien lukumäärän kehittymistä voidaan havainnollisesti 
kuvata taulukkomuodossa 

Ta varaliikenne 

Tavaraliikenteestä esitettäviä asioita ovat solmupisteet (terminaalit), tär-
keimmät reitit niihin pääväyliltä, mandolliset erikoiskuljetusten reitit sekä lii-
kenteen määrät. Keskustojen osalta on tärkeää esittää huoltoliikenteen 
toimivuuden kuvaus. Keskeistä aineistoa ovat suunnittelualueella kuljetuk-
sia hoitavien ja niitä tarvitsevien osapuolten näkemykset. 

Liikenneympäristön tila 

Analyysissa esitetään kuvaus todetuista meluongelma-alueista ja niillä asu-
vien ihmisten määrästä. Päästöistä kerrotaan mandolliset ongelma-alueet 
sekä keskeiset tulokset mandollisista mittaustuloksista. 

Suunnitelmassa esitetään yhteenveto suunnittelualueen suojeltavista ar-
vokkaista alueista. 
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Taajamakuvan tai kaupunkikuvan analyysitarpeeseen vaikuttaa suunnittelu- 
alue (kunnan keskusta, yksi kunta, kaupunkiseutu) ja arvio siitä, mikä merki-
tys näillä asioilla on arvioitaessa suunnitelman lopputulosta. Pienissä taaja-
missa, joissa suunnittelu painottuu suppeahkolle keskusta-alueelle, taaja-
makuvalla on analyysivaiheessa keskeinen merkitys. 

2.5 Tavoiteasettelu 

Tavoitteet asetetaan koskemaan asioita, joihin suunnittelulla halutaan vai- 
kuttaa. Tavoiteasettelun lähtökohtana on sellaisten tavoitteiden kirjaaminen. 
joihin suunnItl' 	 1 c - n 1 	 r 	 nni fjikp 

dostamiseksi. 

2.6 Vaihtoehdot / kehittämispolut 

Raportissa esitetään perusteet vaihtoentojen muodosT.aiT;see ja vaihtoeh-
tojen alustavat vaikutukset, vertailu ja valinta perusteluineen. Vaikutussel-
vityksistä esitetään päätöksenteon kannalta olennaiset tiedot. Näitä ovat 
esimerkiksi tieverkon täydentämisen vaikutukset liikennemääriin ja liiken-
teen toimivuuteen, eli mitä milläkin ratkaisulla saavutetaan. Vaihtoehtoisten 
kehittämispolkujen arviointiin ja valintaan vaikuttavat esimerkiksi toimenpi-
teiden kustannukset. Raportissa on tärkeää havainnollistaa liikennejärjes-
telmän vaihtoehtoisten kehittämispolkujen kustannuksia. 

Taulukko 5: Tie- ja katuverkon täydennyshankkeiden vaikutus muiden väy-
lien liikennemääriin 

Nykyisen Itäinen 	Paasiki- Turku- 	Eteläinen Hauhon- 
TieosalVäyiä 	 verkon 	ohikulku- ventien Hämeen- kehäyh- 	taustan 

ennuste tie 	jatke 	linna-Lahti teys 	tie 

VtlO1 - 	5100 
.VtlO/2 	-- -:. 	12500 

VtlOi3 16300 
Vt 10/4 	.- 8800 
Viipurintie 28 300 
Kt57 	 . 8800 
Mt290 8400 
Itäinen ohJkulkutie 

-- 	- 

ITII 	- 
Paasikiventien jatke - ________ 
Turku-HämeenIinnaLahtivj_ 	- 
Eteläinen kehä - 	 - 
Hauhontaustantie ___________ 	- 

-100 -400 -550 - 

- 600 - 1 700 - 1 850 - 2 200 - 150 
- 450 + 1 600 - - 1 300 250 
+300 - -3850 +300 -1050 
-250 -15 150 -1 400 .350 -700 
- 200 + 50 - 200 + 1 050 
-250 + 300 + 1 600 -100 - 

1500-1700 - - 
19150 

------ 
- 

- 

1550-4550 
1700.2350 - 

- 1150 
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2.7 Liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Tässä osassa kuvataan suunnittelun tuloksena syntynyt liikennejärjestel-
mäsuunnitelma. 

2.7.1 Toiminnalliset ratkaisut 

Painotus on alueen liikennejärjestelmän keskeisillä osa-alueilla. Tällä rapor-
tin osalla vaikutetaan asioista päättäviin. Ratkaisut esitetään mandollisim-
man havainnollisesti käyttäen ilmeikkäitä kuvauksia ja rinnastuksia. Tär-
keintä on saada päätöksentekijät vakuuttuneiksi suunnitelmassa esitetyn lii-
kennejärjestelmän kehittämissuunnan hyvyydestä: "juuri tätä me haluam-
me". 

Autoliikenne 

Autoliikenteen osalta esitetään, miten tie- ja katuverkkoa, sen toimivuutta ja 
edelleen sen muita ominaisuuksia, nopeusrajoitusjärjestelmää, viitoitusta ja 
liikennevalo-ohjausta kehitetään. Tie- ja katuverkosta esitetään väylien 
luokitus ja taajama-alueella niiden jaksottelu sekä pääväylien alustavat me- 
1 usuoj austarpeet. 

Kuva 10: Tie verkon jaksottelu 
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NOPEUSRAJOITUKSET 

80 km/h 

60 km/h 

50 km/h 

30 km/h 

60 kmlh ptstekohtainen 
nopeusrajoitus 

- 

-' atuerajoitus 40 km/h 

Kuva 11: Alueen nopeusrajoitukset 

Keskeistä on kertoa myös pysäköinnn kehittämispanaatteet. Pysäkäintipe-
riaatteita havainnollistetaan kartoilla, 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen osalta esitetään verkon kehittämisperiaatteet, erottelun as-
te, risteämisjärjestelyiden tyyppi verkon osittain, mandolliset kävelyalueet, 
pyöräilyn erityistarpeet (esimerkiksi pysäköintikatokset) sekä yhteydet jouk-
koliikenteen terminaaleihin ja pysäkeille. 

- Uusi kevyen Iiik 
teen väylä 

Kuva 12: Kevytifikenteen verkko 
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Joukkoliikenne 

Joukkoliikenteen osalta esitetään kaikkien joukkoliikenteen osa-alueiden 
kehittämisperiaatteet. Aina kuvattavia asioita ovat joukkoliikenteen reitit, py-
säkit, terminaalit (matkakeskus), palvelutaso ja joukkoliikenteen hoitamisen 
vastuualueiden jakaantuminen valtion ja kunnan kesken. Asioiden esittämi-
sen laajuus riippuu joukkoliikenteen roolista suunnittelualueella. Jos jouk-
koliikenne on keskeisiltä osiltaan tiheävuoroista ja paikallisliikennemäistä, 
raportissa esitetään lisäksi 

• hoitoperiaate (itsekannattava, ostoliikenne, matkustamisen tu-
keminen, sopimusliikenne), 

• kulkumuoto-osuustavoite eri matkatyypeille ja eri suunnille 
tarvittaessa, 

• lippujärjestelmän, pysäkkijärjestelmän ja tiedottamisen kehit-
täminen ja 

• kehittämisvastuu. 

Kuva 13: Joukkoliikenteen linjasto 

Huolto- ja tavaraliikenne 

Esitetään arvio tavaraliikenteen merkityksen kehittymisestä suunnittelualu-
eella. Samoin kirjataan tavaraliikenteen kannalta tärkeät liikennejärjestel-
män kehittämishankkeet. Nämä koskevat pääosin tie- ja katuverkon kehit-
täm istä. 
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Keskustojen osalta esitetään huoltoHkenteen järjestelypenaatteet 

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne 

Esitetään liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta parhaat tavat kehittää 
suunnittelualueen maankäyttöä perusteluineen. Esitetään, mitkä alueet ja 
missä järjestyksessä toteutettuina tukevat parhaiten liikennejärjestelmän 
kehittämistä haluttuun suuntaan. 

J 9 	 km 
Päivärinne 

32. 	- 	_-. 	 - 
36 	 21 

1 	'18. 

- Muhos' - 
	 .. 

	

-. 	... 	22- 

Kuva 14: Liikennejärjestelmän kehittämistä tukevat maankäytön kasvualu-
eet. 

Talous 

Talouden osalta esitetään liikennejärjestelmän kehittämisen painopistealu-
eet. Vertaillaan muutosta nykytilanteeseen ja nykyiseen rahoitustasoon. 

Nykytilanne 	 1996-2010 

/ 	66% 	 57-60% 

('Ti 
\ 	 24% 	

16% 	24-27% 
10% 

Kuva 15: Kulkumuotokohtainen rahoitus nykytilanteessa ja suunnitteluajan-
jaksolla. 
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Yhteistyö 

Esitetään malli liikennejärjestelmän kehittämisen edellyttämän yhteistoimin-
nan sisällöstä. 

2.7.2 Vaikutukset 

Tässä kohdassa esitetään suunnitelman vaikutukset niin, että niiden avulla 
voidaan arvioida liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta ja 
perustella ratkaisuja. Samalla kerrotaan myös, miten asetetut tavoitteet to-
teutuvat ja mistä syystä jokin tavoite ei täysin toteudu. 

2.8 Liikennepolitiikka ja kehittämisohjelma 

2.8.1 Liikennepolitiikka 

Raportissa kuvataan suunnittelualueen liikennepolitiikka. Politiikka pitää si- 
sällään eri kulkumuotojen kehittämisstrategiat. Kohdassa määritellään 

• liikennepoliittiset tavoitteet (kulkumuotojakauma yms.), 
• toimenpiteiden painotus kulkumuodoittain, 

toimenpiteiden rahoitus ja 
liikennejärjestelmää tukeva maankäyttöpolitiikka. 

4. Henkiläautoliikenteen 5. Talous- ja rahoitus - 
olosuhteet turvataan 	suhteita muutetaan 

3. Kevytliikenne 
tasavertaiseksi 
kulkumuodoksi 

Tavoitteena on keskittya ensisijai-
sesti taajamien valisen, mutta myös 
sisaisen väylästön parantamiseen 
ja laatutason yhtenäistämiseen Tue-
taan erityisesti ratkaisuja, lotka 
poistavat kevytliikenteen esteitä ja 
helpottavat yhteistyötä muiden kul-
kumuotojeri kanssa Ketliikenteen 
turvallisuutta parannetaan erotta-
maila kevytlnkenno ja autoliikenne 

'., toisistaan mandollisimman tehok-
kaasti 

Toteutetaan vain välttämättomät lii-
kenneverkkoa täydentavät uudet 
yhteydet. Verkon tormintakykya pa-
rannetaan pääasiassa pienillä pa-
rannus- ja kunnossapitotoimenpi-
teilla seka toteuttamalla ratkaisuta. 
lotka selkiyttävät yhteistyöta muiden 
kulkumuotolen kanssa Tavoitteena 
on turvata liikenteen sujuvuus päa-
väylitlä ja siten turvata myos tava-
raliikenteen sujuvuus. Keskustojen 
liikenteellisen saavutettavuuden pa-
rantaminen edellyttää myos henki-
Öauton olosuhteiden turvaamista 

Taloudellisia voimavaroja suunna-
taan aiempaa enemmän hank-
keisiin, jotka parantavat joukkolii-
kenleen ja kes'tlnkenteen toimintu-
edellytyksiä. Seudullinen yhteis-
tyoryhma ottaa kantaa rahankayt-
toän seudullisten paamaarien ta- 
voittamiseksi kohdellen miikuria 
olevia kuntia tasa-arvoisesti. 
Hankkeiden tLjtee pidemmallä aiku-
välillä edesauttaa Hameenlinnun 
kaupunkiseudun kilpailukykya uusi-
en tyopaikkojen sijoituskohteena 

Kuva 16: Ote alueen liikennepolitiikasta 

2.8.2 Kehittämisohjelma 

Kohdassa esitetään ainakin seuraavat asiat: 
toteuttamisohjelman sisältö; hankkeet. 
taho, toteuttamisjärjestys, 
jatkosuunnittelu, sektorisuunnitelmat, 
hankesuunnitelmat ja 
tarvittavat päätökset. 

kustannukset, vastuu-

yksityiskohtaisemmat 
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Kehittämisohjelmassa ei eritellä toimenpiteitä kulkumuodoittain, vaan lähtö -
kohtana on kaikkien kulkumuotojen kehittämistoimenpiteiden asettaminen 
samaan kokonaisuuteen. 

Nro Kunta HANKE Määrä Kustan- Vastuu tot. 

- Seuiuitpun käySäävollo 1.1.1996 1.5 Kunnat 1 
Yhteisen aikataulukirjan laatiminen seudun oukkdiikenteestä 
_____________________________________________________________ 

0.15 Matka- 
hunito 

1 

- 

Joukko5ikenieen matkustamisen seurarnajärjesielmän 
sehittärninen 	seututippu ja muut liput) 

Lukon- 
näsi'm 

1 

Tiedottamison ja pysäkkiärjestelmnän kehittämissuunnitelman 
aatiminev 

0.05 Kunta 1 

Seutuluikennelyäryhrnäärm osallistuvan kuvtaedustaytv 
toimenkuvan. vastuun ja valtuuksien määrittely kunnissa) 

Kunnat 1 

- Suunnimelmnassassa esitetyt kohittänmistsmmnenpiteei Kunnat 1 
- Vi 10 tamnnselvitys vätilla Rermkv-Tuulvs TIeL 1 

1 HML, Hat Kt 57, Ojo,nen-Rahkoila. kvvylliikenteen väylä 
______________________________________________ 

55 km 
2 atik. 

6.5 TieL 1 

2 HML Jan Ml 250 Keälä-Tumenki kvvytlikenteen väylä 6km it.0 lieL 1 
3 Hau Ml 305, Eteläisten kevytliikenteen väylä 2km 3.0 lieL 1 
4 HML.Hat Ml 3053. Auluniso-Rvhkvila kevytivkenteen väylä 65km 60 TieL 1 
5 i-iat <1 07. Rahkoilav tvllymevv alikulku 

________________________________ 
1 	atik. 
1 km 

5.0 TieL 1 

6 Huu 0tt 305 lta-HahkialaHavho, knvythikenieev väylä 2km 2.0 TIeL T 
7 Hat Kailiolantue 0,7 leo 0.3 Kunta 1 
8 Hat Ml 3052, Pamotannummi-Plkku-Pamota. kevylliikenteen 

väylä 
33 km 3.0 TloL 1 

9 HML, 
Hau_______________________________________ 

VI 10 Velud-Etei9lnen. kevytliikenteen väylä 9km 6.3 TIeL 1 

10 Jan Ml 292. Tumenkl-Lastuvuornvtie. kevytliiknnteen väylä 1 kom 0.7 TieL 1 
i7 
- 

Temvakosken taajamajärjentelyl. alikulku 	kevytiäken- 
teen väylä 

fiiik. 
2.7km 

Ö' fIiJ 
Kunta 

T 
12 Hat Myllylie Llkm 0.5 Kunta 1 
13 Jan Taajaman sisäinen kevyttä kenne. Turenki 3,0 km 1 2 Kunta 1 
14 HML Myllymsaki 14km 05 Kunta 1 

25 I-IML Viipumintie 
___________________________________________ 

1,4 kom 
1 a)k. 

1 4 
1.0 

kunta 1 

26 HML Rinnelie-Vuorikatu 08kj 0,3 Kunta 1 
27 HML Karmakoulunhie 0.4 km 0,2 Kunta 1 
28 i-itML Ahkulut Tursntie-Hattelmaiantie 

______________________________________________ 
2 kpl 2.0 Kunta) 

TI8L 
1 

29 i-lau P1 13961. lduijaportin paikullistien parantaminen 82km 83 rieL 1 
30 HML Puasikiventien jatko, radan alitus 0.5 kom 

_______________ 	 57 
35,0 TieL 1 

Vhteens 	 116,4 ________________________________________________ 0 

29\ 	- 
TOIMENPIDEOHJELMA 
hankkeet 43. 

- 	-' 	 uusi yhteys 
56. 	 - 	 tien parantaminen 

	

55.0 	. 	;. 	- . . . . 	kevyt liikenne 
Houho 	 0 	liittyman parantaminen 

7a 	72. 	 - 	• 	sillan parantaminen •. 	54. 
# •% 

	

1 	.S 	 • 	1-vaihe 
: 	 • 	11-vaihe 
1 	S35. 	• 	111-vaihe 

33t 	 38s 

- 	

- 

	

- 3•g 	« 
.• m' 	"7 	 - 

Kuva 17: Kehittämisohjelma voidaan esittää taulukossa ja kartoilla 

2.9 Jatkotoimenpiteet 

2.9.1 Seurannan järjestäminen ja työn aikainen aineisto 

Raportissa esitetään liikennejärjestelmän kehittämisen seurannasta vastaa -
van seurantaryhmän kokoonpano, ryhmän tehtävät ja kokoontuminen. Tar -
peen mukaan esitetään eri kulkumuotojen kehittämisen seurannan järjes -
täminen ja liikenneturvallisuuden kehittymisen seuranta. 

Raporttiin kirjataan tiedot työn aikaisesta säilytettävästä aineistosta, aineis -
ton säilytystavasta -  ja paikasta sekä vastuutaho. 

2.9.2 Päätöksenteko 

Raportissa esitetään laaditun suunnitelman käsittelyssä päätettävät asiat 
selkeästi eriteltyinä. Päätettäviä asioita ovat 

• liikennejärjestelmän kehittämisen painopistealueet, 
• liikenneverkon kehittämisratkaisut, 
• joukkoliikenteen ja kevytliikenteen kehittämisen periaatteet, 
• suunnitelman ottaminen huomioon maankäytön suunnitte-

lussa ja 
• seurannan järjestäminen. 
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3 MUU RAPORTOINTI 

3.1 Esitetyyppinen tiivistelmä 

Laajempia ryhmiä koskevaa tiedottamista varten voidaan tarvittaessa laatia 
liikennejärjestelmäraportista erillinen tiivistelmä, joka antaa tietoa hankkees-
ta lyhyesti, havainnollisesti ja helposti ymmärrettävässä muodossa. 

Tiivistelmän sisältö noudattaa pääpiirteittäin liikennejärjestelmäraportin jä-
sentelyä. Tiivistelmään kerätään suunnittelun keskeiset lähtökohdat ja tu-
lokset. Samoin esitetään suunnitelman päätöksentekomenettely sekä 
suunnitelman toteutumisen seurannan järjestäminen. 

Oulun seudun liikenne 2010 
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Kuva 18: Tiivistelmän sisältöä 

3.2 Tutkimusraportit 

Tutkimusraportti tai -raportteja laaditaan, mikäli suunnittelutyön aluksi on 
tehty laajoja tutkimuksia, kuten asukaskyselyjä tai ruokakuntahaastatteluja. 
Samalla raportoidaan myös muut liikennetutkimukset, kuten määräpaikka-
tutkimukset ja liikennelaskennat. Raportissa esitetään seikkaperäisesti tutki-
muksen sisältö tutkimuksen teoriasta ja valmisteluista keskeisiin tuloksiin. 

3.3 Tekninen raportti tai kansio 

Tekniseen raporttiin kootaan tärkein suunnittelun aikana tehty aineisto. Läh-
tötietojen ja suunnittelutyön vaiheita kuvaavan aineiston lisäksi raporttiin si-
säIlytetään suunnittelutyön aikana pidettyjen neuvottelujen muistiot ja työn 
aikana tehdyt tiedotteet. 

Säilytettäviä tietoja ovat mm. yhteenvedot tehdyistä tutkimuksista, liikenne-
laskennoista, matkustajamäärätiedoista, liikenne-ennusteet ja mallit, työn 
aikana tehdyt päätökset yms. 
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3.4 Muistiot 

Suunnittelun sellaisista osa-alueista, jotka ovat tärkeä osa liikennejärjestel-
mää, mutta jotka vaativat selvästi omaa yksityiskohtaista suunnittelua, ra-
portoidaan muistioissa. Muistioissa esitetään, miten suunnittelu hoidetaan 
ja miten se raportoidaan. Muistioiden keskeiset asiat esitetään pääraportis-
sa. Muistiot liitetään suunnitelman tekniseen raporttiin. 

3.5 Yhteydet maankäytän raportointiin 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma raportoidaan erikseen, vaikka se laaditaan- 
km yleensä yhdessä yleiskaavan kanssa. Kaavaselostukseen kirjataan kui-
tenkin keskeiset liikennejärjestelmäsuunnitelman tulokset ja muutokset ole-
massa olevaan tilanteeseen, kuten eri kulkumuotojen merkitys alueella, nii-
den kulkumuoto-osuudet, liikenneverkossa tapahtuvat lisäykset ja muu-
tokset jne. Tie- ja katuverkko ja sen luokitus sekä kevytliikenteen pääreitit 
näkyvät kaavakartassa. 

Pienissä taajamissa voidaan harkita luopumista omasta liikennejärjestel-
märaportista silloin, kun liikenneratkaisuihin ei ole tarpeen tehdä merkittäviä 
muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Tällöin raportoidaan myös liikenne- 
järjestelmää koskevat keskeiset asiat kaava-asiakirjoissa ja liikennejärjestel-
mää koskeva aineisto kerätään erikseen vain tekniseen raporttiin. 

1LJ1 	.7r'cE1.J7 	 /7, 
J J 	 I UI 	J 	 /J71I. 

OSAYLESAAVA 2O 

OSAYLESAAVASEOSTUS 
-, 597 

.. 	M j 

	

111 KUNSA 	 ____________ 

--- 

Oy 

ALKUSANAT .................. 
6 . 	OSAYLEISKAAVA................................................................................................................5 

6 .1 	YIEISPERUSTEIUT 	............................................................................................................. 5 
62. KESKUSTAN KEHITTaMISvAIHTOEHDOT ................................................................................. 6 
63.ALUEVARAUKSET ...................................................................................................... 7 
63 1. Asuntoalue(A) ...................................................................................................... 7 
6.32 Asunfoalue, jolla ymp5l'Isui on SSIlyleItÖvÖ (Aio) .............................................................. 7 
6.3 3 Rakennuskaavo,lellava p,enlalovallainen asuntoalue (AP ............................................... 7 
645 /J6 Pa's)oe 
6 .5. LIIKENNEVERKKO ..................................................................................... 13 
6 5.1 Ajoneuuokikenteen verkko .......................................................................................... 13 
6.52 Kevye 	liikeoleey verkko 	.............................................................................................. 14 
6 5.3 	Vu'kiStys.ja ulkoilure,1,t 	................................................................................................ 16 
6.54 	Muu k,kenne ................................................................................................................. 16 
66YHDVSKUNTATEKNISETVER505TOT 	..............................................................................16 
66.1 	Vesi.ja v,emäriverkosfo .............................................................................. 16 
662 	Energlahuolto 	.................................................................................................... 16 

7 TOTEUTTAMINEN ............................................................................................................... 17 

7.1YI.EISTA 	................................................................................17 
72MAANHANKINTA 	.......................................................................................................17 
73 KAAVOIT050HJEI,MA JA ILSAVOITUSOHJEET ..............................................................................17 
74 HAJA-*SUTUSAI,UEITEN RAKENTAMINEN ...............................................................................19 

LIIKENNEVATSIEN TOTEUTTAMINEN .................................................................................19 
7.6. YHOVSKUNTATEKNISTEN VERKOSTOJEN TOTEUTTAMINEN ....................................................21 

8 . VAIKUTUKSET....................................................................................................................22 

8.1 VAIKUTUKSET YHOVSKUSTARAKENTEE5EEN JA MAANKAUTTOON ...................................22 
92. 	VAIKUTUKSET YMPARISTOON ...............................................................................................22 
8.2.1 Luunnonymporists ........................................................................................................ 22 
82.2 Maisema. rakennettu ympSristö ja taajamakuva ............................................................... 22 
8.2.3 Ympärist3koilat 	................................................................................................... 22 

.3 	VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN...............................................................................................23 
831. 	Li,keTneverkko .............................................................................................................. 23 
8.32 	Liikennoilsvyys .......................................................................................................... 24 
83.3 Liikennelurvallisuas .................................................................................................. 24 
83.4. HallInnoSSeT luokan muulukset ..................................................................................... 24 
8,4 VAIKUTUKSET SOSIAALISIIN TEKIJÖIHIN ...................................................................................24 
8.5 VAIKUTUKSET KUUTANNUKSIIN...............................................................................................25 

Kuva 19: Liikennejärjestelmäsuunnittelun raportointi maankäytön raportoin-
nin yhteydessä. 



Liikennejärjestelmäsuunnitelma 

KIRJALLISUUTTA 

KIRJALLISUUTTA 

Ohjeita ja julkaisuja 

/1/ 	Toisen parlamentaarisen liikennekomitean mietintö Liikenne 2000. Komite- 
anmietintö 1991:3. 

/2/ 	Suomen liikenneinfrastruktuuri 2010. Liikenneministeriö L 15/1 995. 

/3/ 	Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän suunnittelu. Liikenneministeriö 1994. 

/4/ 	Alueiden käyttö ja aluerakenne 2017. Ympäristöministeriö 1995. 

/5/ 	Liikenneturvallisuus kaavoituksessa. Ympäristöministeriö. Opas 1/1992. 

/6/ 	Joukkoliikenne kaavoituksessa. Ympäristöministeriö. Opas 3/1995. 

/7/ 	Yleiskaavan selostuksen laatiminen. Ympäristäministeriö 1996. 

/8/ 	Yleiset tiet kaava-alueilla. Tiehallitus 1992 

/9/ 	Taajamien keskustateiden kehittäminen. Tiehallitus 1993. 

/10/ Taajamien keskustateiden suunnittelu. Tielaitos 1995. 

/11 / 	Pääväylät kaupunkialueilla. Yleiset suunnitteluperiaatteet. Tielaitos 1993. 

/12/ 	Liikenne- ja autokantaennuste 1995 - 2020, Tielaitos 1995. 

/13/ 	Yleisten teiden liikenneturvallisuus taajamissa. Tiehallitus 1992. 

/14/ 	Paikkatietojen yhteiskäytön käsikirja. Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus 
1995. 

/15/ 	Kansalaisten verkko. Euroopan julkisen henkilöliikenteen mandollisuuksien 
hyödyntäminen. Euroopan komissio. 

Valmistuneita suunnitelmia 

/1/ 	Oulun seudun liikenne 2010. Oulu 1989. 

/2/ 	Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020. YTV 1994. 

/3/ 	Hämeenlinnan seudun liikenne 2010. Hämeenlinna 1995. 

/4/ 	Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa, Esi- 
merkkikohteena litin kunnan Kausalan taajama. Tielaitos 1995. 

/5/ 	Tampereen seudun liikenne 2010-projekti (meneillään) 
- erillisprojekteja: seutulippuselvitys, käyttäjien odotukset ja kokemukset - 

kysely, matkakeskuksen yleissuunnitelma ym. 




	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

