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TIIVISTELMÄ 

Suunnittelun lähivuosien keskeiset muutossuunnat - SUUNTA 2010, on 
Tiehallinnon toimintastrategiaa suunnittelun toimintatapojen osalta tarkenta-
va strategia. SUUNTA 2010:n mukaan suunnittelun kehittämisen lähtökohti-
na ovat toimintaympäristö ja sen muutokset, liikenne- ja viestintäministeriös-
sä tekeillä oleva "Liikenteen visio 2030", Tiehallinnon arvot, visio ja toiminta- 
strategia sekä Tiehallinnon sisäiset haasteet suunnittelun kehittämiselle. 

SUUNTA 2010:n keskeisenä tavoitteena on kehittää suunnittelun toimintata-
poja ja menettelyjä niin, että Tiehallinnon toiminnan tuottavuus ja vaikutta-
vuus paranevat ja suunnittelu tuottaa sellaisia ratkaisuja, jotka edistävät liik-
kumisen ja kuljetusten toimivuutta ja turvallisuutta ekologian ja talouden 
edellyttämällä kestävällä tavalla sekä tuottavat mandollisimman paljon hyö-
tyä asiakkaille - suomalaisille ja Suomen elinkeinoelämälle. 

Suunnittelun tavoitetilassa on kuvattu suunnittelun keskeisimmät muutokset 
ja kehittämislinjaukset sekä niihin liittyvät suunnittelun periaatteet, käytännöt 
ja toimintatavat, joiden halutaan olevan käytössä 5-10 vuoden aikatäh-
täimellä. Kehittämislinjauksia on yhteensä kymmenen ja ne ovat seuraavat: 
1) Asiakaslähtöisyys suunnittelussa voimistuu. 
2) Suunnittelun tietoperusta laajenee ja tiedon hallinta tehostuu. 
3) Neliporrasajattelu otetaan käyttöön suunnittelun eri vaiheissa. 
4) Liikennejärjestelmätyöhön panostetaan. 
5) Tarveselvityksen rooli uudistuu ja vahvistuu. 
6) Hankesuunnittelu ja kaavoitus kytketään tehokkaammin yhteen. 
7) Kunnossapidon suunnittelua tehostetaan. 
8) Suunnittelun ja hankinnan yhteispeli tehostuu. 
9) Uudistuvilla ja tehostuvilla toimintatavoilla parannetaan tuloksellisuutta. 
10) Kyvykkyyden ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. 

Tärkeimmät ensi vaiheen kehittämistoimet on koottu kohdassa 5 kuvattuun 
kehittämisohjelmaluonnokseen. 

Vaikutustarkastelun mukaan eniten SUUNTA 2010:n kehittämislinjauksilla 
arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia matkojen ja kuljetusten toimivuu-
teen sekä taloudellisuuteen, tiepidon taloudellisuuteen sekä Tiehallinnon 
oman toiminnan tuottavuuteen. 

Kehittämislinjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen vähentää myös 
suunnitteluprosessin riskejä. Kymmenestä tärkeimmäksi todetusta riskistä 
yhdeksän riskin toteutumisen todennäköisyys pienenee kehittämislinjausten 
toteutumisen myötä. Kehittämislinjausten toteuttaminen edellyttää kehittä-
misohjelmaluonnoksessa esitettyjen toimenpiteiden aikatauluttamista ja vas-
tuuttamista sekä toteutuksen systemaattista seurantaa. Siihen liittyy myös 
eri osapuolten jatkuva ja monipuolinen koulutus. 

Suunnittelun kehittämislinjauksia laadittaessa käytiin jatkuvaa vuoropuhelua 
sekä Tiehallinnon sisällä että keskeisten sidosryhmien kanssa. Näin haluttiin 
varmistaa, että suunnittelun kehittämisajatukset ovat mandollisimman laajas-
ti yhdessä keskusteltuja ja hyväksyttyjä. 



ESIPUHE 

Suunnittelun lähivuosien keskeiset muutossuunnat - SUUNTA 2010 kuvaa tär-
keimmät keinot, joilla lähivuosina parannetaan suunnittelun tuottavuutta tehok-
kuutta sekä suunniteltujen ratkaisujen vaikuttavuutta suhteessa asiakkaiden ja 
yhteiskunnan tarpeisiin. Samalla se antaa kuvan tulevaisuuden tilasta ja halutusta 
kehittämisen suunnasta. Suunnittelun uudet muutossuunnat tukevat muiden osa-
strategioiden tavoin Tiehallinnon toimintastrategiaa ja vision toteutumista. 

Työn aikana on käyty laajaa vuoropuhelua Tiehallinnon johdon, suunnittelijoiden 
ja muiden asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Näin haluttiin varmistaa 
suunnittelupenaatteiden ja toimintatapojen kehittämisen perusteluista ja suunnas-
ta mandollisimman yhteinen näkemys sekä kehittämislinjausten yhteensopivuus 
Tiehallinnon kehittämiseen kokonaisuutena. Tuloksellinen suunnittelu ja tienpito 
ovat kaikilta osiltaan monen toimijan yhteispeliä, joka edellyttää yhteensopivia 
toimintatapoja ja pelisääntöjä. Työn aikana käydyllä vuoropuhelulla on ollut mer-
kittävä vaikutus kehittämislinjauksiin. 

Linjausten laadinnan tueksi laadittiin useita esiselvityksiä, jotka koskivat mm. 
- suunnittelun toiminnoissa todettuja kehittämistarpeita (Suunnittelun kehittämis-

tarpeet, Tiehallinnon sisäinen muistio 2006) 
- suunnittelu- ja hankintatoimintojen yhteensovittamista yleisesti sekä Muurla- 

Lohja -hankkeen näkökulmasta erityisesti (Tienpidon suunnittelu- ja hankinta-
käytäntöjen kehittäminen, Tarveselvitys, Tiehallinnon sisäinen muistio 2006 se-
kä Elinkaanmallin haasteet tiensuunnittelulle, Tiehallinnon selvityksiä 48/2005) 

- pohjoismaisia ja kansainvälisiä suunnittelukäytäntöjä (SUUNTA 2010 - 
pohjoismainen tarkastelu, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 13/2006 ja SUUNTA 
2010 -kansainvälinen tarkastelu, Eräitä huomioita eurooppalaisesta liikennejär-
jestelmäsuunnittelusta, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2006). 

SUUNTA 2010 on laadittu ohjaamaan suunnittelun kehittämistä Tiehallinnossa. 
Tiehallinnon johtoryhmä hyväksyi suunnittelun lähivuosien keskeiset muutos- 
suunnat kesäkuussa 2006 tarkemman kehittämisohjelman laadinnan perustaksi. 
Varsinainen kehittämisohjetma laaditaan syksyllä 2006 osana Tiehallinnon kehit-
tämisen kokonaisohjelmaa. 

Linjausten valmistelusta on vastannut suunnittelun kehittämisryhmä, jonka pu-
heenjohtajana on toiminut Eeva Linkama ja jäseninä Mervi Karhula, Leo Koivula, 
Petri Keränen sekä Timo Mäkikyrö. Projektipäällikkönä on toiminut Ulla Priha ja 
assistenttina Ritva Varonen. Työryhmän tukena työhön ovat osallistuneet lukuisat 
Tiehallinnon eri tulosyksiköiden ja eri toimintojen asiantuntijat sekä sidosryhmien 
asiantuntijat. 

Linjausten valmistelua ohjanneeseen ohjausryhmään ovat kuuluneet Eero Karja- 
luoto, Aulis Nironen, Raimo Tapio, Rita Piirainen, Seppo Kosonen ja Eeva Lin-
kama sekä sihteerinä Ulla Priha. Konsultteina työn raportointivaiheessa ovat toi-
mineet Martti Perälä ja Timo Perälä Plaana Oy:stä 

Helsinki, lokakuu 2006 

Tiehallinto 
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1 JOHDANTO 

Toimintaympäristön haasteet, Tiehallinnon omat sisäiset kehittämistarpeet 
sekä valtakunnalliset liikennepoliittiset linjaukset ovat olleet lähtökohtia tien- 
pidon suunnittelun toimintatapojen kehittämistä koskevassa SUUNTA 2010 
-projektissa. Muutossuuntien tunnistamiseksi on selvitetty Tiehallinnon 
suunnittelutoiminnoissa tunnistettuja kehittämistarpeita sekä suunnittelu- ja 
hankintakäytäntöjen yhteensopivuuden parantamistarpeita. Lisäksi on selvi-
tetty parhaita kansainvälisiä ja pohjoismaisia suunnittelukäytäntöjä. Selvitys-
ten tulokset on raportoitu erillisinä raportteina. Raporttien nimet on esitetty 
esipuheessa. 

Käsillä oleva raportti" Suunnittelun lähivuosien keskeiset muutossuunnat - 
SUUNTA 2010" sisältää tavoitetilakuvauksen ja luonnoksen kehittämisoh-
jelmasta. Varsinainen kehittämisohjelma laaditaan syksyllä 2006. 

Tavoitetila muodostetaan 
Nykyisten toimien 	soviftamalla yhteen 
tehostamiskeinot 	tulevaisuuden haasteen ja 	Kootaan kiireelli- 

nykyisen toiminnan 	simmät kehittämis- 
kehittämisajatukset 	toimet ohjelmaksi 

Havaitut suunnittelun 
kehittämistarpeet 	 - 

Suunnittelun 
SUUNTA 2010 _____ kehittämisohjelman 

laatiminen 
Suunnittelu-ja 
hankintakäytäntöjen 	 - 
yhteensopivuus 	

i 

Parhaat kansain- Tulevaisuuden 
väliset käytännöt 	haasteet 

Kuva 1. SUUNTA 2010 -projektin vaiheet. 

Tiehallinnon tienpidon suunnitteluprosessi koostuu kolmesta luonteeltaan 
erityyppisestä osiosta: tie- ja liikenneolojen palvelutason ja laadun analyysis-
ta, tienpidon yleisten toimintalinjojen määrittelystä sekä varsinaisten tuottei-
den ja palveluiden suunnittelusta ja ohjelmoinnista. Suuri osa suunnittelun 
toiminnoista kytkeytyy osaksi muiden toimijoiden kanssa tehtävää liikenne-
järjestelmätyötä. Tuotteiden ja palvelujen suunnittelun kautta määräytyvät 
hankittavien tienpidon tuotteiden tai itse tuotettavien asiakaspalvelujen pal-
velutaso ja toiminnallinen laatu. Tienpidon suunnittelun suurimpia haasteita 
onkin vastata toimintaympäristön muutosten asettamiin haasteisiin kiinteäs-
sä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ottaa yhä paremmin huomioon eri 
asiakasryhmien tarpeet sekä parantaa suunnittelun tuloksellisuutta osana 
tienpidon kokonaisuutta. 
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SUUNNITTELU 

- 	 - 

HANKINTA 

TIE- JA TIENPITOPALVELUIDEN 

LIIKENNE- TIE-JA TIENPITO-JA TOTEUTTAMINEN 

OLOJEN LIIKENNE- ASIAKAS- 

PALVELU- OLOJEN PALVELUIDEN 

TASON SUUNNITTELU SUUNNITTELU 
IAKASPALVELUT ANALYYSI 

ASIAKASPALVELUIDEN 
- TOTEUTTAMINEN 

Kuva 2. Tien pidon prosessien kytkeytyminen toisiinsa 

Suunnittelun lähivuosien keskeiset muutossuunnat - SUUNTA 2010 koros-
taa suunnittelun asiakaslähtöisyyttä. Ihmisten jokapäiväisten matkojen ja 
elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus ja laatu ovat suunnittelun keskeisinä 
lähtökohtina. Muita tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi liikenneturvallisuu-
teen, ympäristöön ja liikennejärjestelmän taloudellisuuteen, ei kuitenkaan ole 
unohdettu. Niihin liittyvät käytännöt ja ohjaus toimivat jo nykyisin hyvin, eikä 
niihin kohdistu akuuttia kehittämispainetta. Tietyn asiakasnäkökulman koros-
taminen ei myöskään tarkoita muiden unohtamista: esimerkiksi maanomista-
jien ja sidosryhmien näkökannat ja mielipiteet välittyvät suunnitteluun yhä 
tehostuvan vuorovaikutuksen ja sidosryhmäyhteistyön kautta. 
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SUUNNITTELUN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 

2 SUUNNITTELUN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 	Toimintaympäristän haasteet suunnittelun kehittämiselle 

Toimintaympäristömme muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Sen muutoksilla on 
suuria vaikutuksia tienpitoon ja sen osa-alueena suunnitteluun. Suunnitte-
lussa toimintaympäristön muutokset vaikuttavat joko suunniteltavien ratkai-
sujen ominaisuuksiin tai suunnittelun periaatteisiin, käytäntöihin ja toiminta- 
tapoihin - ja useimmiten molempiin. Seuraavassa on käyty läpi merkittävim-
piä suunnittelun kehittämiselle kohdistuvia toimintaympäristön haasteita. 

Asiakaslähtöisyys on julkishallinnossa yleisesti tavoiteltu arvo. Se tarkoit-
taa, että toiminnan tavoitteena on mandollisimman hyvin tukea asiakkaiden 
(kansalaisten ja elinkeinoelämän) matkojen ja kuljetusten toimivuutta. Sama 
ajattelutapa ohjaa suunnittelua myös liikenne- ja viestintäministeriön liiken-
nejärjestelmätyössä. 

Maaseutu hiljenee - suuret kaupunkiseudut ruuhkautuvat. Alueiden ke- 
hityssuunnat ovat hyvin erilaisia: talouskasvu ja liikenteen kasvu keskittyvät 
suuriin keskuksiin - toisaalta väestö ja toiminnot harvenevat maaseudulla. 

Toimintaympäristön 	Keskeinen haaste on turvata matkojen ja kuljetusten toimivuus pitkäjäntei- 
muutokset vaikutta- 	sesti, kestävällä tavalla. 
vai sekä suunnittelu- 
ratkaisuihin että 	Tietoyhteiskunta ja informaatioteknologian kehitys luovat monia mandol- 
suunnittelun periaat- 	lisuuksia ja keinoja vastata liikennejärjestelmän haasteisiin uudenlaisin kei- 
teisiin, käyfäntöihin 	noin. Suunnittelun periaatteissa ja toimintatavoissa uudet mandollisuudet on 
ja toimintatapoihin. 	tunnistettava ja otettava huomioon. Sovelluskohteina ovat mm. liikenteen 

hallinta, informaatiopalveluiden tarjonta, liikenneturvallisuuden parantaminen 
sekä tiedon kerääminen, hallinta ja hyödyntäminen. 

Verkostomaiset toimintatavat yleistyvät sekä elinkeinoelämässä että yh-
teiskunnan toiminnoissa. Verkostomainen toimintatapa on sekä kansallista 
että globaalia. Verkostomaisella toimintatavalla on mandollista saada pa-
rempaa vaikuttavuutta yhä niukemmilla resursseilla. Verkostomainen toimin-
tatapa lisää kanssakäymisen sekä liikkumisen ja kuljettamisen tarvetta. 

Toiminnan tuloksellisuuden jatkuva parantaminen on keskeinen tavoite 
koko yhteiskunnassa. Yhä niukemmilla resursseilla on saatava aikaan yhä 
enemmän vaikuttavuutta ja tuloksia. Tavoitteena on kehittää suunnittelurat-
kaisuja ja käytäntöjä, joilla varmistetaan yhteiskunnan voimavarojen mandol-
lisimman tuloksellinen ja tehokas käyttö. 

EU:n ja Suomen liikennepolitiikan linjaukset antavat raamit tienpidon 
suunnittelulle ja sen kehittämiselle. Jatkossa EU tulee yhä enemmän vaikut-
tamaan jäsenmaidensa liikennepoliittisiin linjauksiin ja ratkaisuihin joko suo-
raan tai esimerkiksi ympäristökysymysten yhteydessä. 

Ilmastonmuutos, etenkin ilmakehän hiilidioksidin kasvu ja sen myötä ilmas-
ton lämpeneminen, on uhka, jonka torjumiseksi on etsittävä uusia, entistä 
tehokkaampia keinoja matkojen ja kuljetusten toimivuuden turvaamiseksi - 
myös kysynnän hallinnan keinoin. 
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Alue- ja yhdyskuntarakenteen, väestörakenteen ja elinkeinorakenteen 
muutokset vaikuttavat matkojen ja kuljetusten määrään sekä ominaisuuk-
siin ja edelleen suunnittelun ratkaisuihin. 

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset on osattava tunnistaa ennakolta 
yhä paremmin, niihin on suunnittelussa varauduttava, ne on osattava hyö-
dyntää ja niihin on pyrittävä vaikuttamaan. 

2.2 	Liikenteen visio 2030 - perusta lähivuosien liikenne- 
poliittisille linjauksille 

Liikennepolitiikan tavoitteena on hyvinvoiva Suomi. Tarvittavat matkat ja kul-
jetukset toimivat koko maassa joka päivä tukien elinkeinoelämän kansainvä-
listä kilpailukykyä, ihmisten hyvää arkea ja alueiden elinvoimaa. 

Liikennejärjestelmä toimii kestävästi suomalaisen yhteiskunnan arvojen poh-
jalta. Keskeistä on liikkumisen ja kuljettamisen turvallisuus sekä liikennejär-
jestelmän ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. 

Yhteistyöllä, osaamisella ja innovaatioilla vastataan tulevaisuuden haastei-
sun ja hyödynnetään tehokkaasti uuden tietoyhteiskunnan mandollisuudet. 
Muuttuva toimintaympäristö kannustaa uusien keinojen käyttöönottoon ny-
kyisten rinnalle. 

\ akset a, 0 ) 

1 

Toimivat 
Kustannukset 	Hyva ymparusto 	kuljetukset 	_______ 

Toimivat 	Uikenna 	Tervey5 
matkat 	turvallisuus 

Kuva 3. Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa. 

2.3 	Tiehallinnon arvot, visio ja toimintastrategia 

Yhteiskunnallinen vastuu, asiakaslähtöisyys, yhteistyö sekä monipuolinen 
osaaminen ovat Tiehallinnon keskeisiä arvoja, jotka ohjaavat lainsäädännön 
ja liikennepolitiikan ohella Tiehallinnon toimintaa. Visionsa mukaan Tiehallin-
to on suunnittelussa arvostettu suunnannäyttäjä, joka ymmärtää liikenneolo-
jen merkityksen kansalaisten hyvinvoinnille sekä elinkeinoelämän kilpailuky-
vylle ja tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa liikennejärjestelmän hy-
väksi. 

Tekeillä oleva liiken-
teen visio 2030 on 
perusta lähivuosien 
liikennepoliittisille 
linjauksille. 
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Vuonna 2005 tarkistettu toimintastrategia määrittelee Tiehallinnon toiminta- 
ajatuksen ja keskeiset tehtävät Tiehallinnon arvojen ja vision pohjalta. Toi-
mintastrategian mukaan tienpidon suunnittelun lähtökohtana ovat tienkäyttä-
jien eli asiakkaiden tarpeet. Koska toimivat tieyhteydet ovat osa toimivaa lii-
kennejärjestelmää, Tiehallinto osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen ja alu-
eelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. 

Pääosan tienpidon suunnittelupalveluista Tiehallinto hankkii markkinoilta. 
Hankintojen perusteena on kokonaistaloudellisuus, palveluntoimittajan laa-
tuvastuu ja yhteistoimintakyky. Tiehallinto varmistaa suunnittelussa oman 
ydinosaamisen ylläpitämisen riittävällä henkilöstömäärällä ja -rakenteella. 
Tuottavuutta parannetaan mm. omaan ydinosaamiseen keskittymällä, ver-
kottumalla ja kumppanuuksilla, automatisoinnilla sekä tiedonhallinnan säh-
köistämisellä. 

2.4 	Tiehallinnon sisäisiä haasteita suunnittelun kehittämiselle 

Suunnittelun sisäisiä kehittämistarpeita on selvitetty SUUNTA 2010 -esisel-
vitysprojektien yhteydessä. Ideoita suunnittelun kehittämiseen on haettu sel-
vittämällä myös kansainvälisiä toimintatapoja. 

Suunnittelun kehittämistarpeet 

Tiehail innon strategioissa esiintyvä määrite palvelutaso ei ole konkretisoitu- 
nut tienpidon toiminnallista laatua koskeviksi määrittelyiksi. Yhteys palvelu- 
tason ja teknisten mittareiden väliltä puuttuu. Palvelutason ja laatutavoittei- 

Palvelutason ja laa- 	den määrittely onkin yksi suunnittelun tärkeimmistä kehittämistehtävistä. 
tutavoitteiden mää- 	Toimintaympäristön kehityksen ennakointi ja sitä koskevan tiedon käyttö 
rittely on yksi suunnit- 	suunnittelussa ovat myös tärkeitä kehittämiskohteita suunnittelun asiakas- 
telun tärkeimmistä 	lähtöisyyden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. 
kehittämistehtävistä. 

Liikkumisen ohjaamiseen ja liikenneverkon käytön tehostamiseen tähtääviä, 
neliporrasajattelua soveltavia suunnittelumenetelmiä tulisi hyödyntää ja ke-
hittää. Ajantasaisen liikennetiedon ja muun yhteiskuntaa koskevan tiedon 
käytön kehittäminen suunnittelun tukena liittyy oleellisesti kaikkien suunnitte-
luvaiheiden kehittämiseen. Vaikutusten arvioinnin kehittäminen puolestaan 
parantaisi suunnittelun perustelua vaikutuksilla ja tätä kautta suunnitelmien 
yhteiskunnallista läpinäkyvyyttä sekä yleistä hyväksyttävyyttä. 

Suunnitteluprosessiin liittyvä oman ydinosaamisen määrittely ja kehittäminen 
on tärkeää jatkossa Tiehallinnon resurssien pienentyessä. 

Suunnittelu- ja hankintakäytäntöjen yhteensopivuus 

Suunnittelu- ja hankintakäytäntöjen kehittyminen ei ole kulkenut Tiehallin-
nossa samaa tahtia. Uusia hankintamenettelyjä kehitettäessä yhteys suun-
nitteluun on jäänyt monilta osin huomioon ottamatta. Tämä näkyy mm. 
suunnitteluohjeistuksen puutteellisuutena sekä investointien että kunnossa- 

Kunnossapidon 	pidon hankinnoissa. 
suunnittelua on tar- 
vetta tehostaa. 	Ku nnossapitoa koskeva suunnittelujärjestel mä puuttuu lähes kokonaan, 

vaikka valtaosa tienpidon määrärahoista kohdistuukin kunnossapitoon. Kun- 
nossapidon asemaa tulisikin korostaa ja tuoda sitä enemmän esille jo Tiehal- 
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linnon strategioissa ja TTS -suunnitelmassa, jolloin kunnossapidon suunnit- 
telu saataisiin järjestelmälliseksi läpi eri suunnittelun tasojen. 

Suunnittelu- ja hankintaprosessit eivät nykyisellään kytkeydy riittävällä taval- 
la yhteen. ldeaalitilanteessa suunnittelun tulisi tukea ja ohjata hankintapro- 
sessia tuotteita ja palveluja koskevilla palvelutaso- ja toimivuusmäärittelyillä Suunnittelu- ja han- 
sekä suunnitelmilla. Prosessien tulisi toimia läheisessä yhteistyössä suunnit- kintaprosessien tulisi 
telun ja hankinnan eri vaiheissa. Nykyisin esimerkiksi päätös valitusta han- toimia läheisessä yh- 
kintamuodosta tehdään liian myöhään suunnittelua ajatellen. Vastavuoroi- teistyössä suunnitte- 
sesti suunnitteluprosessin tulisi tuottaa täsmällisemmät toimivuusvaatimuk- lun ja hankinnan eri 
set hankintaprosessin tueksi. Myös hankinnan tuloksena syntyvän vaikutta- vaiheissa. 
vuuden (saatiinko hankinnalla sellaiset vaikutukset kuin haluttiin) jälkiseuran- 
ta on prosessien välillä organisoimatta. 

Yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa 

Tiehallinnon asiakaslähtöisyyteen pyrkivä toimintamalli on jo synnyttänyt tii-
vistä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa on hiljalleen siir-
rytty tiedottamisesta vuorovaikutteiseen suunnitteluun ottamalla sidosryhmi-
en odotukset ja tarpeet huomioon riittävän aikaisessa suunnittelun vaihees-
sa. Myös suunnitteluyhteistyötä maakunnallisten liittojen, kuntien ja eri valti-
onhallinnon toimijoiden kanssa on kehitetty eri puolilla maata toteutettujen 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien, maankäytön suunnittelun yhteistyön, tut-
kimushankkeiden sekä yhteisten kehittämisprojektien myötä. Tätä yhteistyö-
tä kehitetään edelleen. 

Suunnittelun yhteensovittaminen Tiehallinnon muiden toimintojen ke-
hittämiseen 

Tiehallinnon oman toiminnan kehittäminen edellyttää eri toimintojen yhteen- 
sovittamista ja kehittämistä siten, että kehittämisellä kokonaisuutena tuetaan 
Tiehallinnon hyväksytyn toimintastrategian toteutumista. Suunnittelun kehit-
tämislinjauksiin vaikuttavat erityisen merkittävästi asiakkuusstrategia, han-
kintastrategia ja henkilöstöstrategia. Uudet hankintamenetelmät ja toiminta-
tavat ovat lisänneet vuorovaikutustarvetta suunnittelu- ja hankintaprosessien 
välille, innovatiivisuuteen kannustavien suunnittelumenetelmien käyttötarvet-
ta sekä täysin uusien suunnitelmien tekemisen tarvetta. Tiehallinnon asiak-
kuusstrategian linjaukset luovat puolestaan lisää paineita asiakasryhmien 
tarpeiden tuntemiselle sekä suunnitteluprosessin vuorovaikutuksen ja yhteis-
työn kehittämiselle. 

Osa suunnittelun käyttämistä ja tarvitsemista tietojärjestelmistä on jäänyt jäl-
keen kehityksestä eikä toimi tehokkaasti muuttuvassa tilanteessa. Parempi 
hanketiedon hallinta helpottaisi ohjelmointia ja tienpidon toimenpiteiden pe-
rustelemista. 

Omana työnä tehtyjä suunnittelutehtäviä siirretään edelleen hallitusti ulko-
puolisten palveluntuottajien tehtäviksi. Tiehallinnon rooli tilaajavirastona ja 
sen tehtävät kehittyvät suuntaan, jotka edellyttävät sen omilta asiantuntijoilta 
entistä laaja-alaisempaa osaamista ja verkottumista. Erikoistuminen niin tie- 
piirien kuin henkilöidenkin osalta jatkuu. 
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Suunnittelun kansainvälisiä suuntauksia 

Maailmalla liikenneinfrastruktuuri-investointeja perustellaan usein taloudelli- 
sen kasvun edellytyksenä. Kuitenkin uuden infrastruktuurin rakentamisen 

Neliporrasanalyysin 	rinnalle on tullut tasapäisenä vaihtoehtona olemassa olevan infrastruktuurin 
tyyppinen ajatusmal- 	käytön tehostaminen. Neliporrasanalyysiin tyyppinen ajatusmalli onkin vai- 
II on vallannut kan- 	lannut alaa; liikkumisen ohjaaminen henkilöautoista muihin kuikumuotoihin ja 
sainvälisesti alaa Iii.. 	olemassa olevan liikenneverkoston käytön optimointi on kansainvälisen kat- 
kennejärjestelmän 	sauksen mukaan yleinen suuntaus. 
kehittämisessä. 

Toinen havaittu yleinen kansainvälinen suuntaus on vuorovaikutuksen ar-
vostuksen kasvu ja sen lisääntyminen. Tietouden lisääminen asiakastarpeis-
ta, strategioihin vaikuttavista yhdyskunnan toiminnoista (seuranta ja tilastoin-
ti) sekä liikennepolitiikan jälkiseurannasta on merkittävä osa tulevaisuuden 
suunnitteluprosesseja. 
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3 SUUNTA 2010:N TAVOITTEET 

3.1 Suunta 201 0:n suunnittelun logiikka 

Suunta 2010:n suunnittelun logiikka ilmenee oheisesta kuvasta. 

____ 	Toimintaympäristön ja Tiehallinnon haasteet 
suunnittelun kehittämiselle 

______ 	Suunnittelun kehittämisen tavoitteet 

Suunnittelun lähivuosien keskeiset 
muutossuunnat 

Kehittämisohjelma 
- Kehittämisalueet joiden sisällä 
- priorisoidut kehittämisprojektit 

Kuva 4. Suunta 20 10:n suunnittelun logiikka. 

3.2 Suunnittelun kehittämisen tavoitteet 

Suunnittelutoimintoja kehitetään siten, että Tiehallinnon strategisten tavoit-
teiden toteuttamisessa ed istytään. Strategiset tavoitteet on määritelty Tiehal-
linnon TTS:ssa vuosille 2007-2011 
• 	vaikuttavuudelle 

- päätieverkon sujuvuuden parantaminen 
- liikennekuolemien vähentäminen 

• 	asiakaslähtöisyydelle 
- tienkäyttäjätyytyväisyyden parantaminen 
- sidosryhmäyhteistyön parantaminen 
- talvihoidon palvelutason varmistaminen 

• 	taloudellisuudelle ja tehokkuudelle 
- 	tieverkon kunnon säilyttäminen 
- 	hankintamenettelyjen kehittäminen 
- 	prosessien suorituskyvyn parantaminen 

• 	kyvykkyydelle 
- 	osaamisen parantaminen 
- 	henkilöstösuunnitelman toteuttaminen 
- 	työtyytyväisyyden parantaminen 
- 	tiedonhallintasuunnitelman toteuttaminen. 

Strategisten tavoitteiden toteutumista mitataan sovituilla mittareilla. 

Suunnittelun tavoitteena on puolestaan tuottaa ratkaisuja, jotka edistävät 
liikkumisen ja kuljetusten toimivuutta ja turvallisuutta ekologian ja talouden 
edellyttämällä kestävällä tavalla. 

Suunnittelutoimintoja 
kehitetään siten, että 
Tiehallinnon sfrate-
gisten tavoitteiden, 
vaikuttavuuden, 
asiakaslähtöisyyden, 
taloudellisuuden ja 
tehokkuuden sekä 
kyvykkyyden toteut-
tamisessa edisty-
tään. 
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4 SUUNNITTELUN LÄHIVUOSIEN KESKEISET 
MUUTOSSUUNNAT 

4.1 Kehittämislinjaukset 

Suunnittelun tavoitetilassa kuvataan ne suunnittelun keskeisimmät muutok-
set ja kehittämislinjaukset sekä niihin liittyvät suunnittelun periaatteet, käy-
tännöt ja toimintatavat, joiden halutaan olevan käytössä 5-10 vuoden aika- 
tähtäimellä. Kehittämislinjauksia on yhteensä kymmenen. Tärkeimmät ensi 
vaiheen kehittämistoimet on koottu jäljempänä kohdassa 5 kuvattuun kehit-
tämisohjelmaluonnokseen. 

SUUNTA -työn aikana käytiin vuoropuhelua Tiehallinnon sisällä sekä kes-
keisten sidosryhmien kanssa suunnittelun kehittämisestä. Näin haluttiin var-
mistaa, että suunnittelun kehittämisajatukset ovat mandollisimman laajasti 
yhdessä ymmärrettyjä ja hyväksyttyjä. 

Kehittämislinjaukset ovat seuraavat: 
1) Asiakaslähtöisyys suunnittelussa voimistuu. 
2) Suunnittelun tietoperusta laajenee ja tiedon hallinta tehostuu. 
3) Neliporrasajattelu otetaan käyttöön suunnittelun eri vaiheissa. 
4) Liikennejärjestelmätyöhön panostetaan. 
5) Tarveselvityksen rooli uudistuu ja vahvistuu. 
6) Hankesuunnittelu ja kaavoitus kytketään tehokkaammin yhteen. 
7) Kunnossapidon suunnittelua tehostetaan. 
8) Suunnittelun ja hankinnan yhteispeli tehostuu. 
9) Uudistuvilla ja tehostuvilla toimintatavoilla parannetaan tuloksellisuutta. 
10) Kyvykkyyden ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. 

Kehittämislinjausten sisältö on kuvattu seuraavissa kappaleissa. 

4.2 Asiakaslähtöisyys suunnittelussa voimistuu 

Asiakaslähtöisen suunnittelun vision voisi kiteyttää" Intohimoksi parantaa 
suomalaisten arkea ja elinkeinoelämän kilpailukykyä". Tämänsuuntaiseen 
ajatukseen perustuu myös Liikenne 2030 -työssä kuvattu Liikenteen visio 
(kohta 2.2). 

Ajattelutapa tuo suunnitteluun nykyistä vahvemman asiakaslähtöisyyden 
ulottuvuuden. Tavoitteena on kaikissa oloissa tuottaa mandollisimman paljon 

Asiakaslähtöisen 	aitoa ja todennettavissa olevaa hyötyä asiakkaille - suomalaisille ja Suomen 
suunnittelun tavoit- 	elinkeinoelämälle. Liikkujan ja kuljetuksen tarvitsijan näkökulmasta liikenne- 
teena on tuottaa 	järjestelmä on yksi kokonaisuus. Eniten hyötyä asiakkaille voidaan tuottaa 
mandollisimman pal- 	siten, että pyritään tehokkaimmalla mandollisella tavalla poistamaan ja eh- 
ion todenneltavissa 	käisemään matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta haittaavat tai uhkaavat on- 
olevaa hyötyä asi- 	gelmat. Suunnittelu perustuu asiakkaiden toimintalogiikan tuntemiseen sekä 
akkaille - suomalai- 	ymmärrykseen matkojen ja kuljetusten sekä Tiehallinnon tuotteiden ja palve- 
sille ja Suomen elin- 	luiden roolista asiakkaan elämässä ja toiminnassa. 
keinoelämälle. 

Liikennejärjestelmätyössä on tärkeää tunnistaa toimivuuden ongelmat ja uhat 
kokonaisuutena sekä suhteuttaa eri toimijoiden keinot ja vaikutusmandolli- 
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suudet tähän kokonaisuuteen. Matkojen ja kuljetusten palvelutaso syntyy 
monen eri tekijän yhteisvaikutuksena. Tiehallinto voi vaikuttaa palvelutasoon 
vain omalta osaltaan. Ongelma, joka Tiehallinnon suunnasta näyttäytyy suu-
rena, saattaakin koko matkan mittakaavassa olla vähäinen, koska matkaan 
sisältyy jokin muu, asiakkaan toiminnan kannalta paljon haitallisempi ongel-
ma tai uhka. Liikennejärjestelmäyhteistyön avulla päästään toimijakohtaises-
ta osaoptimoinnista kokonaisoptimointiin. 

ja liikennejärjestelmätyö toimii eri tyyppisissä 
liikkumisympäristöissä... 

Kaupunki- 
Maaseutu 

seudul Paäväylät 

Kun tunnetaan 
tarpeet, 	

ElInkeInoelämä kilpailukyky tavoitteet ja 
reunaehdot... 

Ihmisten Jokap,vset Ilikkumis 
tarpeet 

0. 

Alueiden kebillymin 

löydetään yhdessä 
vaikuttavirnniat keinot 
liikennejärjestelmän 
parantamiseksi. Tiehallin-
non keinoja: 

• Vaikutelaan maankäytlöön. 
liikennetarpeeseen ja kulku- 
tavan valintaan 

Tehostetaan olemassa olevan 
väyläslön käyttöä 

• Parannelaan olemassa olevaa 
väyläslöä 

• Isot laajennus- ja uusinves-
toinnil 

Kuva 5. Suunnittelun logiikka. 

Tiehallinnon suunnittelutoiminnoissa pätee sama logiikka: tuotteet ja palvelut 
suunnitellaan ja ajoitetaan asiakkaiden matkojen ja kuljetusten toimivuuden 
kannalta mandollisimman tehokkaiksi. Kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin ei mi-
tenkään voida vastata, mutta Tiehallinnon tulee suunnitella ja priorisoida toi-
miaan yhä asiakaslähtöisemmin niin, että ne kestävällä tavalla tuottavat par-
haan mandollisen hyödyn asiakkaiden toiminnalle. Koko suunnitteluketjun 
hallintaa on tehostettava: ymmärrys liikennejärjestelmän toimivuudesta ja 
laadusta on suunnitteluprosessissa osattava jalostaa palvel utasomäärittelyik-
sija edelleen laatu- ja toimivuusvaatimuksiksi. Tiehallinnon roolissa korostuu 
yhä enemmän matkojen ja kuljetusten toimivuuden varmistaminen. 

Voimistuva asiakaslähtöisyys edellyttää suunnittelun tueksi uudenlaista tieto- 	Tiehallinnon roolissa 

pohjaa toimintaympäristöstä, asiakkaiden toiminnasta, matkojen ja kuljetus- 	korostuu yhä enem- 

ten ominaisuuksista ja reiteistä sekä näiden kaikkien kehityskuvista. Uuden- 	män matkojen ja 

lainen tieto ja sen tehokas hallinta ovat paljolti kaikkia liikennejärjestelmän 	kuljetusten toimivuu- 

toimijoita hyödyttäviä. 	 den varmistaminen. 

Myös vuorovaikutus asiakkaiden kanssa suunnittelun eri vaiheissa tehostuu 
niin, että se tuottaa selvää hyötyä kaikille osapuolille. Asiakkaat antavat tieto-
ja matkoistaan ja kuljetuksistaan, niiden mandollisista ongelmista sekä on-
gelmien vaikutuksesta asuinympäristön tilaan, arjen sujumiseen ja elinkeino-
jen toimintaan. Suunnittelijat puolestaan pystyvät paremman tiedon pohjalta 
arvioimaan tarvittavan palvelutason ominaisuudet, löytämään tehokkaimmat 
mandolliset keinot toimivuuden turvaamiseen sekä toimille oikean ajoituksen. 
Asiakkaat osallistuvat yhä enemmän myös palvelutason ja sen ratkaisuvaih-
toehtojen pohdintaan ja priorisointiin etenkin, kun myös kysynnän ohjauksen 
keinot yleistyvät. Vuorovaikutuksen onnistuminen edellyttää uusia toimintata-
poja ja työkaluja suunnitteluun. 
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Suunnittelun ratkaisuissa varaudutaan toimintaympäristön kehitykseen sekä 
vastataan toimintaympäristön muutoksiin. Matkojen ja kuljetusten toimivuu-
den varmistaminen joka päivä tarkoittaa, että suunnittelun on kyettävä tunnis-
tamaan toimintaympäristössä ja asiakkaiden toiminnassa tapahtuneet tai en-
nakoidut muutokset sekä muuttamaan toimintalinjoja ja ratkaisuja tarvittaessa 
nopeastikin. Suunnittelun toimintatapojen ja menettelyjen tulee entistä pa-
remmin mandollistaa tarkoituksenmukaiset ja joustavat toimintalinjamuutok-
set sekä palvelutasoa ja kehittämisratkaisuja koskevat uudelleenarvioinnit. 

4.3 	Tietoperusta laajenee ja tiedon hallinta tehostuu 

Suunnittelun tietoperustan tulee olla määrältään ja laadultaan riittävää asia-
kaslähtöiseen, matkojen ja kuljetusten toimivuutta tukevaan suunnitteluun. 
Tietoperusta laajenee erityisesti tie- ja liikenneolojen arviointiin sekä liiken-
nejärjestelmäsuunnitteluun käytettävien tietojen osalta. Tiedonhallinnan rat-
kaisut tukevat uutta arjen tietoyhteiskuntaa ja suunnittelun tavoitetilaa. Tie-
donhallinnan kehittäminen toteutetaan tiehallintotasoisia toimintalinjoja nou-
dattaen, tiedonhallinnan TTS -ohjelman puitteissa ja yhteishankkeina alan 
toimijoiden sekä Tiehallinnon muiden prosessien kanssa. Tiedon hallinta te-
hostuu kaikissa suunnittelun vaiheissa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelun tietotarpeet on määritelty 
ja tiedon hallinnan toteutusratkaisut toimintamalleineen on kuvattu. Tiestö- ja 

* 	 liikennetietojen lisäksi suunnittelun lähtötietoina käytetään entistä kattavam- Yhteiset tietovarastot 	. 	. 	. 	. 	. 	. . 	 . 	. 	. 	. • * 	 pia tietoja asiakkaiden toiminnasta matkoista ja kuljetuksista seka toimin- ja tietoverkot ovat • 	 taymparistosta. avauntekujoita tieto- 
perustan laajentami- 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	... 
sessa ja tiedon hal- 	Ta'otet 1 assa tiedot aiemmusta selvityksista, suunnitelmista, kaavoituksesta 

linnan tehostamises- 	ja maankäytöstä, asiakkaista, tiestöstä, liikenteestä, liikenneturvallisuudesta, 
sa 	 ympäristön tilasta, toimintaympäristöstä, toimenpiteistä ja vaikuttavuudesta 

ovat mandollisimman laajalti alan yhteisissä tietovarastoissa ja ne siirtyvät 
tehokkaasti toimijalta toiselle ja elinkaaren vaiheesta seuraavaan avointen, 
yhteisten tietoverkkojen kautta. Yhteisil lä tietovarastoilla lisätään su unnitte-
luun käytettävissä olevan tiedon määrää. Yhteisillä tietoverkoilla saadaan 
nykyistä kattavampi ja ajantasaisempi käsitys tie- ja liikenneolojen tilasta, 
toimivuudesta ja kehittymisestä. Suunnittelusta tulee aidon vuorovaikutteista. 

Prosessit ja valitut teknologiaratkaisut tukevat uutta arjen tietoyhteiskuntaa. 
Tiedon keräämisessä, hallinnassa, yhdistelyssä ja jalostuksessa hyödynne-
tään kehittyvää teknologiaa ja ostopalveluita. Rutiinitoiminnot on pitkälti au-
tomatisoitu. Tiedon laatutaso on korkea. 

Hankesuunnittelu perustuu alan yhteiseen tuotetietomalliin ja standardeihin, 
jotka tehostavat ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelua ja kustannusten hallintaa. 
Samalla vähennetään oleellisesti tiedon siirron kustannuksia. 

Suunnittelun asiantuntijajärjestelmät ja työkalut on uudistettu niin, että asian-
tuntijan panos voidaan kohdistaa ydintehtäviin. Suljetuista järjestelmistä siir-
rytään asteittain verkkotyökaluihin ja tietopalveluihin. Työkalujen uudistus 
mandollistaa alan yhteisten ratkaisujen täysimääräisen käyttöönoton sekä 
resurssien käytön tehostamisen. 
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Tietoperusta laajenee 

vuorovai-
kutus 

äristö 
aankäyttö ja voitus t0mtvakuttavuus 

v________________ 
1 	tie- ja 
1 	liikenneolojen iikennejärjestelmä- 	 tienpidon 

suunnittelu 	 suu nn iftelu> analysointi 

Tiedon hallinta tehostuu 

'set'\Kt 
ovarasto 	 verkot 

al- omati- 
ogia tek 	

standardardit 
(n kk 7set 

Kuva 6. Tieto perusta laajenee ja tiedon hallinta tehostuu, prosessikuva. 

Suunnittelun lopputuloksena syntyvät hanketiedot ovat tavoitetilassa tiiviisti 
kytkettyinä toiminnan ohjaukseen. Hankkeet ovat siten hyvin hallinnassa. 
Suunnitelmaratkaisut ovat entistä tarkoituksenmukaisempia niin vaikutta-
vuuden kuin tehokkuudenkin näkökulmista. Uusi teknologia lisää mm. tiever-
kon käytön ohjaukseen perustuvia ratkaisuja. 

4.4 Neliporrasajattelu otetaan käyttöön suunnittelun eri vai-
heissa 

Neliporrasajattelulla etsitään optimaalinen pitkän ajan kehittämispolku mat-
kojen ja kuljetusten toimivuuden, liikenneturvallisuuden sekä liikennejärjes-
telmän laadun varmistamiseksi. Kehittämispolun sisältämä kokonaisuus voi 
koostua monien eri toimijoiden toimenpiteistä ja keinoista. Olennaista ajatte-
lussa on, että väyläpalvelujen kehittämisen rinnalle otetaan määrätietoisesti 
ayttöön myös Kysynnan rialllnnan Keinot. 

Vaikuttaminen maankäyttöön/ 
liikennetarpeeseen sekä kulku- 	Toimenpiteet 
ja kuljetusmuodon valintaan 

Tavoitteena sovitun 

Liikenneverkon käytön 	 palvelutason 

tehostaminen 	
Toimenpiteet 	varmistaminen pitkällä 

aikavälillä 

Pienet parantamistoimet 	Toimenpiteet 	Ratkaisuna erityyppisiä 
toimenpiteitä 
yhdistelevä 
kehittämispolku 

Uusinvestoinnit 	 Toimenpiteet 

Neliporrasajaifelun 
käyttöön otto paran-
taa tienpidon kus-
tannustehokkuutta ja 
monipuolistaa pa-
rantamisen keinova-
likoimaa. 

Kuva 7. Neliporrasajattelun periaate 
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Neliporrasajattelu on työkalu, joka otetaan käyttöön suunnittelun eri tasoilla, 
vaiheissa ja alueilla aina tiikennejärjestelmäsuunnittelusta yksittäisen tien 
rakennussuunnitteluun saakka niin kaupunkiseuduilla kuin maaseutualueilla-
km. Neliporrasajattelu on asiakaslähtöinen tarkastelutapa, jossa on läheinen 
kytkentä maankäytön suunnitteluun. Tärkeää on kaikissa vaiheissa tarkastel-
la kattavasti ja ennakkoluulottomasti vaihtoehtoisia mandollisuuksia liikenne- 
järjestelmän toimivuuden ja laadun varmistamiseksi. 

Neliporrasajattelulla on suurin käyttöpotentiaali liikennejärjestelmän tai on-
gelmakohteiden kehittämisessä kaupunkiseuduilla (esimerkki 1) tai päätei-
den yhteysvälien kehittämisessä (esimerkki 2), joissa innovatiivisten ja ta-
loudellisten kehittämispolkujen löytämisellä voidaan saavuttaa suuria säästö-
jä. Neliporrasajattelua voidaan soveltaa myös vähäliikenteisen tien taloudelliseen 
ylläpitoon (esimerkki 3). 

iemola 	 •. 	 . Taso 1 Lllkennetve Ja kulkunyodot 
Y.ai.tby 	. Uudet asunto- ja liikekeskukset 

. 
-• 	

- ... 	 . 
Rautatie, metro ja linja-autoliikenne as ra 	

'•.• Kevyen liikenteen verkko 

'•, 
•• Liityntäliikenne 

•ojg'p 	
"* 	'U9 

kc, 	'r. 	 - Taso 2 Tieverkon käytön tehostamNien 
is 

" 
Liikenteen telemaattinen ohjaus 

'A 	VANTAA:1.. Vaihtoehtoiset reitit 
IJ*IhTi 	 , .4 

/1 '4 LIj Tjaiu 

Hainönhalhnta - informaatio 
Käyttö- ja sujuvuusmaksut 

1 • 	&4I 
• 	Md"I 	M%;m..1 	 •.. Taso 3 Tleverkon p&antamen 

• 	 . 	
, 	I' Pantamistoimeiteet - Teemapaketin 

:.. 	h pienet kohteet 

+ 	 a1 Joukkoliikennekaistat? 
...rj3 \+;,••' 	- 

&3r 	
" :•usa..i 	'i.knb 4 

Meluesteet 
. 

«'' ' 	
. 	

#m 	 ^ Taso 4 Suuret kehlttämshankkeet 
'u 	 ''4' 	

.V.U)UlJLi, 

1) 	 - 

Kuva 8. Esimerkki 1: Liikennejärjeste/män/sisääntuloväylien kehittäminen. 

20-30 viotta 	 20-30 vuotta 

Päätien toisen ajoradan rakentaminen sekä 	 Liikenteen informaation ja ohjauksen sekä 
siihen liittyvät järjestelyt 	 nnnakkaisen tieyhteyden parantaminen 

Liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjen 
toteuttaminen ja lisäkaistojen rakentaminen 
Liikenteen säätelymaksujen käyttöönotto 

Kuva 9. Esimerkki 2: Päätien yhteysvälin kehittäminen. 



22 	 Suunnittelun lähivuosien keskeiset muutossuunnat - SUUNTA 2010 
SUUNNITTELUN LÄHIVUOSIEN KESKEISET MUUTOSSUUNNAT 

Tavoiteltu + 
palv&utaso - 	 + 	 - - - 	

- 

20-30 vuotta 	 20-30 vuotta 

t1 Päällysteen korjaus 
Tierakenteen parantaminen järeästi 	 0 Kuivatus (ojitus ja rumpujen uusiminen) 

Pahojen vauriokohteiden korjaus 

Kuva 10. Esimerkki 3. Vähäliikenteisen tien taloudellinen ylläpito. 

Esimerkeissä 2 ja 3 palvelutaso turvataan pienten askelten periaatteella, jol-
loin pääomaa ei sidota "ylimääräisen" palvelutason aikaansaamiseen. Var-
sinkin kaupunkiseuduilla pienten askelten periaate antaa mandollisuuden 
säätää myöhempien vaiheiden keinovalikoimaa ja niiden ketjutusta toimin-
taympäristön muuttuessa. Tulevaisuuden optiona on silti usein myös varaus 
mandolliselle lopputilanteen uusinvestoinnille. 

Toimenpidesuunnittelusta siirrytään palvelutason eli matkojen ja kuljetusten 
toimivuuden suunnitteluun, mikä kannustaa liikenne- ja tiealan suunnittelu- 
konsultteja ja urakoitsijoita etsimään uusia innovaatioita ja keinoja liikenne- 
ongelmien ratkaisuun. 

4.5 	Liikennejärjestelmätyähön panostetaan 

Liikennejärjestelmätyö -nimikkeeseen sisältyy liikennejärjestelmän suunnitte-
luun liittyviä vuorovaikutteisia osakokonaisuuksia, joilla on kiinteä kytkös 
tienpidon suunnitteluun, mutta jotka ovat varsinaisesti osa Tiehallinnon sidos- 
ryhmien suunnitteluprosessia ja ovat niiden vetovastuulla. Hallinnonalan yh-
teinen liikennepolitiikka- ja suunnitteluyhteistyö, liikennejärjestelmäsuunni-
telmat, maakuntien, seutujen ja kuntien strategiset suunnitelmat ja kaavat 
sekä niihin liittyvät lausunnot ovat keskeistä liikennejärjestelmätyötä. Liiken-
nejärjestelmätyössä sovitetaan yhteen eri toimijoiden ja eri hallinnonalojen 
tavoitteita ja toimenpiteitä. Liikennejärjestelmätyö ohjaa edelleen monella ta-
voin tuotteiden ja palvelujen suunnittelua ja niiden ohjelmointia. 

Liikennejärjestelmätyö eri muodoissaan on keskeinen ja ainoa keino yhteis-
työssä suunnitella eri toimijoiden yhteisiä ja rinnakkaisia toimenpiteitä liiken-
nejärjestelmän kehittämiseksi. Käytännössä tämän vaiheen tulisi edeltää 
kunkin toimijan omaa toiminnan suunnittelua. Tavoitteena on kehittää liiken-
nejärjestelmätyötä eri projektien muodostamasta toiminnasta prosessiksi, 
jossa toimijoiden suunnittelukäytännöt ja suunnitelmat nivoutuvat yhteiseksi 
jatkuvatoimiseksi kokonaisuudeksi. 

Liikennejärjestelmä-
työ on ainoa keino 
suunnitella yhteis-
työssä eri toimijoiden 
yhteisiä ja rinnakkai-
sia toimenpiteitä lii-
kennejärjestelmän 
kehittämiseksi. 

Suunnitteluyhteistyö kehittyy entistä tiiviimmäksi, vuorovaikutteiseksi proses- 	Liikennejärjestelmä- 
siksi. Haasteena on kehittää tarvittava yhteinen tietopohja sekä tehokkaat 	työ kehittyy jatku- 
toimintamallit yhteisen tiedon hallintaan, kehittää yhteistyön ja vuorovaikutuk- 	vaksi, vuorovaikut- 
sen malleja, toimijoiden osaamista, yhteistä suunnittelumetodiikkaa sekä te- 	teiseksi prosessiksi. 
hokkaita suunnittelun apuvälineitä. 
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Muut toimijat 
muiden liikennemuotojen toimijat, maakunnat ja kunnat, liikennepalvelujen tuottajat, 

muut ministeriöt, yritykset 
keinoina: maankäyttö, infratuotanto, liikennepalvelut, verotus, aluekehitys jne 

Liikennejärjestelmätyö 
tunnistetaan yhteiset tarpeet ja resurssit 

asetetaan yhteiset tavoitteet 
Iöydetaän vaikuttavimmat toimijat ja hyäksyttävät keinot 

Tiehallinto 

keinoina: hoito, ylläpito, liikenteen hallinta, asiakaspalvelut ja investoinnit 

Kuva 11. Liikennejärjestelmätyö on vuorovaikutteista strategiatyötä, joka si-
sältää monia eri osakokonaisuuksia sekä sovittaa yhteen eri toimi- 
joiden ja eri hallinnonalojen tavoitteita toimenpiteitä. 

Liikennejärjestelmätyön tehostamisen tavoitteena on nykyistä hallitumpi, ta-
loudellisempi ja tehokkaampi liikennejärjestelmä. Tiehallinto on monen vuo-
den ajan ollut tässä aloitteellinen toimija. Liikennejärjestelmätyöhön kannat-
taa panostaa, koska sillä voidaan merkittävästi vaikuttaa liikennejärjestelmän 
toimivuuteen ja kustannuksiin kokonaisuutena (kuva 6). Liikennejärjestelmä-
työn tehostumisen ja tehokkaiden, yhteensopivien toimien kautta liikennejär-
jestelmän toimivuus ja laatu voidaan varmistaa kokonaisuutena vähemmillä 
resursseilla. 

Liikennejärjestelmän toimivuuden ja 
kustannusten muodostuminen 

Liikenne- 	Tie-ja liikenneolojen 
järjestelmätyö 	suunnittelu 

Toimenpiteiden 
suunnittelu 
(suunnittelun tarkkuus 

Kuva 12. Liikennejärjestelmätyöllä vaikutetaan ratkaisevasti liikennejärjes-
telmän toimivuuteen ja kustannuksiin. 

Tiehallinto osallistuu maankäytön suunnitteluun aktiivisesti. Maankäytön ja 
liikennejärjestelmän samanaikaisefia suunnittelulla voidaan vaikuttaa tehok-
kaasti syntyvän liikkumis- ja kuljetustarpeen määrään. 

Liikennejärjestelmätyössä on keskeistä lisätä ratkaisujen keinovalikoimaa ja 
kehittää systematiikkaa vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten selvittämiseen 
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sekä vuorovaikutukseen. Neliporrasanalyysiin on kiteytetty periaate, joka 
varmistaa koko keinovalikoiman tarkastelun ja tehokkaimman kehittämisas-
kelluksen löytämisen eri suunnitteluvaiheissa. 

Toimenpiteitä ajoitetaan yhteistyökumppaneiden toimien kanssa. Tuotesuun-
nittelu saa tavoitteensa ja toimeksiantonsa yleisemmän tason liikennejärjes-
telmä- ja tienpidon suunnitteluvaiheista. 

4.6 Tarveselvityksen rooli uudistuu ja vahvistuu 

Ennen varsinaista tuotesuunnittelun käynnistämistä tehdään esisuunnittelu-
vaiheessa erilaisia tienpidon suunnittelua ja ohjelmointia palvelevia tarvesel-
vityksiä. Selvitysten tarkoituksena on perinteisesti ollut analysoida liikenne-
verkolla esiintyviä ongelmia ja etsiä niihin ratkaisumalleja. 

Esiselvitysvaiheessa ei tähän asti ole käytetty systemaattisesti nelipor-
rasajattelua. Tarveselvityksessä tarkastelluissa keinoissa ovat korostu neet 
lähinnä laajennus- ja uusinvestoinnit. Vaihtoehtojen muodostamisessa on 
painottunut laajennus- ja uusinvestointien vaiheittain toteuttaminen sen si-
jaan, että olisi tarkasteltu monipuolisesti erityyppisistä keinoista koostuvia 
ratkaisuvai htoehtoja. 

Tarveselvityksen roolia ja merkitystä suunnittelujärjestelmässä on tarpeen 
uudistaa ja vahvistaa. Tarveselvityksen tarkoituksena on osoittaa vaihtoeh- 

Tarveselvityksissä toisia pitkäjänteisiä kehittämispolkuja esimerkiksi tieverkon tai yhteysvälin 	
tullaan tarkastele- tie- ja liikenneolojen toimivuuden ylläpitämiseksi tai tietyntyyppisten ongel- maan aiempaa mo- mien lieventämiseksi tai poistamiseksi. Tarveselvityksessä suunnittelun koh- 	nipuolisemmin eri- 

teena on matkojen ja kuljetusten toimivuus. Selvityksessä tulee nelipor- 	tyyppisistä keinoista 
rasajattelun mukaisesti kyetä yhdistelemään ja vaiheistamaan erityyppisiä 	koostuvia ratkaisu- 
liikenteen kysynnän ohjauksen keinoja sekä eri toimijoiden vastuulla olevia 	vaihtoehtoja matko- 
väyläpalvelujen tarjonnan keinoja optimaaliseksi, matkojen ja kuljetusten 	jen ja kuljetusten 
toimivuuden ja liikennejärjestelmän laadun varmistavaksi pitkän ajan kehit- 	toimivuuden varmis- 
tämispoluksi. Tarveselvityksen pohjalta tehdään päätös etenemispolusta en- 	tamiseksi. 
nen jatkosuunnittelun käynnistymistä. 

Tarveselvityksen roolin uudistaminen, laadinnan systematisointi ja nelipor- 
rasajattelun 	käyttöönotto tehostavat huomattavasti 	suunnittelun tulokselli- 
suutta: löydetään vaikutuksiltaan mandollisimman tehokas erityyppisten toi- 
menpiteiden yhdistelmä, joka voidaan toteuttaa vaiheittain kokonaisuuden 
kannalta tehokkaalla tavalla. Uudentyyppisessä tarveselvityksessä tulee en- 
tistä paremmin otetuksi huomioon myös tulevaisuuden toimintaympäristön 
muuttuminen ja sen mandollistamat uudet keinot. Esim. informaatioteknolo- 
gian kehittyminen tarjoaa tulevaisuudessa uusia tehokkaita keinoja liikenne- 
järjestelmän toimivuuden ja laadun ongelmien ratkaisemiseksi. Näiden kei- 
nojen oikea-aikaiseen hyödyntämiseen on osattava varautua. 

Tarveselvityksen ase- 

Tarveselvityksen aseman, tehtävien ja tuloksen määrittely selkeyttää tuottei- man, tehtavien ja 

den ja palvelujen suunnitteluprosessia. Samalla eri tarkoituksiin tehtyjen esi- tuloksen maarittely 

selvitysten nimikkeistö ja rajan veto varsinaiseen tuotteen tai palvelun suun- selkeyttaa tuotteiden 

nitteluun ja suunnitelmien käsittelyyn selkeytyy. 	Päällekkäinen suunnittelu ja palvelujen suun- 

vähenee, kun käytettävissä olevat vaihtoehdot tulevat systemaattisesti selvi- nitteluprosessia. 

tetyksi ja kunnolla dokumentoiduksi. 
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Uudentyyppinen tarveselvitys edellyttää innovaatioihin kannustavien suunnit-
telun toimeksiantojen luomista sekä hankintakäytäntöjä, jotka motivoivat 
suunnittelukonsultteja uudenlaisten ratkaisukeinojen ja -ideoiden tuottami-
seen. Kun suurten rakennushankkeiden rinnalla esim. yhteysvälin toimivuut-
ta parannetaan entistä pienemmin mutta useammin toistuvin toimenpitein, 
edellyttää se väyläpalvelujen toteuttamiskäytäntöjä, joilla toimenpiteet voi-
daan toteuttaa liikennettä häiritsemättä. 

4.7 	Hankesuunnittelu ja kaavoitus kytketään tehokkaammin 
kytkentä 

Tavoitteena on, että kaavojen ja tiehankkeiden suunnitelmien käsittelypro- 
sesseja yhdistellään, jolloin päällekkäisiltä käsittelyiltä vältytään ja suunni- 
telmien laatimis- ja käsittelyaikoja voidaan lyhentää heikentämättä kuiten- 

Suunnitelmien kasit- 	kaan kansalaisten ja muiden tahojen vaikutusmandollisuuksia. 
teiyprosesseja yhdis- 
tämällä päällekkäi- 	Maantielain mukaan yleissuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvai- 
silta kasittelyilta vai- 	kutteista yleiskaavaa. Asemakaavoja ei tarvitse yleissuunnitelmavaiheessa 
tytaan ja suunnitel- 	vielä muuttaa, jos kunta, maakunnan liitto ja ympäristökeskus puoltavat 
muen laatirnis- ia ka- 	yleissuunnitelman hyväksymistä. Tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin 
sitteiyaikoja voidaan 	oikeusvaikutteista kaavaa. Vähäisetkin asemakaavan muutokset on tehtävä 
lyhentaa heukenta- 	ennen tiesuunnitelman hyväksymistä. 
maila eri tahojen 
vaikutusmandolli- 	. 	. 	. 	. 	. 	 . 

suuksia 	 Yleissuunnitelmat ja tiesuunnutelmat koskevat usein yleis- ja/tai asemakaa- 
va-alueella sijaitsevia hankkeita. Tien parantamistoimet edellyttävät tällöin 
lähes aina kaavojen muuttamista, koska niissä ei ole joko olenkaan varau-
duttu tiehankkeeseen tai kaavan liikennealuevaraukset ovat parantamistoi-
menpiteille riittämättömät. Kaavat käsitellään ja hyväksytään maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan ja tiehankkeen suunnitelmat maantielain mukaan. 
Prosessit eroavat jonkin verran toisistaan, mutta ovat osittain päällekkäisiä ja 
niissä ratkaistaan samoja asioita. 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU 
lieverkkosuunnittelu, tarveselvitykset, liikennejarjestelmäsuurinitelmat 

YLEISSUUNNITTELU 
Yleissuunnitelrnan MTL.n 	TIENSUUNNITTELU 
mukainen kasittely, jos ei 	Tiesuunnitelmari MTL:n mukainen kasittely saman- 
yleiskaavaa tai YyA-hanke. aikaisesti tarvittavien asemakaavamuutosten kanssa. 

Vuoropuhelu 
e sidosryhmätasolla 	Laaja vuoropuhelu 	 Vuoropuhelu asianosaistasolla RAKENNUS- 

1— 	 SUUNNITTELU 
Jatkosuunriittelun 	Yleissuunnitelmar, 	 Tiesuunnitelman 
tavoitteet 	 hyvaksym snstns 	 hyväksymispäätös 	 Osana rakentamista 

MAAKUNTA- 	 YLEISKAAVOITUS 	 ASEMAKAAVOITUS 
KAAVOITUS 	 - Kunta tekee ja hyväksyy 	- Kunta tekee ja hyväksyy 
- Maakunnan liitto tekee 	- Tien sijainti hyvaksytään 	- Tiehallinto maksaa 
- Ympäristöministeriö 	kaavan käsittelyssä 
vahvistaa 

Kuva 13. Tiehankkeen suunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteen kyt-
kentä. 
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Maantielaki antaa mandollisuuden yhdistää prosesseja ja poistaa päällek-
käisyyksiä. Yleissuunnitelmaa ei tarvitse laatia sellaisista tiehankkeista, joi-
den sijainti ja vaikutukset on riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai 
oikeusvai kutteisessa yleiskaavassa. Valitusoikeutta on myös rajoitettu niin, 
ettei jo kaavassa ratkaistusta asiasta voi valittaa. 

Yhdistelemällä käsittelyprosesseja voidaan kaavojen ja tiehankkeen suunni-
telmien esittelytilaisuuksia yhdistellä. Suunnitelmien ja kaavojen samanai-
kainen nähtävillä olo selkeyttää asianosaisten vaikutusmandollisuuksia, kun 
muistutusten teko ja päätöksestä mandollinen valittaminen tapahtuu saman-
aikaisesti. 

Suunnitelmien esittelyyn kuluvaa työtä voidaan prosesseja yhdistämällä vä- 
hentää. Tehtävien selvitysten laajuuteen muutoksella ei ole vaikutusta. Yleis- 	Tiehankkeita koske- 
ja tiesuunnitelmien käsittelyyn ja hyväksyminen kuluva aika lyhenee, kun 	vien suunnitelmien ja 
kaavoitusprosessi nopeutuu. 	 kaavojen samanai- 

kainen nähtävillä olo 

Yleissuunnittelussa voidaan osayleiskaava- ja asemakaava-alueilla tiehank- 	selkeyttää asian- 

keen suunnitelmat käsitellä ja hyväksyä osana kaavoitusprosessia. Maantie- 	osaisten vaikutus- 

lain mukaisen yleissuunnitelman laatiminen, käsittely ja hyväksyminen ovat 	mandollisuuksia. 

edelleen kuitenkin tarpeen, jos alueella on pelkästään maakuntakaava tai 
hankkeessa on tehtävän YVA -lain mukainen vaikutusten arviointi. 

Tiesuunnitelmien osalta on maantielain mukainen käsittely ja hyväksyminen 
tarpeen myös asemakaava-alueella. Tiesuunnitelman käsittelyyn ja hyväk-
symiseen tarvittava aika saadaan lyhemmäksi, kun tarvittavat asemakaava- 
muutokset nivelletään paremmin tiesuunnitelman käsittelyaikatauluun. Vä-
häiset tiehankkeesta aiheutuvat asemakaavamuutokset on mandollista sisäl-
lyttää tiesuunnitelman toimeksiantoon, jolloin laatimisprosessit yhdistyvät ja 
tiesuunnitelman ja asemakaavan yhdenmukaisuus varmistuu. 

4.8 Kunnossapidon suunnittelua tehostetaan 

Kunnossapidolla varmistetaan tiestön päivittäinen liikennöitävyys ja merkit-
tävä osa sen palvelutasosta sekä lisäksi rakenteiden ja laitteiden pitkäaikai-
nen kestävyys sekä tieympäristön tila (puhtaanapitotaso, viherympäristö, va-
rusteiden näkyvä kunto). Kunnossapitoon käytetään suurin osa perustienpi-
don rahoituksesta. Tähän nähden kunnossapidon rooli tienpidon suunnitte-
lussa ja koko suunnittelutoiminnan kentässä on suhteellisen vähäinen. Pel-
kästään "liikevaihdon" suuruus edellyttää astetta suurempaa panostusta 
suunnitteluvaiheessa päätettävien asioiden valmisteluun ja vaihtoehtotarkas-
teluihin. On myös pystyttävä osoittamaan rahoituksen käytön perusteet. 

Nykyisellään kunnossapidon suunnittelu on joko osa hankinnan valmistelua 
tai siihen suuntaan vahvasti kallellaan. Tämä on merkinnyt liian hajanaista 
asioiden käsittelyä (osittain urakkatasoisesti) ja kokonaiskuvan hahmottami- 	Kunnossapidon 

nen kunnossapidon aikaansaannoksista ja niiden kytköksestä liikenteen tar- 	suunnittelu omana 

peisiin on ollut hankalaa. Kunnossapidon suunnittelu tulee kytkeä läheisem- 	selvänä vaiheenaan 

min liikennettä ja sen palvelutasoa koskevaan suunnitteluun. Tarve riittävän 	tehostuu. 

yhtenäiseen sidosryhmävuorovaikutukseen on olemassa 

Kunnossapidon suunnittelun tehtävänä on varmistaa hoidon ja ylläpidon vai-
kuttavuus liikennejärjestelmässä sekä toiminnan taloudellisuus pitkällä aika- 
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välillä. Tämän vuoksi myös kunnossapidon hankintaa koskevat ratkaisut kyt-
ketään ja sovitetaan suunnittelussa tehtäviin päätöksiin ja linjauksiin. 

Kunnossapidon suunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaille tarjottava palvelu-
taso sekä yhteiskunnallinen vastuu liikenteen sujuvuudesta, turvallisuudesta, 
liikenteen taloudellisuudesta ja ekotehokkuudesta, ympäristöstä sekä tie- 
omaisuuden taloudellisesta säilyttämisestä. Kunnossapito suunnitellaan yh-
tenä kokonaisuutena. 

Tarvitaan kunnossapidon suunnittelun terävöittämistä, yhtenäistämistä ja 
määrämuotoistamista. Kunnossapidon suunnittelu omana selvänä vaihee-
naan korostuu. Uutena työkaluna tässä on tiepiirin kunnossapitosuunnitel-
ma. Se on osa kunnossapidon koko suunnitteluketjua seuraavan kuvan mu-
kaisesti. 

asiakas 	yhteiskunnan tavoitteet 

I 	palvelutason analysointi suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja yhteiskunnan 
tavoitteisiin 

tienpidon strategiat: lähtökohdat kunnossapidon suunnittelulle 

toimintalinjojen laadinta: kuinka tarjottavalla palvelutasolla vastataan 
asiakkaalle 

' toimintalinjojen konkretisointi toimivuus- ja laatuvaatimuksiksi 

kunnossapidon suunnittelu ja ohjelmointi tiepiirissä 

1 	- 	kunnossapidon hankinta (sis monta vaihetta) 	 suunnittelun 

j hankinnan 

	

kunnossapidon toteutus (palvelun tuottaja) 	 1 	yhteen 
r sovittaminen 

s toimivuuden ja laadun seuranta 

asiakas 	yhteiskunnan tavoitteet 

Kuva 14. Kunnossa pitosuunnitelma osana koko suunnitteluketjua. 

Tiepiirin kunnossapitosuunnitelma 
• esittää kunnossapidolla tuotettavan palvelutason ja sen suhteen lii-

kenteeseen ja asiakkaiden tarpeisiin (kuljetukset ja matkat). 
• toimii vuorovaikutustyökaluna sidosryhmäyhteistyössä. 
• lisää kunnossapidon läpinäkyvyyttä ja parantaa siten tienpidon tasa-

puolisuutta eri alueiden välillä. 
• yhteensovittaa ku nnossapidon eri osatuotteiden tarjoama palvelutaso 

ja laatu keskenään sekä nämä erikseen tiepiirin eri osa-alueiden 
(mm. alueurakat) välillä. 

• "pakottaa" suunnittelemaan erilaisia vaihtoehtoja ja sovittamaan niitä 
asetettuihin tavoitteisiin ja linjauksiin. 

• toimii keskeisenä lähtökohtana kunnossapidon hankinnoille ja ohjaa 
hankittavien kunnossapitopalvelujen laatutasoa. 

Kunnossapitosuunnitelmassa selvitetään neliporrasajattelun mukaisesti, voi-
daanko ja kuinka pitkään voidaan kunnossapidon keinoin taata tieverkolla 
liikkumisen ja kuljetusten sujuvuus sovitun palvelutason mukaisesti. 
Kunnossapitosuunnitelman taustalla ovat tienpidon strategia, valtakunnalli-
set toimintalinjat, toimi ntaympäristötiedot, matka- ja kuljetusreittitiedot sekä 
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teiden luokituksia koskevat tiedot. Tiepiirin kunnossapitosuunnitelma teh-
dään noin TTS -jaksoisesti, mutta sitä päivitetään vuosittain, erityisesti toi- 
m intaa koskevien merkittävien linjausmu utosten yhteydessä. 

Kunnossapitosuunnitelma on yhdessä laatuvaatimusten rinnalla keskeinen 
hankinnan suunnittelun lähtötieto, mutta ei ole hankinta-asiakirja. Suunnitel-
man sisältö riippuu osittain hankintamuodosta, varsinkin, jos osa ohjelmoin-
nista sisältyy urakkaan. Tällöin suunnitelman tehtävänä on esittää puitevaa-
timukset myös ohjelmoinnille. 

4.9 	Suunnittelun ja hankinnan yhteispeli tehostuu 

Tienpidon taloudellisuuden ja tehokkuuden parantaminen ja varmistaminen 
edellyttää, että tuotteiden suunnittelu ja hankinta pelaavat mandollisimman 
hyvin yhteen. 

Uusia hankintakäytäntöjä sovel lettaessa on todettu, että edeltävissä suunnit-
teluvaiheissa tulisi nykyistä paremmin kyetä ottamaan huomioon myöhempi-
en toteutusvaiheiden tarpeet. Yleensäkin suunnittelukäytäntöjä tulee kehittää 
paremmin tukemaan uusia hankintakäytäntöjä. Toisaalta myös hankintakäy-
täntöjä on tarpeen kehittää siten, että niissä yhä paremmin varmistetaan 
asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden edellyttämä toiminnallinen laatutaso 
sekä vuorovaikutus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, etenkin pitkäkes-
toisissa elinkaari- ja palvelusopimuksissa. Tavoitteena on, että käytössä on 
monipuoliset hankintakäytännöt. 

Liikenteen palvelutasoa koskevien toimivuusvaatimusten käyttöä tienpidon 
hankinnoissa lisätään asteittain niin, että vuoden 2010 tienoilla valtaosassa 
hankinnoista on toimivuusvaatimuksia käytössä. Toimivuusvaatimusten 
määrittely onkin yksi suunnittelun tärkeimmistä kehittämistehtävistä. Toimi-
vuusvaatimusten käyttöön liittyy läheisesti myös jälkiarvioinnin kehittäminen. 

Tienpidon suunnittelun ja hankinnan ohjeistusta on tarkennettava vastaa-
maan nykyisen toimintaympäristön vaatimuksia. Tienpidon tuotteiden (inves-
toinnit, kunnossapito) suunnittelun ja hankinnan yhteistoiminnan kehittämi-
seksi tarvitaan yhtenäinen suunnittelun ja hankinnan työtä tehostava toimin-
tamalli. 

OHJAAMINEN 	 TOTEUTUS 
HANKINTA -Seuranta Tuotteiden/palvelun 

-Laadun ja - asiakastarpeet 
-tavoiteltu palvelutaso 	

/ 	
varmistaminen 
vaikutusten 

/laatutaso 
- priorisointi 
-toimivuus/ 	SUUNNITTELU f ___ 
toimivuusvaatimukset 

-tekniset ohjeet 

Kuva 15. Luonnosmalli suunnittelun ja hankinnan yhteistoiminnasta. 

Suunnittelukäytäntö-
jä kehitetään tuke-
maan paremmin uu-
sia hankintakäyfän-
töjä. 
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Suunnittelun ja hankinnan hyvä yhteispeli on monen asian summa. Kunkin 
Suunnittelun ja han- 	tuotteen osalta, johtuen erilaisesta suunnittelu ja hankintakäytännöistä, toi- 
kinnan välinen raja- 	minta rajapinnassa on erilainen. Tämän vuoksi rajapinta on riittävän yksityis- 
pinta analysoidaan 	kohtaisesti analysoitava ja tarpeet selvitettävä tuotteittain ja hankintamuo- 
yksityiskohtaisesti 	doittain. Päätös hankintamuodosta on tehtävä jo melko varhain suunnittelu- 
tuotteittain ja hankin- 	vaiheen aikana. 
tamuodoittain. 

Rajapinnassa suunnittelijan vastuulla on tuotteen ja sen ominaisuuksien kyt-
kentä liikenteeseen, maankäyttöön ja yleensä haluttuun vai kuttavuuteen. 
Hankkijan tehtävänä on ottaa huomioon toteutettavuuden realiteetit (mitä on 
mandollista toteuttaa milläkin toimintatavoilla, materiaaleilla, millaisissa olo-
suhteissa ja millä hinnalla), toteutusvaiheen mandollisuudet ja riskit (urakoit-
sijan toimintakulttuuri) sekä markkinatilanne. Erityisesti kunnossapidossa ra-
japintaan vaikuttaa myös rahoituksen muutosten vaikutus ohjelmiin ja edel-
lyttää varautumista muutoksiin. Suunnittelijan on seurattava toteutumaa ja 
tarvittaessa tehtävä muutoksia toimivuusvaatimuksiin, jos urakoitsijoiden 
toimintatapa johtaa toivotusta poikkeavantasoiseen laatuun tai palveluun. 

Kuvassa 16 on kuvattu suunnittelu- ja hankintaprosessien vaiheisiin ja yh-
teensovittamiseen liittyviä peruskysymyksiä. 

Suunnittelun tahtotila 

Suunniteltu vaikuttavuus 

Toimivuus (-vaatimus) 

Laatu (-vaatimus) 

Tuotteen ominaisuudet 

Kytkentä maankäyttöön 

Toteutusvaiheen vaikutukse! 

• Missä muodossa esitettävä 
kutakin hankintamuotoa varten 

• Kuinka otetaan huomioon 
toteutuksen realiteetit 

• Vapausasteet innovaatioille 

Hankinnan suunnittelu 

[Elinkaan 

[Palvelusopimus 	 ] 

[Laatuvastuu 

[ST+ t 

[sT 

Perinteinen  

Urakoitsijan toteutustapa 

IL ? 

? 

? 

• Kuinka kussakin hankinta 	• Kuinka varmistetaan, 
muodossa varmistetaan 	 että toteutusvaihe tuottaa 
suunnittelijan tahtotila 	 suunnittelijan tahtotilan 

• Innovaatioiden edellytysten määntys 

Kuva 16. Yhteensovittamisen peruskysymyksiä. Suunnittelun tahtotilan läpi-
meno on varmistettava kaikkien hankintamuotojen osalta. Samalla 
selvitetään hanki ntamuotojen edellytykset suunnittelulta. Toteu-
tusvaiheen todellisuutta on seurattava erityisesti toimivuusvaati-
musten kriteerien muutostarpeen näkökulmasta. 

4.10 Uudistuvilla ja tehostuvilla toimintatavoilla parannetaan 
tuloksellisuutta 

Julkisen sektorin palvelutuotantoon kohdistuu paljon tehostamistarvetta. Ra-
ha- ja henkilöresurssien käyttöä on tehostettava, samalla kun palvelujen laa-
tua on voitava kohdentaa yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 
Suunnittelun tuloksellisuuden parantaminen on yksi kehittämisen keskeisistä 
haasteista. 
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Kaikki SUUNTA -projektissa esitetyt kehittämisli njaukset parantavat joko 
suunnitteluprosessin tehokkuutta, suunniteltujen ratkaisujen vaikuttavuutta 
tai molempia eli suunnittelun tuloksellisuutta kokonaisuutena. Niihin kaikkiin 
liittyy joukko yleisiä toimintalinjoja ja toimintatapoja, joita uudistamalla ja te-
hostamalla voidaan monin pienin askelin tehostaa resurssien käyttöä ja yh-
tenäistää tienpidon laatutasoa eri puolilla Suomea. 

Toimintalinjojen ja toimintatapojen yhtenäistämistä jatketaan. Ensisijaisesti 
tulee yhtenäistää toimintalinjat ja toimintatavat, joilla on keskeinen vaikutus 
palvelun laatutasoon, joilla on merkittäviä kustannusvaikutuksia tai joita tarvi-
taan usein. Tavoitteena on, että Tiehallinnon eri tulosyksiköt toimivat samalla 
tavalla. 

Yhteisten työkalujen käyttöä tehostetaan. Doku, toimintajärjestelmä, Sinetti 
ja Tiehallinnon Internet-sivut muodostavat yhdessä suunnittelua palvelevan 
työkalun, jossa aineiston laatu ja ajantasaisuus sekä työkalun käytettävyys 
ja käytännön toimivuus ovat olennaista. Tärkeimmät kehittämistarpeet liitty-
vät Dokun systemaattiseen käyttöönottoon sekä toimintajärjestelmän ja Si-
netin nykyistä tu loksellisempaan hyödyntämiseen. Toimintajärjestelmän ja 
yleisemmin suunnittelun ohjeistuksen ajanmukaisuus luovat edellytyksiä 
toiminnan tehostumiselle ja yhtenäistymiselle eri tulosyksiköissä. Samalla se 
edellyttää, että tulokset otetaan käyttöön ja osataan luopua "vanhoista" me-
nettelytavoista. Toimintalinjojen ja 

toimintatapojen yh- 

Parhaat käytännöt hyödynnetään suunnitelmallisesti. Luodaan systematiik- 	tenäistämistäjatke- 
taan. Yhteisten työ- ka, jolla tiepiireissä, muissa väylävirastoissa ja pohjoismaiden tiehallinnoissa 

kehitettyjä hyväksi todettuja menettelyjä voidaan soveltuvin osin hyödyntää 	kalujen käyttöä te- 
hostetaan. Verkot- suunnitteluprosessin toiminnoissa. Parhaiden käytäntöjen arvioinnissa hyö- 	tumista yhteistyötä ja dynnetään väylävirastojen yhteistyötä sekä pohjoismaiden tiehallintojen stra- kumppanuuksia ke- 

tegisen suunnittelun verkostoa NORDSTRATia. 	 hitetään hallitusti. 

Verkottumista, yhteistyötä ja kumppanuuksia kehitetään hallitusti. Tavoittee-
na on luoda sidosryhmien kanssa kestäviä yhteistoiminnan muotoja, joiden 
kautta kaikki toimijat saavat hyötyä toimintaansa. Vuorovaikutuksen, yhteis-
työn sekä osaamisen ja tiedon jakamisen ja yhdistämisen kautta on mandol-
lista synnyttää verkostoja, joiden kyky innovoida ja uudistua lisäävät suunnit-
telun tuloksellisuutta kokonaisuutena. Verkostomaista toimintaa kehitetään 
ensisijaisesti täydentämään Tiehallinnon ydinosaamista. 

Ostopalvelujen käyttöä lisätään ja palvelukonseptia uudistetaan. Suunnitte-
lun toiminnoissa lisätään ostopalvelujen käyttöä Tiehallinnon oman ydin- 
osaamisen täydentäjänä. Samalla asiantuntijapalvelujen hankinnassa siirry-
tään pitkäkestoisempiin, nykyistä laajempiin ja tehtäväkoostumukseltaan 
monipuolisempiin toimeksiantoihin, jotka kannustavat palvelun tuottajia ke-
hittämään osaamistaan ja keskinäistä yhteistyötään. Myös tilaajayhteistyötä 
kehitetään, jotta LVM:n hallinnonalaa koskevia asiantuntijapalveluja voidaan 
tarvittavassa laajuudessa hankkia laajempina väylähallinnon kattavina koko-
naisuuksina. Tiepiirit erikoistuvat 

valtakunnallisiin teh- 

Tiepiirit erikoistuvat valtakunnallisiin tehtäviin. Piireihin tai useamman piirin 	täviin ja niiden rooli 

yhteiselle vastuulle keskitetään niille luontaisesti soveltuvia toimintoja, eri- 	vaylahallinnon alu- 

tyisosaamista tai kehittämisvastuuta. Tiehallinnon resurssien käyttö tehostuu 	eellisina toimijouna 

ja toiminnoissa sekä niiden kehittämisessä voidaan hyödyntää alueiden si- 	voimistuu. 

dosryhmien vahvaa osaamista. Operatiivista toimintavastuuta voidaan hyvin 



Tiehallinto varmistaa 
henkilöstön motivaa-
tion jatkuvaan op-
pimiseen. 
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keskittää yhteenkin tiepiiriin, mutta erityisosaamis- tai kehittämisvastuu edel-
lyttävät useamman piirin voimavarojen yhdistämistä. Tämän suuntainen ke-
hitys on Tiehallinnossa jo käynnissä ja voimistumassa muidenkin prosessien 
kehittämisessä. Erikoistumisen jatkosuunnittelussa keskeistä on myös var-
mistaa, että vastuualueet ovat laajuudeltaan koko tienpidon kannalta toimivia 
ja tehokkaita kokonaisuuksia ja että piirikohtaisten vastuiden kautta syntyy 
kannustusta ja motivaatiota piirien kyvykkyyden kehittämiseen. 

Piirien rooli koko väylähallinnon alueellisina toimijoina tullee jatkossa voimis-
tumaan mm. asiakastarpeiden ja toimintaympäristön seurantaan, liikennejär-
jestelmän toimivuuden arviointiin sekä liikennejärjestelmätyöhön liittyvissä 
tehtävissä. 

Prosessin suorituskyvyn seuranta tehostuu. Nykyiset suunnitteluprosessin 
suorituskyvyn mittarit kuvaavat vain vähäisessä määrin koko prosessin suo-
rituskykyä. Tämän vuoksi prosessin suorituskyvyn arviointi näiden tunnuslu-
kujen avulla on vaikeaa/mandotonta. Suorituskyvyn seurantaa varten luo-
daan "SUUNTA" huomioon ottaen mittaristo, jonka avulla voidaan seurata 
prosessin suorituskykyä ja ohjata prosessin toimintaa. 

4.11 Kyvykkyyden ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan 

Organisaation kyvykkyys rakentuu työntekijöiden halun ja kykyjen sekä or-
ganisaation edellytysten yhteisenä tuloksena. Uuden oppimisen tarve on jat-
kuva ja kiihtyvä. Sen takia on organisaation varmistettava yksi tärkeimmistä 
resursseistaan: henkilöstön motivaatio jatkuvaan oppimiseen. 

Yksilökompetenssi 

KYVYKKYYS = HALU x KYKY x 

"toiminnallinen 	asenne 	tiedot, taidot 
aikaansaannos" motivaatio 	taipumukset 

Inhimillinen pääoma 

Prosessi-, informaatio-ja 
sosiaalinen pääoma 

EDELLYTYKSET 

rakenne, toimintaprosessit 
(IT) järjestelmät 

kulttuuri, yhteispeli, johtajuus... 

Kuva 17. Organisaation kyvykkyyden muodostuminen. 

Henkilöstön määrä on nyt noin 190 ja suunnitteen mukaan vuonna 2009 
noin 180. Osaamisrakenne on vielä liian teknispainotteinen. 

Palvelujen suunnittelun osaamista ja toimintatapoja on viime vuosina uudis-
tettu. Painopiste on siirtymässä liikennejärjestelmätyöhön ja vaikutusten to-
dentamiseen. Tienpidon suunnittelua on tehostettu ja alueyhteistyötä lisätty. 
Prosessin yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa on lisääntynyt merkittä-
västi ja erityisesti eri tienkäyttäjäryhmien tuntemusta on lisätty. Suunnittelun 
kehittäminen haastaa suunnittelun toimijoita monella tavalla. Tavoitetilan 
painotukset muuttavat edelleen toimijoiden työrooleja ja vaikuttavat toimijoil-
ta edellytettävän aihepiirin/sisällön osaamiseen. 
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Suunnittelun työroolit kehittyvät kolmeen suuntaan, joita ovat asiantuntijan 
rooli (sidosryhmätyössä ja organisaation sisällä), projektipäällikön /tilaajan 
rooli ja esimiesrooli. Yhdellä henkilöllä on yleensä näistä vähintään kaksi 
roolia. Roolien vaihto on toivottavaa ja jatkuvaa. Resurssien käytön tehos-
tamiseksi sidosryhmäyhteistyötä ja kumppanuuksia hyödynnetään laajem-
min ja oman organisaation sisällä alueellisen erikoistumisen tahti kiihtyy. Su-
juakseen tämä edellyttää toimintalinjojen ja -tapojen linjakkuutta sekä asian-
tuntijuutta, jotta voi joustaa soveltamisessa. Kaikissa rooleissa tarvitaan en-
tistä enemmän ihmissuhdetaitoja, verkostojen rakentamisen ja verkostotyön 
osaamista, parempaa tiedonhailintaa ja asiakaslähtöisempää viestintäkykyä. 
Näitä osaamisalueita tulee vahvistaa räätälöidyllä sisäisellä koulutuksella. 
Toimivat verkostot lisäävät myös työntekijöiden kyvykkyyttä ja osaamista. 

Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen on haaste Tiehallinnolle. Se on ensisijai-
sesti asennekysymys, mutta edellyttää myös nykyistä laajempaa tietoa mat-
kojen ja kuljetusten ketjusta ja näiden merkityksestä asiakkaan toimintaan. 
Tässä tarvitaan lisää yhteistä kouluttautumista koko liikennealan ja maan-
käytön/aluesuunnittelun toimijoiden kanssa, jotta päästään tuloksellisesti 
hyödyntämään yhteistä tietoperustaa. Suunnittelussa asiakkuuden osaamis-
ta tulee erityisesti kehittää kunnossapidon (päivittäisen palvelutason) suun-
nittelun alueelta. 

Tienpidon suunnitelmat ja T&K-toiminta hankitaan pääosin markkinoilta. 
Hankintaosaamiseen tulee panostaa. Projektien vetäminen vaatii tehtävien 
määrittelyn (tehtävänantojen), tilauskäytäntöjen ja markkinoiden hallintaa. 
Toimeksiannoissa tulee oppia myös jättämään innovaatioille tilaa kaikissa 
suunnittelun ja T&K:n tehtävämäärittelyissä. Usein tämä edellyttää nykyistä 
laajempia tilaajayhteenliittymiä. Vaikka toimeksiannoissa projektipäällikkönä 
on useimmiten konsultti, edellytetään tilaajalta projektin vetämisen perustai-
toja. 

Eri rooleissa tarvittavan substanssiosaamisen määrä ja laatu painottuvat eri 
tavoin. Tie- ja liikenneolojen palvelutason ja laadun arviointiin (jota nyt ei 
käytännössä vielä tehdä) tarvitaan resursseja ja uutta osaamista. Liikenne-
järjestelmäosaamisen koulutusohjelma kehittää nykyisen henkilöstön osaa-
mista liikennejärjestelmätyössä sekä tie- ja liikenneolojen suunnittelussa. 
Tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamista tulee kehittää tasapainoisesti 
ja kehittää yhdessä tienpidon hankinnan toimijoiden kanssa. Suunnittelun 
osaamistarpeet tällä alueella ovat erityisesti elinkaariosaamisessa, kustan-
nustietoisuuden (kustannusrakenteiden ymmärtäminen) lisäämisessä ja 
hankintakäytäntöjen tiedostamisessa jo suunnitteluvaiheessa. Nykyisellään 
hankesuunnittelun osaaminen, erityisesti suunnitelmien teettäminen, on vielä 
hyvällä tasolla, mutta eläköitymisen myötä osaaminen on häviämässä. Tuo-
tesuunnitteluosaamisen taso on tiepiireissä säilytettävä riittävällä tasolla 
vaikka erityisosaamista tulevaisuudessa keskitetäänkin. 

Tilaajaviraston rooli ja tehtävät kehittyvät suuntaan, joka edellyttää sen omil-
ta asiantuntijoilta entistä laaja-alaisempaa osaamista. Myös tieto ja uuden 
tietämyksen soveltaminen suunnittelussa lisääntyvät, mutta tämän kaltainen 
erityisosaaminen hankitaan arvoverkostosta. Alalta hankitaan myös yhä 
enemmän tavanomaista substanssiosaamista. 

Kyvykkyyttä ja 
osaamista kehite-
tään Tiehallinnossa 
myös verkostoitumi-
sen avulla. 
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5 KEHITTÄMISOHJELMA 

Suunnittelun tavoitetilaan pääseminen edellyttää jokaisesta edellä kuvatusta 
Kehiifämislinjauksia 	kehittämislinjauksesta erilaisia kehittämistoimia. Esitetyt kehittämistoimet 
koskevat kehittämis- 	käynnistetään vuosina 2006-2009 ja ne priorisoidaan kehittämisalueittain 
toimenpiteet käyn- 	kiireellisyysjärjestykseen. Varsinainen kehittämisohjelma laaditaan kuitenkin 
nistetään vuosina 	erillisenä suunnittelutehtävänä myöhemmin syksyn 2006 aikana. Tässä yh- 
2006-2009. 	 teydessä esitetään esimerkin omaisesti eräitä eri kehittämisalueita koskevia 

kehittämistoimia. 

Kehittämisalueet ovat seuraavat: 
• Asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutus 
• Suunnitteluohjeet ja -käytännöt 
• Taloudellisuus ja tehokkuus 
• Tiedon hallinta 
• Kyvykkyys ja osaaminen 

Asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutus 

• Hallinnonalan yhteisen asiakastiedon sisällön määrittely sekä asiakastie- 
toja koskevan palvelukonseptin laatiminen hallinnonalae (LVM -taso) 

• Matkojen ja kuljetusten toimivuutta kuvaavien tunnuslukujen kehittäminen 
koko hallinnonalalle (LVM) ja edelleen tunnusluvut Tiehallinnolle 

• Suunnittelun vuorovaikutusmenettelyjen tehostaminen suunnittelun eri 
vaiheissa ja niiden edelleen kehittäminen 

• Tienpidon asiakaslähtöisyyden täsmentäminen asiakkuusstrategian poh-
jalta 

Suunnitteluohjeet ja -käytännöt 

• Yleisohjeen laatiminen neliporrasajattelun käytöstä tienpidon suunnitte-
lussa ja toteutuksessa 

• Neliporrasajatteluun liittyvän ohjeistuksen laatiminen pääteiden kehittämi-
seen suunnitteluun case tarkasteluineen 

• Liikennejärjestelmäsuunnittelun ohjeistuksen uusiminen 
• Tarveselvityksen laadintaa, sisältöä ja esitystapaa koskevan ohjeen uu-

distaminen 
• Tarveselvityksen laadintaan soveltuvan, innovaatioihin kannustavan 

suunnittelun toimeksiannon kehittäminen 
• Ohjeen tekeminen kunnossapitosuunnitelman laatimisesta case tarkaste-

luineen 
• Toimivuusvaatimusten laatiminen tienpidon hankintoihin sekä suunnitte-

lun ohjeistuksen uudistaminen vastaamaan kehittyviä hankintakäytäntöjä 
• Tienpidon toimenpiteiden jälkiarvioinnin kehittäminen 
• Selvitys kunnossapidon suunnittelun kehittymisen vaikutuksista ja sen 

vaatimista muutoksista ohjelmointi- ja muihin suunnittelukäytäntöihin 
• Yleissuunnittelun ja tiesuunnittelun toimintaohjeiden tarkistaminen 
• Tiesuunnitelman sisältö- ja esitystapaohjeen uudistaminen 
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Taloudellisuus ja tehokkuus 

• Toimintamallin kehittäminen suunnittelun ja hankinnan yhteistoimintaan 
• Hankintamallien kehittäminen hankinnan ja suunnittelun yhteistyönä halu-

tun palvelu- ja laatutason varmistamiseksi 
• Prosessin suorituskykyä kuvaavan mittariston kehittäminen sekä tunnus- 

lukujen seurannan ja raportoinnin järjestäminen 
• Linjausten laadinta tulosyksiköiden erikoistumisesta 
• Dokun käyttöönoton tehostaminen sekä toimintajärjestelmän ja Sinetin 

nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen 

Tiedon hallinta 

• LVM -tasolla yhteisten tietovarastojen ja -verkkojen määrittelyt ja kehittä-
minen 

• Perusrekisterien uudistus ja alan yhteisten standardien käyttöönotto 
• Suunnittelu arjen tietoyhteiskunnassa -esiselvityksen laatiminen 
• Liikennejärjestelmäsuunnittelun edellyttämän yhteisen tietoperustan kehit- 

täminen ja toimintamallin luominen tiedon hallintaan koko hallinnonalan 
yhteistyönä 

• Tietojen laatutason kartoitus ja laatutason nosto osana tiehallintotasoista 
hanketta 

• Alan yhteisen tietomallin asteittainen käyttöönotto 

Kyvykkyys ja osaaminen 

• Liikennejärjestelmäosaamisen koulutusohjelman tehokas hyödyntäminen, 
sen edelleen kehittäminen ja yhteistyön lisääminen koulutuksessa muiden 
toimijoiden kanssa 

• Projektipäällikkökoulutuksen jatkaminen ja sen kehittäminen paremmin 
tilaajaroolia palvelevaksi 

• Johtamiskoulutuksen jatkaminen ja sen laajentaminen projektipäällikköta-
solle 

• Alan osaamisen kehittämistarpeiden 2007-2010 selvittäminen 
• Alan teemapäiväkäytännön luominen suunnittelun uusista asioista 
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Eniten myönteisiä 
vaikutuksia kehittä-
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menpiteillä arvioi-
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jen ja kuljetusten 
toimivuuteen ja ta-
loudellisuuteen, tien- 
pidon taloudellisuu-
teen sekä Tiehallin-
non toiminnan tuot-
tavuuteen. 

6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

SUUNTA 2010 -työssä esitettyjen kehittämislinjausten vaikutuksia on arvioi-
tu lähinnä liikennejärjestelmätasolla seuraavien tekijöiden kannalta: 
• Vaikutukset palvelutasoon 

- matkojen ja kuljetusten toimivuus ja taloudellisuus 
• Vaikutukset tuottavuuteen ja tehokkuuteen 

- tienpidon taloudellisuus 
- Tiehallinnon toiminnan tuottavuus 

• Yhteiskunnalliset vaikutukset 
- alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo 
- 	liikennejärjestelmän liikenneturvallisuus 
- liikennejärjestelmän ympäristövaikutukset. 

Taulukossa 1 on esitetty asiantuntija-arvio eri kehittämislinjausten vaikutuk-
sista yllä esitettyjen tekijöiden kannalta. 

Taulukko 1. Asian funtja-arvio SUUNTA 20 10:n kehittämislinjausten vaiku-
tuksista. 

vertailutekijä i vaikutus 

Matkojen ja kuljetusten 
palvelutaso 

Tuottavuus ja tehokkuus Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Matkojen 	Kuljetusten 
Tienpidon Tiehallinnon 

Alueellinen 	Liikennejär- 	Liikennejär- 
toimivuus ja 	toimivuus ja 

taloudelli- toiminnan 
ja sosiaali- 	jestelmän 	jestelmän 

taloudelli- 	taloudelli- 
suus tuottavuus 

nen tasa- 	liikennetur- 	ympäristö- 
suus 	 suus arvo 	vallisuus 	vaikutukset 

+ 	 ++ - 0 ++ 	 + 	 + 

+ 	 ++ 0 + + 	 + 	 + 

+ 	 + ++ + + 	 + 	 + 

++ 	 ++ + + + 	 ++ 	 + 

o 	 o + ++ + 	 + 	 + 

+ 	 + 0 + 0 	 0 	 0 

+ 	 + ++ + 0 	 + 	 + 

+ 	 + + + 0 	 0 	 0 

o 	 o + ++ 0 	 0 	 0 

+ 	 + + + + 	 + 	 + 

++ 	paranee selvästi 0 säilyy nykyisellään 
+ 	paranee - huononee 

- - huononee selvästi 

Eniten myönteisiä vaikutuksia kehittämislinjausten toimenpiteillä arvioidaan 
olevan matkojen ja kuljetusten toimivuuteen sekä taloudellisuuteen, tienpi- 
don taloudellisuuteen sekä Tiehallinnon oman toiminnan tuottavuuteen. 

Kehittämislinjaus 

Asiakaslähtöisyys suunnittelussa 
voimistuu 

Tietoperusta laajenee ja tiedon 
hallinta tehostuu 

Neliporrasajattelu käyttöön 

Liikennejärjestelmätyöhön panos-
tetaan 

Tarveselvitysten rooli uudistuu ja 
vahvistuu 

Hankesuunnittelun ja kaavoituksen 
tehokkaampi yhteen kytkentä 

Kunnossapitosuunnitelmasta uusi 
työkalu 

Suunnittelun ja hankinnan yhteis-
peli tehostuu 

Lisää tuloksellisuutta uudistuvilla 
ja tehostuvilla toimintatavoilla 

Kyvykkyyden ja osaamisen kehit-
tymisestä huolehditaan 
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7 RISKIEN HALLINTA 

7.1 	Kehittämislinjausten vaikutus suunnitteluprosessin ris- 
keihin 

Tiehallinnon kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämistyössä on tunnis-
tettu suunnitteluprosessiin liittyvät keskeiset riskit. Oheisessa taulukossa on 
esitetty asiantuntija-arvio SUUNTA 2010:n kehittämislinjausten vaikutuksista 
viiteentoista keskeisimpään riskiin. 

Taulukko 2. Kehittämislinjausten vaikutus suunnitteluprosessin riskeihin. 

SUUNTA 2010:n mu-
kaiset kehittämislin-
jaukset vähentävät 
pääsääntöisesfl 
suunnitteluprosessis-
sa tunnistettuja riske-
ja. 

Kehittämislinjausten vaikutus riskiin 
Riski vähe- 	Riski vä- 	Riski säilyy 	Riski kasvaa nee selvasti 	henee 	samana 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 	(x) 

x 

Suunnittel uprosessiin liittyvä riski 

1 	Riski, että liikenneturvallisuustilanne ei 
kehity odotusten mukaisesti. 

2 	Riski, että asiakkaiden tarpeita ei tun- 
nisteta eikä ymmärretä. 
Riski, että suunnitelmien tilaajaosaami-
nen kuihtuu. 
Riski, että rahoituksen epävarmuus 
hankaloittaa suunnittelua. 
Riski, että laatu ja kustannustehokkuus 
huononevat. 

6 	Riski, että suunnitelmien ja tienpitotoi- 
mien hyväksyttävyys huononee. 

7 	Riski, että vaikutuksia ei hallita. 

8 	Riski, että luottamus ja usko Tiehallin- 
toon horjuvat. 
Riski, että kyky reagoida nopeasti toi-
mintaympäristön muutoksiin on huono 

10 	Riski, että sisäinen toiminta ei ole yhte- 
näistä. 
Riski, että kehysbudjetointi ei tue hank-
keiden toteuttamista. 

12 	Riski, että kaavojen vaikutusten enna- 
kointi epäonnistuu. 

1 3 	Riski, että työnjako hankintaprosessin 
kanssa ontuu. 

14 	Riski, että aluekehityksen ja tienpidon 
tavoitteet ovat epäyhtenäiset. 

1 	Riski, että suunnitelmien hankinta tak- 
kuilee (ohjelmointi, TTS). 

Taulukosta ilmenee, että SUUNTA 2010:n kehittämislinjausten toteuttaminen 
vähentää pääsääntöisesti suunnitteluprosessissa tunnistettuja riskejä. 

Tiehallinnon strategiaseminaarissa määriteltiin avainriskit, joista kandesta on 
vastuu suunnitteluprosessilla: 

- 	Riski, että Tiehallinnon tuotteet ja palvelut eivät ole asiakkaiden tar- 
peiden mukaisia. 

- Riski, että kyky toimintaympäristön muutoksiin on huono. 
Nämä riskit ovat melkein samat kuin prosessin omat määritellyt riskit 2 ja 9. 
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7.2 SUUNTA 2010:n kehittämislinjausten toteuttamiseen liitty -
vät riskit 

SUUNTA 2010 -työn 
kehittä mislinjausten 
toteuttamiseen liittyy 
useita riskejä, joita 
voidaan ehkäistä 
toteultamisohjelman 
huolellisella hallin-
nalla, jatkuvalla kou-
lutuksella sekä te-
hokkaalla tiedotta-
misella. 

SUUNTA 2010 -työn kehittämislinjausten toteuttamiseen esitetyllä tavalla 
liittyy riskejä, joista keskeisimmät ovat seuraavat: 

Tiehallinnon sisäiset riskit 
• Uusien suunnitteluohjeiden ja -käytäntöjen laatiminen ja kehittäminen vii-

västyvät. 
• Kehittämisohjelma paisuu hallitsemattomaksi ja resurssit eivät riitä sen 

toteuttamiseen. 
• Tiehallinnon henkilöstöä ei saada mukaan uusiin suunnittelukäytäntöihin 

suunnitellun aikataulun mukaisesti. 
• Tiehallinnon suunnittelun ja hankinnan yhteistoiminta ei kehity suunnitel-

lulla tavalla. 
• Tiehallinnon yhteistyökumppanit (esim. kunnat, maakuntien liitot) eivät 

sitoudu uusiin käytäntöihin samassa aikataulussa kuin Tiehallinto. 

Palveluntuottaji in liittyvät riskit 
• Palveluntuottajilla ei ole riittävää halukkuutta uusien suunnittelukäytäntö-

jen käyttöön ottamiseen suunnitellulla aikataululla. 
• Palveluntuottajat eivät ole valmiita/kykeneviä uusien suunnittelukäytäntö-

jen edellyttämiin taloudellisiin panostuksiin (esim. tietomallin käyttöönotto) 

Rekistereihin ja tietovarastoihin liittyvät riskit 
• Alan yhteisten tietovarastojen ja -verkkojen kehittäminen ei onnistu suun-

nitellulla aikataululla. 
• Tiehallinnon perusrekisterien uudistus viivästyy. 
• Liikennejärjestelmäsuunnittelun edellyttämän yhteisen tietoperustan kehit-

täminen ja toimintamallin luominen tiedon hallintaan koko hallinnonalan 
yhteistyönä viivästyy tai ei onnistu. 

• Alan yhteisen tietomallin käyttöön otto viivästyy. 

Esitettyjä riskejä voidaan ehkäistä mm. seuraavilla toimenpiteillä: 
• Kehittämisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden tarkka aikatauluttaminen 

ja vastuuttaminen sekä toteutuksen systemaattinen seuranta. 
• Tiehallinnon sisäisen toiminnanohjauksen kehittäminen vastaamaan uu-

distuvia käytäntöjä. 
• Jatkuva ja tehokas eri osapuolten koulutus. 
• Tehokas tiedottaminen muutoksista Tiehallinnon sisällä sekä sidosryhmil-

le ja muille alan toimijoille. 
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