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1 AIKAISEMMAT OHJEET 

Esiselvitysten laatimista on ohjeistettu vuonna 1994 laaditussa Tarveselvi-
tys-ohjeessa. Se käsittelee erityisesti tiehankkeen tarpeellisuutta koskevan 
selvityksen sisältöä ja esittämistapaa. Tarveselvitysten tehtävänä on ollut ai-
neiston tuottaminen ylemmän viranomaisen hankepäätökselle, jossa tarkem-
man suunnittelun tarve ja lähtökohdat on ollut tarkoitus päättää. 

Tarveselvitysohje on palvellut ensisijaisesti in-
vestointihankkeiden suunnittelua. Ohjeessa on 
painotettu ongelman ratkaisemista tien tai sen 
ympäristön rakentamistoimenpiteillä. Ongelmis-
sa ja niiden ratkaisuissa on pitaydytty tarkastelta-
valla tiejaksolla. Ongelmanasettelun näkökulma 

ej ,. ,. on ollut liikenteen toimivuus kuten ruuhkautumi-
nen tai liikenneonnettomuudet. Tarveselvityksen 
sisältö- ja esittämistapaohje on ohjannut esisel-
vitystä joissakin tapauksissa hyvin lähelle yleis-
suunnittelutarkkuutta. Ohjeen julkaisun jälkeen 
yleissuunnitelmaa koskevat säännökset on lisät-
ty lakiin yleisistä teistä ja myöhemmin maantiela-
kun. Esiselvitysten ohjeita on tarpeen uudistaa ja 

määritellä selvitysten suhdetta maantielain mukaan laadittaviin suunnitelmiin. 
Tiejaksottaisen tarkastelunäkökulman sijaan suunnittelua ohjaa nykyisin laa- 
jempi liikennejärjestelmänäkökulma. 

Varsinaisten, ohjeen mukaisten tarveselvitysten laatiminen on käynyt harvi-
naiseksi, kun päätöksentekoa on yksinkertaistettu. Sen sijaan on laadittu mo-
ninaisia kehittämis-, yhteysväli-, parantamis-, toimenpide- tai muita esiselvi-
tyksiä hyvin vaihtelevalla sisällöllä. 

Yleissuunnittelun sisältö ja esittämistapa 
-ohje valmistui vuonna 2007. Lähes kaikkien 
tiehankkeiden suunnitteluun sisältyy ennen tie-
suunnitelman laatimista jonkin asteista yleis- 
suunnittelua. Yleissuunnitteluvaiheessa tarkas-
tellaan muun muassa hankkeen laajuutta, rat-
kaisuja kaipaavia ongelmia ja niiden mandollisia 
ratkaisuvaihtoehtoja vaikutuksineen ja päädy-
tään lopulta perusteltuun konkreettiseen ehdo-
tukseen ratkaisumalliksi. Yleissuunnittelua teh-
dään laajassa vuorovaikutuksessa. Yleissuun-
nitteluohjeessa on viittauksia esiselvityksiin ja 
niiden erillistä ohjeistusta on siten ennakoitu. 

Yleissuunnittelun ohje on käyttökelpoinen myös joissakin esiselvityksissä, 
mutta kuitenkin on huolehdittava siitä, ettei esiselvityksellä korvata maantie- 
lain mukaista, vuorovaikutteista suunnitteluprosessia, joka tuottaa oikeudelli-
sesti sitovat päätökset. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 

Maantielaki ohjaa tienpidon suunnittelua. Tien suunnittelu on siinä sovitettu 
yhteen myös aikaisemmin uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain kanssa. 
Yhdyskuntasuunnittelun vuorovaikutus tienpidon suunnittelun kanssa eri kaa-
vatasoilla on jatkuvasti lisääntynyt. Maantieverkon kehittämisessä edistetään 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) ja maankäytön suunnitte-
lussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetettavien tavoitteiden toteut-
tamista. 

Maanteitä suunnitellaan osana liikennejärjestelmää. Uusi tie rakennetaan, 
kun liikennejärjestelmän kehittämisen ja tien parantamisen mandollisuudet 
ovat riittämättömät liikennetarpeen ratkaisemiseen ja ympäristöhaittojen tor-
um i seen. 

Maantieverkon tulee tarjota mandollisuus turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen 
ja kuljettamiseen koko maassa kohtuullisin kustannuksin ottamalla huomioon 
eri väestöryhmien liikkumistarpeet ja eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet. 

Ympäristölainsäädäntö on keskeinen lähtökohta. Hankkeiden ja toimenpi-
teiden ja suunnittelun vaikutuksia ympäristöön selvitetään kaiken tasoisissa 
suunnitelmissa, myös esiselvityksissä. 

Ilmastonmuutoksen hiHintä ja muutoksiin sopeutuminen ovat yhä vah-
vemmin reunaehtoja liikennejärjestelmän kehittämisessä. Liikenteen kasvi-
huonekaasupäästöjä on vähennettävä nykytasosta. Nämä velvoitteet koros-
tavat liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden monipuolisuutta: hyvää 
yhdyskuntasuunnittelua, liikkumistottumuksiin ja eri kulkumuotojen käyttöön 
vaikuttamista, liikenteen hallintaa ja säätelyä sekä liikenneväylien käytön te-
hokkuutta. Tavoitteellisten suunnitelmien rinnalla käsitellään vaihtoehtoisia 
kehittämispolkuja. 

Ilmaston muuttuessa sään ääri-ilmiöt voimistuvat ja ne tulee ottaa huomioon 
väylien suunnittelussa ja rakenteiden mitoituksessa. 

Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus edellyttävät entistä kattavampia liiken-
neselvityksiä, joita on hyvä laatia kaavoittajan ja liikenneviranomaisen yhteis-
työnä. Useilla kaupunkiseuduilla yleiskaavoitusta tehdään seutuyhteistyönä. 

Liikennejärjestelmäkokonaisuus on liikenneverkon parantamistoimenpitei-
den lähtökohtana. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkastellaan yleensä 
työssäkäyntialueen liikenneverkon kehittämistä kokonaisuutena ja suunni-
telma laaditaan eri osapuolten yhteistyönä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmia 
on laadittu suurimmille kaupunkiseuduille ja monilla suunnitteluyhteistyö on 
jatkuvaa. Kehittämisen toimenpidevalikoima on aikaisempaa laajempi. Kaikki 
liikkujaryhmät ja liikennemuodot otetaan suunnittelussa huomioon. Myös vai-
kutustarkastelut ovat monipuolisempia, kun suunnitteluun osallistuvien taho-
jen joukko on kasvanut. 
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Asiakasryhmien ja palvelunkäyttäjien tarpeista pyritään saamaan entistä 
parempi tieto suunnittelun pohjaksi. Vuoropuhelun tarve on lisääntynyt kai-
kessa suunnittelussa. Käyttäjälähtöisyys toteutuu sidosryhmäyhteistyössä ja 
suunnittelun vuorovaikutteisena prosessina. 

Tunnemme eri asiakasryhmien toiminnasta liikennejärjestelmään kohdis-
tuvat tarpeet, jotka aidosti ohjaavat toimintaamme kansalaisten ja elinkei-
noelämän hyväksi. 
(Asiakkuuden tavoitetila, Tiehallinnon asiakkuuden toimintalinjat 2009) 

Tiehallinnossa on kehitetty systemaattista asiakkuusajattelua, jotta varmistet-
taisiin käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen suunnittelussa ja koko tien-
pidossa. Perusajatus on, että tienpitotoimilla tuotetaan peruspalvelua kaikille 
asiakkaille strategisten asiakkaiden tarpeiden ja kehitysnäkymien perusteella. 
Lisäksi otetaan huomioon asiakkaiden erityistarpeet. (Tiehallinnon avainasia-
kasprojekti 2007, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 16/2008). 

Hankintamenettelyt ovat viime vuosikymmenen aikana uudistuneet olennai-
sesti. Hankkeen suunnitteluvaiheita kytketään suoraan rakentamiseen. Hoi-
dossa ja ylläpidossa tehdään pitkiä palvelusopimuksia ja pyrkimyksenä on 
ohjata niitä toimivuusvaatimuksilla. 

Esiselvitysten kannalta merkittävää on se, että hankintamalleja on nykyisin 
aikaisempaa enemmän. Tienpidon ohjelmoinnin ja suunnittelun tarpeisiin voi-
daan jo esiselvitysvaiheessa pohtia eri hankinta- ja yhteistyömallien vaiku-
tuksia jatkosuunnitteluun. Koska hankintamalli ei esisuunnitteluvaiheessa ole 
vielä tiedossa, voidaan esiselvityksessä tuoda esiin näkökulmia eri hankinta- 
mallien kannalta. 

Resurssit on tärkeää käyttää sinne, missä saavutetaan yhteiskunnan ja tien- 
pidon kannalta suurimmat vaikutukset ja toiminta on kustannustehokkainta. 
Alueellisilla ja teemakohtaisilla tarveselvityksillä tutkitaan tienpidon investoin-
ti-, ylläpito- ja hoitotarpeita suhteutettuna koko liikennejärjestelmän kehittä-
miseen. Esiselvityksissä kustannuksia arvioidaan useimmiten keskimääräisin 
yksikköhinnoin. Toimenpidekokonaisuuden kustannusvaihtoehtoja hahmotel-
laan ja arvioidaan alustavasti ratkaisujen kustannustehokkuutta. Esiselvityk-
set palvelevat tienpidon ohjelmointia ja niiden perusteella määritellään hank-
keiden kustannusennusteita ja päätetään hankkeen tai toimenpiteen suunnit-
telun aloittamisesta. 
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3 ESISELVITYKSEN ASEMA 

3.1 Esiselvitys suunnittelujärjestelmässä 

Liikenneväyliä suunnitellaan koko liikennejärjestelmän kehittämisen lähtö-
kohdista. Maakunnallinen ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelu 
tuottaa lähtökohtia ja tavoitteita jatkosuunnittelulle ja käynnistää esiselvityk-
siä. Esiselvitykset voivat vaikuttaa myös toiseen suuntaan, jolloin esiselvitys 
voi tuottaa aineistoa liikennejärjestelmäsuunnitelmalle. 

Esiselvitys on joustava tapa hahmotella jatkosuunnittelun lähtökohtia ja tavoit-
teita sekä luonnostella erilaisia ratkaisumalleja. Liikenneväylien parantaminen 
on yleisin ratkaisukeino ja liikenteen hallinnalla on aikaisempaa keskeisempi 
rooli. Uusien väyläyhteyksien suunnittelu on harvinaisempaa. Myös liikenne- 
väylien hoidon ja ylläpidon toimenpiteitä pyritään tarkastelemaan entistä ak-
tiivisemmin. Esiselvityksiä tarvitaan ennen tienpidon hankkeiden tai toimenpi-
teiden toteutukseen tähtäävää suunnittelua. Esiselvityksiä tehdään maankäy-
tön suunnittelussa, liikennejärjestelmäsuunnittelussa, tieverkkoselvityksissä 
ja liikenneturvallisuutta tai ympäristövaikutuksia koskevien suunnitelmien ja 
toimenpideohjelmien lähtökohtana. 

Esiselvitykseltä odotetaan ongelman määrittelyä, vaihtoehtoisia ratkai-
sutapoja, alustavia kustannuksia, kaavamuutostarpeiden arviointia, kes-
keisten vaikutusten arviointia perusteluineen, sekä riski- ja epävarmuus- 
tekijöiden esille tuomista. Esiselvityksissä haetaan myös eri osapuolten 
toteutusmandollisuuksia ja vastuuta. Halutaan lähtökohtia mandolliselle 
jatkosuunnittelulle ja hankehallinnalle. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu 
- liikennejärjestelmäsuunnitelmien esiselvitykset 
- kaavavarausten ja liikennevaikutusten esiselvitykset 

Esisuunnittelu 
- esiselvitykset ongelman ja jatkotoimenpiteiden määrittelijänä 

yleissuunnitelman osana 

Ohjelmointi 	1 1 Hoito, ylläpito 	1 Yleissuunnitelma 
Hankehallinta 1 1 liikenteen hallinta 
-TTS 	 Suunnitelmat 	 Tiesuunnitelma 
-suunnittelu- 	 . 
ohjelmat 	

Rakennussuunnitelma 

Toteutus ja seuranta 

Kuva 1. Esiselvitykset tarkentuvan suunnittelun eri vaiheissa. 
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Esiselvitykset ovat olleet yleensä tiehankkeiden alustavaa suunnittelua, mutta 
esiselvitysten käyttöala on laajentunut ja sitä on tarpeen laajentaa edelleen. 
Esiselvitys on välittävä vaihe liikennejärjestelmän suunnittelun ja toimenpi-
teiden tai hankkeiden suunnittelun välillä (kuva 1). Esiselvitysten kirjo on kui-
tenkin laaja ja esiselvityksiä voidaan tehdä myös liikennejärjestelmäsuunnit-
telussa. Joskus esiselvitys on tarkoituksenmukaista kytkeä yleissuunnittelun 
ensimmäiseksi vaiheeksi. Esimerkiksi tieverkon hoidon ja ylläpidon suunnit-
telua kehitetään vuorovaikutteiseksi ja esiselvityksiä voidaan käyttää vuoro-
vaikutuksen välineinä. Myös liikenteen hallinnan alustava suunnittelu on uusi 
esiselvitysten soveltamisalue. 

Osallistuminen maankäytön suunnitteluprosessiin on merkittävä vaikuttami-
sen alue liikenneolojen kehittämisessä. Maankäytön suunnittelun perusta-
na on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edistäminen. Tienpitäjä 
osallistuu maakuntakaavojen, yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimiseen ja 
kaavojen toteutumisen edistämisen. Kaavoitukseen liittyvällä tie- ja liikenne- 
suunnittelulla - usein esiselvityksillä - haetaan yhdyskuntien toimintoja tuke-
via liikenneväyläratkaisuja, mutta hyvällä suunnittelulla vaikutetaan myös liik-
kumis- ja kuljetustarpeisiin, eri kulkumuotojen käyttöön ja ympäristöoloihin. 

Esiselvityksiä pyritään käyttämään aikaisempaa systemaattisemmin myös 
ohjelmien ja hankehallinnan apuvälineinä. Hankkeet saavat kustannus- 
hahmonsa ja keskeiset perustelunsa esiselvityksistä ja niillä myös päivite-
tään hanketilanne toimintaympäristön muutosten mukana. 

Hankekohtaisen tiesuunnittelun ensimmäinen vaihe on usein tienpidon 
suunnittelua palveleva esiselvitys, jonka perustella päätetään suunnittelun 
aloittamisesta, tavasta ja tavoitteista (kuva 2). Seuraava suunnitteluvaihe voi 
olla yleissuunnittelu, tiesuunnitelman laatiminen tai pienissä tiealueelle raken-
nettavissa toimenpiteissä myös rakennussuunnitelman laatiminen. Esiselvi-
tyksellä on kytkennät liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja maankäytön suun-
nitteluun. Alustava vaikutusten arviointi on osa esiselvitystä. Esiselvityksen 
sekä siitä saatujen lausuntojen pohjalta tieviranomainen tekee omalta osal-
taan päätöksen suunnittelun aloittamisesta. 

Esiselvitykset laaditaan vuorovaikutteisesti, vaikka velvoittavia muotomää-
räyksiä ei olekaan. Lausuntoja tai kannanottoja on usein tarpeellista pyy-
tää eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Esiselvitys palvelee parhaimmillaan 
suunnitteluosapuolten sitoutumista yhteiseen ongelmanratkaisuun. 
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Liikennejrjestelmä- 
	Alueidenkäytön 

suun n ittel ti 	 Vaikutusten 
arviointi 

Esiselvitykset 	 1 

Jotkosuunnittelupaatös 

aksy.niapiltös 1 

HyvksymsptöS 1 

Toteutusvaihe 

	

Rakennussuunnittelu ja rakentaminen 	4 

Vastaanotto 	1 

Hoito ja yIlpito 

Kuva 2. Maanteiden suunnittelujärjestelmä (Yleissuunnittelu, Sisältö ja esitystapa, 
Tiehallinto 2007). 

3.2 Erilaiset esiselvitykset 

Kaikille esiselvityksille yhteinen ominaisuus on yleispiirteisyys. Esiselvityk-
sen luonteeseen kuuluu myös ongelmakeskeisyys, palvelutasopuutteen sel-
vittäminen tai toimintaympäristön muutoksen tuoman mandollisuuden hyväksi 
käyttäminen. Vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen, löytäminen ja arvioiminen 
ovat tärkeämpiä kuin vaihtoehtojen valinta tai suositus. Esiselvityksen pro-
sessi on joustava ja sovitetaan suunnittelutilanteeseen ja suunnittelutehtävän 
laajuuteen. Esiselvitys voi olla laajimmillaan liikennejärjestelmäosapuolten 
yhdessä laatima, esimerkiksi seutukunnan kattava liikenneselvitys ja pienim-
millään tieviranomaisen sisäisenä työnä laadittu, hankekorttina tulostuva tien-
parannustoimenpiteen tiivis kuvaus ja perustelu. 

Esiselvitys voi käsittää yksittäisen kohteen, tiejakson tai pidemmän yhteys- 
välin. Tällöin toimenpidetarpeiden ja vaihtoehtojen selvittämisen tuloksena 
hahmottuu alustavasti hankevaihtoehtoja tai hankejoukko. Esiselvitys voi olla 
myös alueellinen tai teemakohtainen selvitys (esimerkiksi joukkoliikenne, ke-
vyt liikenne, valaistus, liikenneturvallisuus), jonka avulla täsmennetään tavoit-
teet ja periaatteet toimenpiteiden valinnalle sekä ohjataan jatkosuunnittelua ja 
toimenpiteiden toteuttamisen kehityspol kua. 

Esiselvitys voi olla apuna, kun harkitaan päätöstä hankekohtaisen ympäristö- 
vaikutusten arvioinnin (YyA) tarpeellisuudesta. 
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Esiselvityksillä voidaan jatkaa liikennejärjestelmäsuunnittelussa määriteltyjen 
kohteiden suunnittelua siellä määrit&tyjen tavoitteiden pohjalta, mutta esisel-
vitykset antavat myös perusteita liikennejärjestetmäsuunnitelmien laatimiselle. 
Esiselvitys voi käynnistyä myös liikenneolojen tilaa koskevasta palvelutaso-
analyysistä. Usein sysäyksenä on sidosryhmiltä tai asiakkailta tuleva aloite. 

Esiselvityksia on tehty monien nimikkeiden alla. Seuraavassa on luonneh-
dittu yleisimmin esiintyneitä esiselvitystyyppejä (tavoitteena ei kuitenkaan 
ole käsitteiden määrittely vaan esiselvitysten kirjon kuvaus): 

Kehittämisselvityksissä on tutkittu tietyn alueen, liikennekäytävän tai 
yhteysvälin toimenpide vaihtoehtoja. Kehit tämisselvityksissä on pääpaino 
vaihtoehtojen hakemisessa ja arvioinnissa. Jatkosuunnittelulle on haettu 
tavoitteita ja kehittämispolkua Usein tarkastelussa on ollut koko liikennejär-
jestelmä. Selvityksissä on käytetty hyväksi aikaisempia suunnitelmia. 

Teemakohtaiset esi- tai taiveselvitykset ovat voineet käsitellä liikennetur-
vallisuutta, yhtä kulkumuotoa tai kuljetuksia. On tehty joukkoliikenteen laa-
tukäytä väsuunnitelmia tai selvitetty meluesteiden ja pohja veden suoja uksen 
tarvetta. Samaan suunnitelmaan on voitu sisä Ityä myös muita yhteistyöosa-
puolia koskevia suunnitelmia tähdäten yhteiseen toimenpiteiden toteuttami -
seen. 

Yhteysväliselvityksissä on tarkasteltu pitempiä, kaupunkiseutujen välisiä 
liikenne väyläjaksoja. Selvityksissä on haettu hallinnollisten rajojen yli ta voit -
teita yhteysvälin kehittämiselle, tiejakson tavoitetilanteen toimenpiteitä ja ke-
hittämispolkuja sekä määritelty yleispiirteisesti kustannuksia ja vaikutuksia. 

Tieverkkosuunnitelman on korvannut entistä useammin liikennejärjestel-
mäsuunnitelman tapaan usean osapuolen yhteistyönä tehty liikennesuun-
nitelma. (Erillisten esiselvitysten sijaan olisikin tarkoituksenmukaista koota 
ajankohtaisia teemoja yhteen alueelliseksi liikenne- tai liikennejärjestelmä-
suunnitelmaksi.) 

Tarvese!vityksissä on ratkaistu tiettyyn teemaan tai ongelmakohteeseen 
liittyviä keinoja ja toimenpiteitä palvelutason parantamiseksi tai ongelmien 
ratkaisemiseksi. Toimenpiteitä on priorisoitu ja sovitettu voima varoihin vai-
kutusten perusteella. Tarveselvityksillä on haettu ratkaisua palvelutasopuut-
teeseen tai liikenneturvallisuuden tai liikenteen toimivuuden ongelmaan. 

Pääsuuntaselvityksiä on tehty esiselvityksinä uusien tielinjausten vaihto-
ehtojen kartoittamiseksija arvioimiseksi. Kokonaan uusia maantielinjoja tut-
kitaan nykyisin hyvin harvoin. 

Toimenpideselvitykset ovat kohdistuneet raja ttuihin väyläosiin tai kohtei-
siin. Tarkoituksena on ollut selvittää toimenpidetarpeita ja kustannuksia ja 
ratkaista myös maantielain mukaisen hankesuunnittelun mandollinen tar-
ve. 

Ideasuunnitelmat on tehty useimmiten eri osapuolten yhteistyönä monesti 
ideakilpailuna. On saatettu hakea innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja maan-
käytön suunnitelmiin liittyen. 

Selvitykset pienistä parantamiskohteista on voitu laatia hankekortin 
muotoon sisältäen yleispiin'eisen kuvauksen, kustannusarvion ja tärkeim-
mät vaikutukset. 
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Esisuunnittelu on siis varsin monimuotoista. Esiselvitys ei ole vielä hankkeen 
tai toimenpiteen varsinaista suunnittelua. Siinä hahmotellaan ratkaisuvaih-
toehtoja ja päätetään sen jälkeen mandollisesta suunnittelun aloittamisesta. 
Käsitettä esiselvitys halutaan korostaa esisuunnitelman sijasta erotuksena 
maantielaissa määriteltyihin yleissuunnitelmaan ja tiesuunnitelmaan. Esisel-
vityksellä ei voi ratkaista sellaisia tiensuunnittelutilanteita, joissa tarvitaan 
maantielaissa määritelty suunnittelumenettely vuorovaikutuksen takaamisek-
sija oikeudellisesti selkeiden toimenpidepäätösten aikaansaamiseksi. 

Erilaisia esiselvityksiä ei ole tarkoituksenmukaista määritellä yksityiskoh-
taisesti. Tärkeintä on tunnistaa suunnitteluvaihe. Se voidaan ilmaista kä-
sitteellä "ESISELVITYS". Selvityksen varsinainen nimi voi ilmaista selvi-
tyksen tyyppiä, aluetta tai yhteysväliä ja selvityksen keskeistä sisältöä. 

Esimerkkejä: 
ESISELVITYS - Liityntäpysäköintipaikkojen tarve Varsinais-Suomen alu-
eella 
ESISELVITYS - Liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen kohdilla, 
Hämeen tiepiiri 
ESISELVITYS - Länsiväylän liikennekäytäväselvitys välillä Ruoholahti—Ki-
venlahti 
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4 ESISELVITYKSEN LAATIMINEN 

4.1 Käynnistäminen 

Esiselvityksen käynnistämisvaihe on ratkaiseva lopputuloksen kannalta. Alus-
sa hahmotellaan työn tavoitteita ja tunnistetaan keskeisiä vaikutuksia, joita on 
syytä arvioida. Tarve käynnistää esiselvitys voi syntyä monista eri lähtökoh-
d ista: 

• liikennejärjestelmäsuunnittelun jatkovaihe 
• liikennetarvetta tai toimivuutta koskeva palvelutason analyysi 
• yhteistyöosapuolten aloitteet ja liikenteeseen vaikuttavat hankkeet 
• hankehallinnan ja ohjelmoinnin tarpeet 
• maankäytön suunnittelun yhteistyö 
• muu seudullinen liikennejärjestelmätyö 
• liikenteen hallinnan yhteistyö 
• hoidon ja ylläpidon suunnittelu 
• vaihtoehtojen ja erilaisten ratkaisumallien hakeminen. 

Tärkeätä on tunnistaa, miksi selvitys tehdään. Keskeistä on oikea ongelma-
nasettelu ja tehtävän rajaus. On ratkaistava, missä laajuudessa selvitys kan-
nattaa tehdä yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Tarvitaan alustavaa 
yhteydenpitoa yhteistyöosapuoliin ja yhteistä tehtävän määrittelyä. Vuoropu-
helun aikana syntyvät ideat, muotoutuvat tavoitteet ja varmistetaan sitoutu-
minen. Esiselvitystyölle laaditaan vuorovaikutuksen alustava suunnitelma jo 
käynnistysvaiheessa. 

Esimerkki: Nopeasti käynnistyvän kauppakeskushankkeen yhteydessä 
saattaa syntyä"latvasta tyveen" tilanne. Rakennushanke edellyttää selvi -
tystä liittymäjärjestelyistä. Hankkeesta vastuullinen taho on valmis vastaa-
maan liikenneteknisen suunnittelun toimeksiannosta. Asiassa saattaa kui -
tenkin myöhemmin ilmetä, että kaavoja joudutaan tarkistamaan ja liikenne-
tarkasteluja laajentamaan, jotta vaikkapa maakuntakaa van vaihtoehdot ja 
vaikutukset voidaan selvittää. 

Esiselvitys laaditaan usein samanaikaisesti aluetta koskevan kaavoituksen 
kanssa, mikä vaikuttaa aikatauluun. Selvitys- ja suunnitteiuprosessit on silloin 
kytkettävä aikataulullisesti ja sisällöltään yhteen. Yhteistyöhankkeissa aika- 
tauluun voi vaikuttaa merkittävästikin suunnittelutyön vaatiman vuorovaiku-
tuksen järjestäminen ja eri sidosryhmien päätöksenteon prosessit. Esiselvityk-
sen laatimiseen olennaisesti vaikuttavat seikat on selvitettävä työn realistista 
aikataulusuunnitelmaa varten sekä eri toimijoiden resurssien varaamiseksi ja 
käytön suunnittelemiseksi. 

Työn käynnistämisvaiheessa on selvitettävä aikaisemmat suunnitelmat, muut 
hankkeeseen liittyvä suunnitteluaineisto kuten maankäyttöä ja ympäristöä, 
joukkoliikennettä, kevyttä liikennettä tai meluntorjuntaa koskevat selvitykset. 
On selvitettävä alueen kaavasuunnitelmien laatimisen tai ajantasaistamisen 
samanaikainen tarve. On myös selvitettävä, mitä Iähtöaineistoja on käytössä 
ja erikseen hankittava. 

Esiselvitys pyritään laatimaan käyttäjälähtöisesti. On tärkeätä tarkastella 
suunnittelutehtävää erittelemällä liikkuja- ja asiakasryhmiä ja arvioida vaiku- 
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tuksia myös näistä näkökulmista. Työn kannalta keskeiset asiakasryhmät on 
selvitettävä ja valmisteltava työhön sopiva tarkastelutapa näiden kannalta. 
Myös vaikutusten arviointia on syytä hahmotella myös käyttäjäryhmien näkö-
kulmasta. 

Esiselvityksestä ei yleensä tehdä erillistä käynnistämispäätöstä. Esiselvi-
tyksen tekemisestä ja resurssivarauksista päätetään suunnitteluohjelman 
tai eri yhteistyötahojen työohjelmien yhteydessä. Tarkentavat päätökset ja 
tehtävänkuvaus tehdään hankintamenettelyssä. Yhteishankkeisiin osallis-
tuttaessa valmistellaan ja hyväksytään yhteistyösopimus. 

4.2 Selvityksen vaiheet 

Esiselvityksissä voi erottaa kolme vaihetta, joita on pääpiirtein kuvattu jäljem-
pänä (kuva 3). Työvaiheiden painotus ja laajuus määritellään aina selvitys-
kohtaisesti ottaen huomioon esiselvitystyyppi ja projektin koko. Esiselvityksen 
tulee johtaa päätökseen jatkotoimenpiteistä. 

Reunaehdot ja 	 Työn organisointi 
ongelma-analyysi 	 Tavoitevaihe 

ITavoitteet 

Vaihtoehtoiset 	 Sisällön tuottaminen 
ratkaisut 	 Suunnitteluvaihe 

Vaikutusarviot ja 
vaihtoehtojen vertailu 

Raportointi 
Raportointi Paatosvaihe 

Päätös 
jatkotoimenpiteistä 

Kuva 3. Esiselvityksen pää vaiheet. 

4.2.1 Tavoitevaihe 

Työn organisointi- ja tavoitevaihe ohjaa selvityksen läpivientiä ja sisältöä: 

• nykyisen liikennejärjestelmän kuvaaminen ja vaikutusalue 
• ongelma-analyysi 
• tavoiteasettelu 
• vuorovaikutuksen järjestämistapa. 
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Ongelman asettelun laaja-alaisuus määraä esiselvityksen luonteen ja vaikut-
taa ratkaisuvaihtoehtojen valikoimaan. Ongelmanasettelu tehdään käyttäjä-
lähtöisesti ja siinä voidaan hyödyntää strategisten ja erityistarveasiakkaiden 
asiakasryhmittelyä kohderyhmien tunnistamiseksi. 

Esimerkki: Jos lahtötietona on vain autoliikenteen tietoa, on todennäköistä, 
ettei muita kulkumuotoja tule mukaan tarkasteluun. On hyvä pohtia liikku-
jaryhmiä. Jos kohde on osa kuljetusten kannalta tärkeää verkkoa, on logis-
tiikalla keskeinen sija. Onko ongelmalla vaikutuksia kulkumuodon valintaan 
kuten koululaisten itsenäiseen liikkumiseen kävellen? 

Ongelma-analyysissä tarkastellaan puutteen tai ongelman vakavuutta ja laa-
juutta suhteessa reunaehtoihin. Toisaalta tarkastellaan avautuvien mandolli-
suuksien hyödyntämistä. Ongelma-analyysin perusteella voidaan asettaa esi-
selvitykselle varsinaiset tavoitteet. Tavoitteet ohjaavat selvityksen etenemistä 
ja lopputuloksia. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi seuraa tunnistettuja 
kehittämiskohteita toteutusvaiheen suunnitteluun saakka. Tavoitteet on ilmais-
tava siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida (vaikuttavuuden 
arviointi). 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja maankäytön suunnitelmissa on mah-
dollisesti tuotettu järjestelmätason tavoitteet ja alueen liikennestrategia. Tämä 
on keskeinen lähtökohta esiselvitykselle. Etenkin yhteistyöhankkeissa esisel-
vityksen tavoitteet voivat olla laaja-alaisia ja sisältää myös muiden osapuolten 
toimintavastuulla olevia asioita. Liikennejärjestelmän tavoitteet toimivat yh-
dessä alueiden käytölle ja maankäytölle asetettujen tavoitteiden kanssa. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman rinnalla vaikuttavat valtakunnalliset toiminta- 
linjat. Esimerkiksi liikenneturvallisuudelle ja ympäristövaikutuksille on asetettu 
tavoitteita eri viranomaisten tai väylänpitäjän itsensä laatimissa toimintalinjois-
sa. Samoin on oltava tietoinen taloudellisten mandollisuuksien kehyksistä. 

Työlle asetetut tavoitteet voivat sisältää ristiriitaisuuttakin, jos esiselvityksel-
lä pyritään selvittämään jatkosuunnitteluvaiheille hyväksyttäviä lähtökohtia. 
Vaihtoehtoasetelmaa voidaan hahmotella jo reunaehtojen asetteluvaiheessa 
ja tavoitteita määriteltäessä. 

Tavoiteasettelussa päätetään missä määrin toimenpideanalyysissä sovel-
letaan neliporrasperiaatetta (liite 1). Pienessä, aiheeltaan tai alueeltaan 
rajatussa kohteessa neliporrastarkastelu voi olla kehikkona ja muistilista-
na toimenpiteitä haettaessa. Laajemmissa suunnittelukohteissa nelipor-
rasperiaate jäsentää toimenpidevaihtoehtojen hakemisen prosessia. Ne-
liporrastarkastetut pyritään tekemään yhteistyöprojekteina eri suunnittelu- 
osapuolten kesken, mikä edistää toimenpiteiden toimeenpanoa. 
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4.2.2 Suunnitteluvaihe 

Esiselvityksen suunnitteluvaiheessa haetaan toimenpidevaihtoehdot ja niiden 
vaikutuksia arvioidaan: 

• vaihtoehtoiset toimenpiteet 
• vaikutukset, vaihtoehtojen vertailu 
• toimenpiteiden keskinäinen riippuvuus, kehittämispolut 
• vuoropuhelu 
• epävarmuuksien arviointi ja hallinta. 

Toimenpidevai htoehtoja haetaan ennakkoluulottomasti. Myös esitykset yh-
teistyöosapuolille voidaan lukea toimenpiteiksi. On käytävä läpi kunkin vas-
tuullisen toimijan rooli käsillä olevan asian suhteen, ennen kuin päädytään ra-
jaamaan oman toiminnan vaihtoehtoja. Koska tarkastelut ovat yleispiirteisiä, 
on tarkalta näyttävien suunnitelma-asiakirjojen sijasta keskityttävä aineistojen 
selkeään ja ymmärrettävään havainnollistamiseen. Teemakartat ovat tyypillis-
tä esiselvitysten aineistoa. Paikkatietoaineistot ovat käyttökelpoisia esiselvi-
tyksissä ja voivat monipuolistaa vaikutustarkasteluja. 

Suunnittelun tavoitteellinen aikajakso on kaavoituksen yhteydessä pitkä. Mo-
net esiseivitykset tehdään kuitenkin toiminta-ja taloussuunnittelun aikajänteel-
lä, jolloin päähuomio kohdistuu lähiajan palvelutasopuutteiden poistamiseen. 
Esiselvityksen tuloksena voi olla useampia ratkaisuvaihtoehtoja. Ne toimivat 
jatkosuunnittelun pohjana. 

Älykkään liikenteen järjestelmät kustannustehokkaina liikenteen hallinnan 
keinoina ovat yleistyneet. Esiselvityksen näkökulmasta on oleellista, että lii-
kenteen hallinnan keinot otetaan jo esisuunnitteluvaiheessa mukaan. 

Kunnossapidon näkökulma on huomioitava esiselvityksen ratkaisumalleja 
suunniteltaessa. Voiko esimerkiksi tiestön hoitoa tai ylläpitoa tehostamalla 
siirtää investointihanketta myöhemmäksi? 

Suunnitteluvaiheen keskeisiä kysymyksiä on kuvata, mitkä tekijät käynnistä-
vät toimenpidetarpeen. Kehittämispolku tarkastelee toimenpiteiden suhdetta 
toisiinsa ja kytkentää muihin kehittämiskohteisiin, toimenpiteiden aikajännettä 
ja palvelutasovaikutusta. Tämä ei välttämättä tarkoita samaa kuin vaiheittain 
rakentaminen tai eri vuosille allokoitu toimenpideohjelma. Usein kehittämis-
polku kytkeytyy ajallisesti vaikutusalueen maankäytön kehitykseen. Kehittä-
mispolkuvaihtoehtoja voi olla useita ja ajallisesti ja vaikutuksiltaan erityyppi-
sesti rakentuneita. Yhteistyöhankkeissa kehittämispolku voi koostua parhaim-
millaan hyvin monentyyppisistä toimenpiteistä. 

Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on kuvata kokonaisvaikutuksia, eri toi-
menpidevaihtoehtojen välisiä eroja ja vaihtoehtojen toteutettavuutta. Esi-
selvityksiin on harvoin saatavilla kovin yksilöityä tietoa vaikutusten kattavaa 
selvittämistä varten ja toisaalta yleispiirteiset arvioinnit ovat yleensä riittäviä. 
Vaikutustiedossa korostuvat vaihtoehtojen keskeisimmät puoltavat perustelut 
ja toisaalta pahimmat haitalliset seikat ja merkittävimmät riskit. Myös jatko- ja 
lisäselvitysten tarve on tärkeä tunnistaa. 
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Kustannusennuste laaditaan yleensä olosuhteet huomioon ottavien yksikkö- 
kustannusten perusteella. Joskus on mandollista käyttää hankeosalaskentaa. 
Kustannusten arvioinnin epävarmuustekijöitä on myös syytä käsitellä. Myös 
käyttökustannuksia on arvioitava. Varsinkin neliporrasperiaatteen mukaisissa 
selvityksissä kustannustarkastelu laajenee myös liikenteen hoidon alueelle. 
Olennaista on, että kustannusarvio kertoo suuruusluokan, joilla toimenpide on 
vaikutuksiin nähden kannattava tehdä. 

Esiselvitys laaditaan aina avoimen vuorovaikutteisesti. Vuorovaikutuksen 
pohjaksi selvitetään suunnittelun osalliset ja yhteistyötahot. Esiselvityksen 
vuorovaikutusmuotona korostuu viranomaisten ja muiden keskeisten osa-
puolten välinen sidosryhmäyhteistyö. Kansalaisten ja asiakkaiden suuntaan 
yhteistyömuotona ovat yleensä tiedotus ja joskus tutkimukset tai palauteka-
navat. Laajemman vuorovaikutuksen tarvetta voidaan ennakkoon arvioida 
aikaisempien suunnitelmien kokemuksista ja käyttäen hyväksi kuntien paikal-
listuntemusta. 

Vähimmillään selvityksestä tiedotetaan ja enimmillään selvitys tehdään eri 
osapuolten yhteistyönä. Vuorovaikutuksessa käytetään mandollisimman pit-
källe valmiita yhteistyömuotoja. Vuorovaikutustapoja voidaan kuvata viidellä 
syvyystasolla: 

J 1. Tiedotus ja kommentointimandollisuus 
2.Tiedotus ja osapuolten lausunnot 
3.Vuorovaikutus normaalissa sidosryhmäyhteistyössä suunnitteluvai-

heen mukaan: "Aiomme tehdä" - "Laadimme parhaillaan" - "Olemme 
laatineet" 

4.Ohjausryhmässä osapuolten edustus 
5.Yhteinen projekti 

Vuorovaikutuksen laajuus ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

Esimerkki: Ruotsinkielisessä pikku kaupun gissa tarvittiin pyörätie ahtaaseen 
tilaan kantatien varren pihapiireihin. Ennakkoon tiedettiin asukkaiden kiivas 
vastustus. Heti työn alussa pidettiin asukaspaja, jossa kerrottiin, että mitään 
ei ole päätetty, vaan nyt kysytään asukkailta, mitä he toivovat liikenneturval -
lisuuden parantamiseksi tehtävän. Tehtiin vuorovaikutussuunnittelijan vetä-
mät ryhm ätyöt ja tunnetut mielipide vaikuttajat laitettiin eri ryhmiin. Kireä tun-
nelma helpottuija tilaisuus päätettiin positiivisissa tunnelmissa. Luonnosvai-
heen yleisötilaisuus meni hyvin eikä kukaan ei enää valittanut ratkaisuista. 
Asia oli hyväksytty. Vuorovaikutus ei ollut tässä tapauksessa ylimitoitettu 
vaan tilanteeseen nähden sopiva. 
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4.2.3 Päätösvaihe 

Esiselvitys raportoidaan ja siitä tehdään aina jatkotoimenpidepäätös, jossa 
ilma istaan: 

• keskeinen tulos ja saatu palaute 
• suhde muiden osapuolten toimenpiteisiin 
• aloitetaanko hankkeen tai toimenpiteen suunnittelu ja mikä on ensim-

mäinen suunnitteluvaihe 
• vaikutustavoitteet tarkemmalle suunnittelulle 
• ohjelmointia koskevat suositukset. 

Päätös palvelee myös esiselvitysten dokumentointia ja tietojen hallintaa. 

Raportointi tehdään selvityksestä päävastuussa olevan organisaation julkai-
sujen laatimisohjeita noudattaen. Raportointi tehdään tiiviisti ja ilmaisten si-
sällön tarkkuustasoa. Raportti sijoitetaan dokumenttien hallintajärjestelmään 
ja tarvittaessa julkaistaan internetsivuilla. Valmistuneesta selvityksestä tiedo-
tetaan suunnittelukohteen laajuus huomioon ottaen. Tarvittaessa laaditaan 
esittelyaineisto. 

Raportti sisältää: 
• kuvauksen selvityksen kohteesta 
• lähtötilanteen kuvauksen ja ongelmanasettelun 
• kehitysarviot ja ennusteet 
• kuvauksen selvitetyistä vaihtoehdoista 
• vaihtoehtojen arvioinnin 
• jatkosuunnittelun tavoitteet ja suositukset. 

Raportissa käsitellään myös työn aikana käytyä vuoropuhelua ja sen tuot-
tamia kannanottoja tai lausuntoja. Tarkempi selvitysaineisto on tarvittaes-
sa liitteenä tai muistiona. 

Jatkotoimenpiteitä koskeva päätös tehdään suunnittelukohteen edellyttä-
mällä tavalla - pienimmillään päätös on hankekorin päivitys selvityksen mu-
kaisella tiedolla ja enimmillään keskushallinnon jatkosuunnittelua koskeva 
päätös. Päätös voi ilmaista myös sen, ettei ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin 
(esimerkiksi vastaus aloitteeseen). Esiselvitys tehdään väyläviranomaisen 
oman ja mandollisten yhteistyöosapuolten toiminnan tarpeisiin, eikä se tuota 
lainvoimaista suunnitelmaa. Päätös liittyy asian valmisteluun, eikä siitä ole 
valitusoikeutta. 

Päätöksen tekijä on määrätty väyläviranomaisen delegointipäätöksissä. Ylei-
simmin esiselvitysvaiheen suunnitelmista päättää suunnittelupäällikkö ja laa-
jempaa merkitystä tai taloudellista sitoutumista edellyttävissä tapauksissa joh-
taja. Useampaa alueviranomaista koskevista esiselvityksistä voidaan päättää 
myös yleissuunnitelmien tapaan keskusvirastossa. Toisaalta pienimpien esi-
selvitysten päätöksen voi korvata hankekorin päivittäminen tai mandollisen 
hankehallinnan tietojärjestelmän ylläpitoprosessi. 
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Jatkotoimenpiteitä koskevaan päätökseen kirjataan: 
• suunnittelun tulos (vaihtoehdot) 
• tärkeimmät perustelut ja epävarmuustekijät 
• yhteenveto vuorovaikutusprosessin tuottamista kannanotoista ja 

lausunnoista mandollisine vastineineen 
• suhde muiden osapuolten toimenpiteisiin 
• tärkeimpänä jatkotoimenpiteet: hankkeen tai toimenpiteen suunnit-

telun mandollinen aloittaminen tavoitteineen, mandolliset esitykset 
muille osapuolille 

• päätökseen liitetään myös toimeenpanovastuu ja kohteen viemi-
nen hankehallintaan. 

Esiselvitys saatetaan tehdä myös muiden yhteistyöosapuolten vetämänä. Täl-
löinkin on syytä tehdä jatkotoimenpiteitä koskeva päätös, jolla ohjataan väy-
länpitäjän toimenpiteitä ja hankehallintaa. Päätökseen voidaan kirjata myös 
mandolliset kannanotot ja ehdot eri osapuolten toteutusvastuista. 
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5 ESISELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ 

5.1 Maankäytön suunnitelmat 

Kuntien ja maakunnan liittojen laatimien kaavojen asema on korostunut viimei-
simmissä lakiuudistuksissa. Esiselvityksissä on syytä ottaa huomioon laaditut 
kaavat ja niitä varten tehdyt selvitykset. Useimmiten esiselvitysten yhteydessä 
on kuitenkin tarve selvittää myös kaavoituksen ja yhdyskuntarakennetta kos-
kevien suunnitelmien tarvetta. Ennen esiselvityksen käynnistämistä on yhteis-
työssä kuntien ja maakunnan liiton kanssa selvitettävä myös yleispiirteisten 
kaavasuunnitelmien ajantasaisuus ja uudistamistarve. Jos kuntien kaavoitus- 
työ laahaa jäljessä, voi yksittäisen kohteen tarkasteluna käynnistyvä esiselvi-
tys laajeta työn kuluessa oleellisesti ja johtaa ongelmiin projektin hallinnassa 
ja suunnitellun vuorovaikutusprosessin läpiviennissä. 

Esisuunnittelussa tarvitaan analyyttinen ote maankäyttöön ja yhdyskunta-
suunnitteluun. Esiselvitys voi joskus palvella kaavoituksen ensi vaiheena 
tehtävää rakennemallityötä. Kytkentä kaavaprosessiin antaa mandollisuuden 
myös koko liikennejärjestelmän ja liikkumistarpeen tarkastelulle, kun toimin-
tojen sijoitusta ja mitoitusta voidaan pohtia samassa yhteydessä. Yleiskaa-
vatöiden yhteydessä on yleensä tarpeen yleissuunnitelman laatiminen, jotta 
aluevaraukset voidaan riittävän tarkasti määritellä. Esiselvitys voidaan tehdä 
esimerkiksi jonkun maankäyttösuunnitelman esitarkasteluna ennen varsinai-
sen kaavan laadintaa. 

5.2 Liikkumisen ja liikenteen hallinta 

Liikenteen kauan jatkunut kasvu on nostanut liikenteen hallinnan, tieverkon 
käytön ohjaamisen tärkeäksi tienpidon suunnittelun alueeksi. Myös nopea 
tietotekninen kehitys on tuonut uusia järjestelmiä väylifle ja liikenteen ohjauk-
seen. Tiukkenevat ympäristövelvoitteet entisestään korostavat myös liikkumi-
sen hallintaa, liikkujien käyttäytymisen muutoksen tukemista. Neliporraspe-
riaate on yksi tapa tarkastella myös näiden toimenpiteiden mandollisuuksia 
liikenneongelmien ja -tarpeiden ratkaisukeinoina. 

Liikkumisen hallinta on ohjausta muun muassa joukkoliikenteen käyttöön se-
kä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytysten parantamista. 
Liikennesuoritteen kasvun hillitseminen jo kaavoituksen keinoin on myös täs-
sä keinovalikoimassa. Liikkumisen hallinta on liikenteen määrää ja haittoja 
ennalta ehkäisevää toimintaa ja parantaa liikenteen toimivuutta. 

Liikenteen hallintaa tarvitaan sitten, kun ajoneuvoliikennettä syntyy. Se voi 
parhaimmillaan olla ajantasaista tiedottamista ja ohjaamista. Hyvällä liiken- 
teen hallinnalla voidaan korvata tai lykätä liikenneverkon laajennushankkeita. 

Liikkumisen ja liikenteen hallintaan osittain kuuluvana asiana on kysynnän 
hallinta, jota voidaan käyttää liikkumisen hallinnassa ennakoivana keinona ja 
liikenteen hallinnassa ajantasaisena väylän välityskykyä lisäävänä toimenpi-
teenä. 
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Liikkumisen ja liikenteen hallinnan toimenpiteitä voidaan käsitellä teemakoh-
taisissa esiselvityksissä alueellisesti tai valtakunnallisesti (esimerkiksi tiedo-
tuksen kehittämisessä). Myös tarkemmin rajatuissa tienpidon esiselvityksissä 
on liikenteen hallinnan vaihtoehtoja ja vaikutuksia tarkasteltava avarakatsei-
sesti, jotta varmistetaan toimenpiteiden soveltuvuus kokonaisjärjestelmiin, lii-
kenteen haliinnan arkkitehtuuriin. Liikenteen hallinnan suunnittelua on ohjeis-
tettu erillisessä ohjeessa "Liikenteen hallinta osana tienpitoa, suunnitteluohje 
koekäyttöön" (Tiehallinto 2005). Ohje antaa yleiskuvan liikenteen hallinnasta 
ja sitä voidaan käyttää apuna esiselvityksissä. 

5.3 Vaikutukset 

Esiselvityksen vaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää ja kuvata eri 
toimenpidevaihtoehtojen ominaisuuksia, niiden välisiä merkittäviä eroja sekä 
tarkastella vaihtoehtojen toteutettavuutta. Esiselvityksessä korostuvat kes-
keiset toimenpidevalintaa puoltavat vaikutukset ja tärkeimmät haitat tai riskit. 
Kytkentä toteutusajankohtaan on tunnistettava esiselvitysvaiheen vaikutus-
tarkasteluissa. 

Lähtöaineistona voidaan käyttää vaikutuskarttaa, jotta ei suljeta tarkastelusta 
oleeltisia tekijöitä (Tiehallinnon selvityksiä 1/2007). Esiselvityksissä kuitenkin 
on keskityttävä oleellisimpiin vaikutusalueisiin ja niissäkin arviointi tehdään 
yleispiirteisesti. Vaikutusarvioinnin on oltava mandollisimman vertailukelpoi-
nen muiden suunnittelukohteiden arvioinnin kanssa. Laajoissa esiselvityksis-
sä voidaan soveltaa myös hankearvioinnin ohjetta (Tiehankkeiden arviointi- 
ohje - Suunnitteluvaiheen ohjaus, TIEH 2100048-08). 

Arvioitavia vaikutuksia ovat esimerkiksi: 

• vaikutus eri väestöryhmien liikkumistarpeisiin (koululaiset, työssä- 
käyvät, vanhukset...) 

• vaikutukset kulkumuotoihin eri liikkujaryhmien matkoihin (jalankulki- 
jat ja pyöräilijät, joukkoliikenteen käyttäjät, liikuntaesteet...) 

• elinkeinoalojen kuljetustarpeet 
• turvallisuus - henkilövahinkoon ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
• liikenteellinen toimivuus 
• rakentamiskustannukset ja ylläpitokustannusten muutokset 
• liikenteen käyttökustannukset 
• kustannustehokkuus ja taloudellisuus, kustannusten epävarmuuste-

kijät ja niihin sisältyvät riskit 
• keskeiset ympäristövaikutukset - onko hankkeella merkittäviä vaiku-

tuksia meluun, luontoon, kulttuuriympäristöön, pohjavesiin, tärinään, 
ilmanlaatuun 

• vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen 
• kiinteistövaikutukset varsinkin, jos halutaan ennakoida laajempia 

kiinteistöjärjestelyjä. 

Erityisesti hankekohtaisissa esiselvityksissä käytetään liikenteen mallintamis-
ta ja vaikutuksia lasketaan mallien tunnusluvuista tai esimerkiksi IVAR-oh-
jelmistolla. Liikenteelliset lähtötiedot ja ennusteet ovat useimmiten karkeita. 
Vaikutuslaskelniien on oltava avoimia lähtöoletusten ja vaikutusten erittelyn 
suhteen. 
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Vaikutusten arviointi voi perustua osittain epävarmoihin tietoihin yleispiirteisen 
lähtöaineiston vuoksi. Tämänkaltaiset epävarmuustekijät on todettava suun-
nitel maselostuksessa kohteiksi, jotka jatkosuunnittelussa on varmistettava. 
Laajoissa esiselvityksissä voidaan soveltaa riskienhallinnan menetelmiä ja 
uutta ohjeistusta. 

Vaikuttavuuden arviointi eli arvioidut vaikutukset suhteessa suunnittelulle ase-
tettuihin tavoitteisiin on keskeinen tulos. 

5.4 Kustannukset 

Esiselvitysten kustannusennusteet joudutaan tekemään yleispiirteisten lähtö- 
tietojen perusteella. Kustannusarvioilla on toimenpiteiden jatkon kannalta mer-
kitystä, koska esiselvitykset palvelevat myös tienpidon ohjelmointia ja niiden 
perusteella arvioidaan hankkeiden toteutuskelpoisuutta ja asemaa toimenpi-
deohjelmissa. Arvioitujen kustannusten merkittävä muuttuminen myöhemmis-
sä suunnitteluvaiheissa johtaa toimenpiteiden hallitsemattomaan karsimiseen 
ja vaikuttaa siten myös hankkeilla tavoiteltaviin vaikutuksiin. 

Esimerkki: Päätien parantamisen suunnitelma laadittiin vuorovaikutuksessa 
sidosryhmien kanssa. Rakentamisvaiheessa suunnitelmaa piti karsia, jot-
ta hanke mahtui resurssikehykseen. Alikulkukäytävien vähentäminen kar-
si myös linja-autopysäkkejä. Linja-autoliikenteen edellytykset muuttuivat 
oleellisesti. 

Esiselvityksessä esitettävään kustannusarvioon on sisällytettävä tarvittaes-
sa myös hoidon ja ylläpidon kustannuksia ja varsinkin neliporrasperiaatteen 
mukaisissa selvityksissä myös liikenteen hoidon kustannustarkastelut. Esi-
merkiksi ohituskaistojen kohdalle toteutettavat keskikaideratkaisut saattavat 
nostaa talvihoidon kustannuksia tai sähköisten liikenteenohjauslaitteiden yllä-
pidon kustannukset saattavat olla huomattavat. Myös joukkoliikenteen hoidon 
kustannusmuutoksilla saattaa olla vaikutusta palvelun tarjontaan. On pyrittävä 
hahmottelemaan toimenpidekokonaisuuden elinkaarikustannusten kokonais-
kehikko ja arvioimaan sen oleellisia osakustannuksia. 

Vaihtoehtojen arvioinnissa on havainnollistettava vaihtoehtojen eroja eri kus-
tannustekijöiden suhteen. Hyötykustannussuhteen (H/K) laskemiseen on 
esiselvitysvaiheessa harvoin riittävän kattavia lähtötietoja. Jos H/K-laskelma 
tehdään, on otettava huomioon ja tuotava esiin liikenne-ennusteiden ja kus-
tannusten yleispiirteisyys. H/K-suhteen sijasta voidaan arvioida vaihtoehtojen 
kustannustehokkuutta vaikutustavoitteiden suhteen. 

Kustannusarviossa on pohdittava muun muassa arvioihin sisältyviä epävar-
muustekijöitä. Tunnistettu riski voi olla esimerkiksi puutteelliset lähtötiedot 
maaperäolosuhteiden tai melun osalta, jos niillä on olennainen kustannusvai-
kutus. Esiselvityksen suunnitelmaselostuksessa on todettava selvittämistarve 
tarkemmissa suunnitteluvaiheissa erityisesti merkittävästi kustannuksiin vai-
kuttavien riskien osalta. 

Kustannusarvioinnin perusteena olevissa yksikköhinnoissa on otettava huo-
mioon olosuhteet. Maaperän tai muiden teknisten olosuhdetekijöiden lisäksi 
on arvioitava toteutusolosuhteita, joita voivat olla esimerkiksi vilkkaan liiken- 
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teen vaatimukset rakennusaikana, tiivis kaupunkiympäristö, luonnonsuojelu- 
syyt tai muut merkittävät paikalliset tekijät. Joissakin kohteissa voidaan so-
veltaa hankeosalaskentaa yleistetyillä yksikkökustannuksilla. Kustannusten 
hallintajärjestelmiä on kehitetty ja niiden määrittelyjä pyritään hyödyntämään 
esiselvityksiä tehtäessä, jotta toimenpiteiden vertailtavuus säilyy. 

Esimerkki: Kokenut suunnittelija ilmoittaa korottavansa keskimäaräisin yk-
sikköhinnoin lasketun kustannusarvion 1, 4-keriaiseksi, kun hanke on päa-
kaupunkiseudun keskeisellä alueella. Jos tällaista, olosuhteet huomioon ot-
tavaa menettelyä käytetään, on syytä perustella kokemusperäinen kerroin 
avoimesti. 

Kustannusennustetta voidaan lähestyä myös ongelman aiheuttamien kus-
tannusten kautta. Olennaista on, että kustannusarvio kertoo suuruusluokan, 
joilla hanke vaikutuksiin ja ongelmaan nähden on kannattava tehdä. Esisuun-
nittelussa tarvitaan suuruusluokkatietoa: parempi•"suurin piirtein oikein" kuin 
"tarkasti väärin". 

5.5 Vuoropuhelu 

Teknisen suunnittelun rinnalla etenee vuorovaikutteinen suunnitelman läpi vie-
misen prosessi. Vuoropuhelu tehdään suunnitelmallisesti, vaikka esiselvityk-
sille ei olekaan vuorovaikutuksen tai julkisen kuulemisen muotomääräyksiä. 

Tavoitteena on, että vuorovaikutuksessa ovat mukana kaikki olennaiset suun-
nittelukohteen yhteistyökumppanit. Heitä on sekä viranomaisista, kansalai-
sista että elinkeinoelämästä ja heidän kanssa käydään avointa keskustelua 
ongelmanasettelusta. Esiselvitysvaiheen vuoropuhelussa painottuvat periaat-
teelliset näkemykset ongelmista ja tavoitteista sekä ideat vaihtoehdoista. Tie-
dotuksen, sidosryhmäyhteistyön ja kansalaisvaikuttamisen luonne ja laajuus 
on esiselvityksen tyypistä riippuvainen. Vuoropuhelu on suunniteltava ja myös 
aloitettava jo työn alkuvaiheessa. Työssä käytetään Tiehallinnon vuoropuhe-
luopasta (Tiehallinto 2006) soveltuvin osin. 

Vuorovaikutuksella varmistetaan kohteeseen vaikuttava tietopohja. Esiselvi-
tyksessä se saattaa olla kevein mandollinen tapa yleispiirteisen tiedon hank-
kimiseksi, kun tutkimuksiin on rajalliset resurssit. Vuoropuhelun avulla han-
kitaan myös ehdotuksia tarkemmin selvitettäviksi vaihtoehdoiksi. Sen avulla 
varmistetaan myös viestintä suunnittelun perusteista ja rajaavista ehdoista. 
Yhteistyökumppanien sitoutumista hankkeisiin rakennetaan vuorovaikutuk-
sen avulla. 

Vuorovaikutus on myös suunnitelman esittelyä viranomaisille ja sidosryhmil-
te tai tiedottamista ja kommentointia kuntakäyntien yhteydessä. Suunnittelun 
kohdentuessa tietylle, rajatulle alueelle vuorovaikutus laajenee viranomaisten 
väliseksi, tiiviimmäksi vuoropuheluksi. Suunnitteluhankkeet ovat usein kunti-
en ja Tiehallinnon yhteisiä suunnitteluhankkeita, jolloin ohjausryhmän kokoon-
pano laajenee ja vuoropuhelua käydään viranomaisten kesken koko suunnit-
teluprosessin ajan. Väyläkohtaisissa kehittämisselvityksissä saattaa olla tarve 
esitellä vaihtoehtoja ja saada tietoa suunnittelun tueksi asukkailta ja tienkäyt-
täjiltä suunnitteluvaiheen aikana. J05 väylähankkeessa maantielain mukainen 
suunnitteluprosessi on todennäköinen, kannatta yleissuunnittelu käynnistää 
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ja tehdä esiselvitys ensimmäisenä suunnitteluvaiheena. Vuorovaikutus voi-
daan hyödyntää tehokkaasti alusta alkaen. 

5.6 Aineistot 

Lähtötietojen tarve monipuolistuu, kun suunnittelussa on entistä enemmän 
näkökulmana liikennejärjestelmäkokonaisuus ja vaikutusten kohdentaminen 
käyttäjien kannalta. Väyläteknisten ja ajoneuvoliikennetietojen lisäksi on vä-
hintäänkin arvioitava joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen lähtökohtia ja eri 
liikkujaryhmien tai kuljetusten tarpeita. Tietolähteenä voi käyttää yleistä toi-
mintaympäristötietoa, kuten henkilöliikennetutkimukset, mutta alueellisesti 
tai väyläkohtaisesti tietoa joudutaan soveltamaan. Kun käytettävä tietopohja 
laajenee, on esiselvityksen tilaajan yksilöitävä käytettäviä aineistoja ja tark-
kuustasoa. Olennaiset vaikutukset ohjaavat aineistohankintaa. Myös suunnit-
telualueeseen tutustuminen on tärkeä osa työtä. 

Paikkatietomenetelmät tuottavat jatkuvasti lisää aineistoa sekä liikenteen 
maflintarniseen että ympäröivän yhdyskunnan analysoimiseen. Myös kartatja 
niiden saatavuus paranevat jatkuvasti, mikä mandollistaa helpommin kartta- 
esitysten tekemisen. Uutena kehityspiirteenä on tutkimustiedon jalostaminen 
osa-aluerajoista riippumattomaksi vyöhyketiedoksi. Ympäristöviranomaisten 
ylläpitämä rakennetun ympäristön paikkatietoaineisto (YKR-rekisteri) yhdys-
kuntatoiminnoista, rakentamisesta, maankäytöstä ja ympäristökohteista täy-
dentyy jatkuvasti ja on jo helposti käytettävää Hertta-järjestelmän avulla. Myös 
eri rekistereissä olevaa tietoa, kuten onnettomuustiedot tai joukkoliikenteen 
tarjonta, voidaan paikkatietomenetelmin analysoida yhdistettynä tiestö- ja lii-
kennetietoihin. Toimivuustarkasteluja voidaan täydentää tarkentuvalla matka-
aikatiedolla. 

Myös liikennemallit kehittyvät aikaisempaa joustavammiksi. Monilla kaupunki- 
seuduilla ylläpidetään mallinnuksen perustietoja, joita täydennetään tutkimuk-
sin säännöllisesti. Esiselvityksessä voidaan käyttää hyväksi aikaisemmin laa-
dittuja mallinnuksia tai ennusteita, harvemmin on tarkoituksenmukaista laatia 
kokonaan uusia malleja. Keskimääräiset liikenteen tuotosluvut ovat käyttökel-
poisia esiselvityksissä. 

Esiselvitysten keskeistä aineistoa ovat aikaisemmat selvitykset ja eri osapuol-
ten suunnitelmat tärkeimpänä kaavoituksen ja aluesuunnittelun tuottama ai-
neisto. Myös alueiden yleistä kehittämistä koskeva strateginen työ on avuksi 
erityisesti tavoiteasettelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Toimenpiteiden 
perustelut pystytään parhaimmillaan kytkemään alueen kehittämisen yleisem-
piin lähtökohtiin. 

Milloin suunnitelmia tai muuta aineistoa ei ole käytettävissä, saadaan tarvit-
tavat tiedot eri toimintojen asiantuntijoilta. Esimerkiksi joukkoliikenteen vas-
tuuviranomaisetja liikenteenharjoittajat tai heidän järjestöjensä edustajat ovat 
hyödyllisiä yhteyshenkilöitä jo selvityksen alkuvaiheessa. Ympäristöasiantun-
temus saadaan monesti käyttöön yhteyden pidolla. Elinkeinoelämän edusta-
jat ja paikallisten järjestöjen toimijat varmistavat paikallisen parhaan tiedon 
ja auttavat ehdotuksineen ongelman määrittelyssä ja vaihtoehtojen hakemi-
sessa. 
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5.7 Esimerkit 

Esiselvitysten laatimisessa käytetään usein esimerkkinä vastaavia aikaisem-
min tehtyjä selvityksiä. Ajankohtaisin tieto ja uusimpien menetelmien sovelta-
minen kehittävät suunnittelukäytäntöjä. 

Tällä oppaalla on pyritty laajentamaan esiselvitysten sovellusalaa ja sisältöä. 
Yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi tiehankkeen esiselvityksen sisältöön ja 
menettelyihin on vähän. Yksityiskohtaisempaan sisällön tai toiminnan ohjeis-
tukseen ja mandollisiin pilottiselvityksiin saattaa olla jatkossa tarvetta. 

Liitteessä 2 on kuvattu muutamia tehtyjä esiselvityksiä. Niitä ei ole tarkoitettu 
malliprojekteiksi vaan antamaan kuvaa ja kokemuksia esiselvitysten laajasta 
soveltamisalueesta ja yleispiirteistä analyysiä esiselvitysten sisällöstä ja to-
teutustavoista. 
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LIITE 1: NELIPORRASPERIAATE 

Miksi? 

Liikennejärjestemäyhteistyö antaa edellytykset ratkaista liikkumisen ja lii-
kenteen ongelmia monipuolisemmin kuin puhtaasti kunkin osapuolen omin 
toimenpitein. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on Suomessa melko kattavaa 
ja parantaa valmiutta liikennejärjestelmänäkökulmaan ja -yhteistyöhön myös 
tarkemmissa esiselvityksissä. Neliporrasperiaatteella on tarkoitus monipuolis-
taa keinovalikoimaa ja avartaa arviointinäkökulmaa. 

Suunnittelu on perinteisestikin sisältänyt erilaisten toimenpiteiden tarkaste-
lua ja hankkeiden vaiheittain toteutuksen. Neliporrasmenettelyssä toimen-
pideanalyysia pyritään systematisoimaan ja laajennetaan tarkastelua yhdys-
kuntasuunnittelun, eri kulkumuotojen käytön ja liikenteen hallinnan alueelle. 
Myös liikenneverkon hoidon ja ylläpidon keinoja voidaan tarkastella. 

Milloin? 

Neliporrasperiaate tuottaa parhaiten vaihtoehtoja yleispiirteisen suunnittelun 
vaiheessa. Menetelmää on käytetty liikennejärjestelmäsuunnitelmissa, mutta 
käyttökelpoisin suunnittelutaso on esisuunnittelu. Menettely varmistaa liiken-
nejärjestelmänäkökulman erityisesti silloin, kun suunnitelman lähtökohtia ei 
ole liikennejärjestelmäsuunnittelussa yksityiskohtaisesti määritelty. Erityisen 
hyvin menettely sopii silloin, kun suunnittelua tehdään usean osapuolen yh-
teistyönä. 

Koko liikennejärjestelmän on tärkeätä olla tarkastelussa erityisesti alueellisis- 
sa ja laajempaa liikennekäytävää koskevissa selvityksissä. Neliporrasjäsen- 
telyä voidaan käyttää myös työn vaiheistuksessa tai raportoinnin rakenteena. 

Miten? 

Neliporrastarkastelu tehdään kuhunkin suunnittelutilanteeseen soveltuvin 
menetelmin. Suuremmissa kohteissa on apua liikennemallitarkasteluista, joil-
la myös kulkumuotojen suhteita voidaan arvioida. Ratkaisevaa tarkastelussa 
on jäsentelyn periaate eivät niinkään käytettävät suunnittelu- ja tutkimusme-
netelmät. 

Oleellista on ottaa eri toimijoiden vastuulla olevia keinoja mukaan tarkastelu-
kehikkoon. Parhaimmillaan selvitys tehdään yhteistyössä eri osapuolten kes-
ken, mutta vähintäänkin avoimesti informoiden. Ehdotukset yhteistyöosapuo-
lille ovat myös toimenpiteitä. 
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Mitä tehdään? 
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Vaikuttaminen maankäyttöön/ 
liikennetarpeeseen ja 	Toimenpiteet 
kulkumuodon valintaan 

Liikenneverkon 	 Toimenpiteet 
käytön tehostaminen 

Pienet parantamistoimet 
	Toimenpiteet 

Uusinvestoinnit 
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Tavoifteena sovitun 
palvelutason 
varmistaminen 
pitkällä aikavälillä 

Ratkaisuna erityyppisiä 
toimenpiteitä yhdistelevä 
kehittämispolku 

Kaa vio neliporrasperiaatteen osa vaiheista tien pidon näkökulmasta. 

Al kuva i heena (Liikennejärjestelmän lähtökohdat ja kehittämistarpeet) on on-
gelmien ja mandollisuuksien analysointi ja tarpeiden selvittäminen. Kun kei-
novalikoimaa on laaja, tarvitaan perinteistä tarkastelutapaa laajemmin taus-
tatietoa eri liikkujaryhmistä, kuljetustarpeista ja kulkumuodoista. Maankäytön 
ja liikenteen vuorovaikutus saattaa myös olla tarkastelun kohteena. Tarkaste-
lujen vaikutusalue on määriteltävä eri tekijöiden suhteen varsinaista suunnit-
telukohdetta laajemmaksi, jotta liikennejärjestelmätason vaikutuksia voidaan 
havainnollistaa. Ongelma-analyysissä määritellään myös vaikutuskehikko toi-
menpiteiden arviointia varten. Yhteistyöprojektien alkuvaiheessa tarkastelu- 
portaat määritellään käytettävissä olevan keinovalikoiman mukaan. 

Toimenpideanalyysi tehdään vaiheittain. Työn alussa voidaan määritellä 
myös useampia tai harvempia kuin neljä tarkasteluporrasta. Tieliikenteen nä-
kökulmasta neljä tarkasteluvaihetta ovat karkeasti seuraavat: 

Ensimmäisellä portaalla: 
Yhteistyö tavoitteena vaikuttaa maankäytön, liikennetarpeeseen ja kulkumuo-
tojen suhteeseen: maankäytön vaihtoehdot ja liikenteen haittojen ehkäisy, 
joukkoliikenteen järjestelyt, kevyen liikenteen edistämiskeinot, liityntäpysä-
köinti, raskaan liikenteen vaihtoehdot, liikenteen säätelymaksut, liikkumisen 
ohjaus... 

Toisella portaalla: 
Keinot, joilla tehostetaan nykyisen liikenneverkon toimintaa: liikenteen hallin-
nan keinot, nopeusrajoitukset, liikenteen ohjaus ja tiedotus mukaan lukien te-
lematiikka, liikenneverkon tai ajoratojen jäsentely, joukkoliikenteen sujuvuus- 
järjestelyt, turvallisuusjärjestelyt, kunnossapitotoimenpiteet 

Kolmannella portaalla: 
Pienet liikenneverkon parantamistoimenpiteet: kaistajärjestelyt ja lisäkaistat, 
liittymien parantaminen, liikennevalo-ohjaus, pienet väyläjärjestelyt, kevyen 
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liikenteen väylien järjestelyt, joukkoliikenteen sujuvuuskohteetja pysäkit, väy-
tien rakenteen vähäinen parantaminen 

Neljännellä portaalla: 
Suuret investoinnit: uusien väylien rakentaminen tai suurehko perusparanta-
minen, eritasoliittymien rakentaminen, suuret telematiikka-investoinnit 

Vaiheittaisessa tarkastelussa on tärkeintä etsiä ja käydä systemaattisesti läpi 
kunkin portaan toimenpiteitä sekä arvioida niiden vaikutuksia, tehokkuutta on-
gelman ratkaisussa ja toteuttamisen ehtoja. 

Lopputuloksena toimenpideanatyysissä on kehittämispolku, joka kootaan 
portaittaisen tarkastelun toimenpiteistä. Parhaimmillaan tuloksena on useiden 
toimintatahojen yhteistyönä toteutuva hankkeiden ja toimenpiteiden koko-
naisuus, jolla varmistetaan tavoitteena oleva palvelutaso tarkastelujaksolle. 
Kehittämispolku määrittelee eri portailla tunnistettujen toimenpiteiden suhteet 
toisiinsa ja niiden riippuvuussuhteet. Yhteistyöprojektissa voidaan tarkastella 
myös toteutuspolkuja ja eri osapuolten toteutusvastuuta. 

Toimenpiteiden aikaulottuvuus vaihtelee. Pienten toimenpiteiden toteutuskyn-
nys on matala ja vaikutus on yleensä välitön, mutta riittämätön pitkän ajan 
toimintaympäristön muutoksiin. Maankäytön keinot ja kulkumuotojen suhtei-
siin vaikuttavat toimenpiteet ovat pitkävaikutteisia, mutta niiden aikaansaa-
minen on pitkäjänteistä toimintaa. Samantapaisesti vaikuttavat suuret kehit-
tämishankkeet. Kehittämispolun suhteen on tarpeen tehdä myös vaikutusten 
arviointia. 

1 Joukkoliikenne alueen suunnittelussa 
Kaupunkirata KivistÖst etelaän 

Kehärata valmiiksi 
Liityntäpysäköinti Kivistössä 

Liityntäpysaköinti muilla asemilla 
Kevyen liikenteen runkoverkosto 

Retail Park -4ankkeen ajoitus 
Pohjoissuunnan linja-autoliityntä 

2 	Lisäkaistat merkintöjen avulla (Vt3) 
Muuttuva opastusjarjestelma (Vt3) 

Liityntapysaköinnin opastus 
Vt3 liikennevirran ohjaustelematiikka 
Rinnakkaisen tie-ja katuverkon reitit 

3 	Lisäkaistat Kaivoksela - Kehä 1 
Lisäkaistat Kivistö - Kehä III 

Kivistön liittymi kaistajjestelyt 

4 	Keimolanportin eritasoliittyma 
Keimolan eritasoliittymä 

Lisakaistat Kivistö - Luhtaanmäki 

Lähivuodet Vaihe 

-.. 
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Esimerkkikaa vio kehittamispolusta (Hämeenlinnanväylän kehittäminen) 



Liite 1 (4/4) 	 Tienpidon toimenpiteiden esiselvitysopas 
LIITTEET 

Kehittämispolun avulla eri osapuolet päatyvät toimenpideohjelmiin, joissa 
määritellään tarkemmin resurssitarve ja ajoitus. Tarkastelun tekeminen yhteis-
työssä parantaa myös sitoutumista yhteiseen toteutukseen. Neliporrastarkas-
telun tulos on syytä sitoa myös seuraaviin suunnitteluvaiheisiin. 

Huomautuksia soveltamiseen 

Neliporrastarkastelu ei siis ole itsetarkoitus. Tarkastelun tulos voi jäädä tehot-
tomaksi esimerkiksi seuraavista syistä: 

• Neliporrastarkastelu laaditaan yksin kirjoituspöydän ääressä. Yhteis-
työssä saavutetaan paras toimenpidekokonaisuus 

• Rajataan tarkastelualue ahtaasti fyysisten toimenpiteiden mukaan, 
samalla rajataan maankäytön ja ympäröivän liikennejärjestelmän 
keinova Ii koi maa 

• Käytetään pelkästään väylä- ja liikenneteknistä lähtötietoa - ensim-
mäisen portaan toimenpiteitä tuskin löytyy 

• Pitäydytään vain omassa päätösvallassa oleviin toimenpiteisiin 
- myös ehdotukset yhteistyökumppaneille ovat toimenpiteitä 

• Tarkastellaan vain niitä vaikutuksia, jotka voidaan laskea (esimerkiksi 
rajautuminen liikennemallin antamiin arvoihin) 

• Tulokset unohdetaan jatkosuunnittelussa 
• Yhteistyöehdotukset unohdetaan sidosryhmäyhteistyössä. 

Onnistuneeseen tulokseen päästään parhaiten laajakatseisella yhteistyöllä lii-
kennejärjestelmään vaikuttavien osapuolten kesken. Parhaimmillaan: 

• löydetään vaikuttavia lähiajan toimenpiteitä ongelmiin 
• voidaan optimoida investointipanokset pitemmälle aikavälille 
• käynnistetään pitkäkestoisia yhteisiä toimenpiteitä ongelmien ratkai- 

semiseksi (esimerkiksi maankäytön keinot tai joukkoliikenteen kehit- 
tämi nen) 

• kytketään liikenteen hoidon, kunnossapidon ja ylläpidon toimenpitei-
tä kehittämiskokonaisuuteen 

• yhdistetään eri toimijaosapuolten toimenpiteitä ja voimavaroja. 
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LIITE 2: ESIMERKKEJÄ ESISELVITYKSISTÄ 

Esimerkkitiivistelmissä on referoitu erilaisia tehtyjä esiselvityksiä. Kunkin koh-
teen lopussa on kehittämisehdotuksia. Kohteita ei ole tarkoitettu malliksi esi-
selvitykselle vaan ensisijaisesti havainnollistetaan esiselvitysten kirjoa. 

*1 F1 1 'A 114-111 1 1"4 J 1 

Alueellinen tarveselvitys 

11 1 	II z .1 .1 E1 1 IA 1 1' 

Kevyen liikenteen tarveselvitys, Hameen tiepiin, 2005 

Teem akohtai nen tarveselvitys Joukkoliikenteen laatukaytävien toimenpideselvitys, 
Uudenmaan tiepiiri, 2003 

Yhteysväliä koskeva selvitys Lansiväylan liikennekaytäväselvitys välilla 
Ruoholahti—Kivenlahti, esiselvitys, 2008 

Väylä kohtainen yhteysvä liseivitys Valtatien 3 parantaminen yhteysvalilla Ylöjärvi—Vaasa, 
kehittämissuunnteIma, 2005 

Hankekorttityyppinen selvitys vt 12, Tampere Kekkosentie, linjan 24 pysäkkiratkaisut 

Pienimuotoisen hankkeen 
toimenpideselvitys tai 

ideasuunnitelma 

Maantien 1950 Huolin kevyen liikenteen vaylä, 
Mynamaki, 2003 

Liikenteen hallintaa koskeva selvitys Valtatie 26 Husula—Taavetti, 
Kaakkois-Suomen tiepiiri, 2007 

Yllä pitoselvitys Soratieksi kunnostaminen, Savo-Karjalan tiepiiri, 2009 
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ESISELVITYSOPAS 	 Alueellinen tarveselvitys - esimerkki 

1. TYÖN ORGANISOINTI 

Työn nimi 

Kevyen liikenteen tarveselvitys, Hämeen tiepiiri 

Valmistumisvuosi 

2005 

Teeftäjä ja tekijä 

Tiehallinto, Hämeen tiepiiri / konsultti 

Työryhmä ja ohjausryhmä 

Työryhmä: Tiehallinnon Hämeen tiepiirin edustajat ja konsultti 
Ohjausryhmä. Tiepiirin johtoryhmä 

Työn perusteet ja tarve 
Tiepiirin on oltava tietoinen erilaisista hanketarpeistaan ja näiden tarpeiden keskinäisestä kiireellisyydestä. Tie- 
toja tarvitaan tienpidon suunnittelun apuvälineenä, erityisesti valittaessa hankkeita toteutukseen. Sidosryhmien 
(kunnat, asukkaat, yhteisöt) on tärkeä tietää Tiehallinnon hankkeiden prioriteettijärjestys ja toteutusajankohdat. 

Työn tavoitteet 
Tavoitteena on selvittää tiepiirin kevyen liikenteen väylä- ja alikulkutarpeet sekä kehittää ja esittää menetelmä, 
jolla nämä voidaan asettaa kiireellisyysjärjestykseen yhtenaisin perustein. 

Työn rajaukset 

Hämeen tiepiirin alue 

Vuorovaikutussuunnitelma 
Työstä laaditaan lehdistötiedote ja sitä käsitellään kuntaneuvotteluissa tarpeen mukaisesti. 

2. SISÄLLÖN TUOTTAMINEN 

LÄHTÖKOHTIEN KARTOITUS JA ANALYYSI 

Lähtöaineistot ja tutkimukset 

- 	Lähtökohtina tutkitaan väestömäärät ja niiden ennustettu kehitys, inventoidaan nykyinen kevyen liikenteen 
väylästö sekä tehdään kartoitus liikenneturvallisuustilanteesta. 

- Hanketarpeita kartoitetaan aikaisemmin tehdyn vastaavan selvityksen täydentämiseksi mm. liikenneturval-
lisuusselvityksistä, aloitteista, tiepiirin käymistä kuntaneuvotteluissa ilmenneistä hanketarpeista sekä v. 
2004 tehdystä kyläselvityksestä. 

Aikaisemmat suunnitelmat ja kytkennät 

Vastaava kevyen liikenteen tarveselvitys oli tehty aikaisemmin v. 2000. 

VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN, ARVIOINTI JA VALINTA 

Vaihtoehtojen tavoitteet ja muodostaminen 

Vaihtoehtoja ei muodosteta, koska tarkoitus on tehdä yksi esitys hankkeiden priorisointisuunnitelmaksi. Erilai-
set priorisointimenetelmät voisivat tuottaa vaihtoehtoisia priorisointeja, mutta erilaisia menetelmiä ei tässä yh-
teydessä tutkita. Eräänlaisena vaihtoehtona voidaan nähdä aikaisemmin tehty eri menetelmällä priorisoitu tar -
veselvitys. 

Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 

- 	Priorisoinnissa käytetään muuttujina henkilövahinko-tehokkuutta (kuinka paljon hanke vähentää heva- 
onnettomuuksia), käyttäjämääriä (arvioitu kevyen liikenteen määrä), koulu-liituarviota (riskiluku, joka kuvaa 
tiellä kulkemisen vaarallisuutta) sekä tien toiminnallista luokkaa (valta- ja kantatie, seututie tai yhdystie pis-
teytetty eri painoarvolla). Em. tekijät pisteytetään ja kullekin muuttujalle on annettu painoarvo. Pisteytetty-
jen ja painoarvotettujen hankkeiden pisteet lasketaan ja hankkeet priorisoidaan saatujen pisteiden perus-
teella. 
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Priorisoinnin perusteella hankkeet laitetaan tärkeysjärjestykseen, minkä vuoksi hankkeiden toteutusjärjes-
tyksellä on alueellisia turvallisuus-ja liikennöintivaikutuksia. Arviointimenetelmä on uusi eikä valtakunnalli-
sesti käytetty, joten riskinä on valtakunnallisesti tarkasteltuna alueellisia eroja kevyen liikenteen priorisointi-
järjestyksessä. 

Vaihtoehtoehdon valinta 

]tty hankkeiden priorisointitapa, ks. edeltä. 

ESITETYN RATKAISUN SUUNNITTELU 

Ratkaisun esittely / ratkaisuesitys 
- 	Tavoitteena on, että kevyen liikenteen väylätja alikulkukäytävät pyritään toteuttamaan soveltaen priori- 

soinnin osoittamaa järjestystä. 
- 	Hankkeiden kiireellisyysjärjestys esitetään priorisoituna hanketarpeena. Hankkeet luetellaan pistejärjestyk- 

sessä Pisteet ja niiden painokertoimet esitetään taulukkomuodossa. Myös kuntakohtaiset hankekartat esi-
tetään 

Ratkaisun vaikutukset, (kustannukset) ja riskit 
- 	Vaikutukset syntyvät toteutettavien hankkeiden turvallisuusvaikutuksista ja kevyen liikenteen liikkumisolo- 

suhteiden parantumisista. 
- 	Toteutukselle ei ole tiettyä rahoituskehystä. Lopullinen toteutusjärjestys valitaan sidosi -yhmien kanssa käy- 

tyjen neuvottelujen ja tiepiirin rahoitusraamien mukaan. 
- 	Hankkeiden riskienhallintaa ei käsitellä työn yhteydessä. 

3. RAPORTOINTI 

RAPORTOINNIN MUOTO JA SISÄLTÖ 

Raportin sisältö ja tarkkuus 
- 	 Raportti koostuu hankkeiden priorisointimenetelmän kuvauksesta, hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen tau- 

lukosta sekä kuntakohtaisista kartoista. 
- 	 Raportti tehdään tiepiirin laajuisena ja siihen tulostetaan kuntakohtaisia 1:40 000 mittakaavaisia karttoja. 
Sisällysluettelo 

Työn tavoitteet 
Suunnittelun lähtökohdat 
Hanketarpeiden selvittäminen 
Priorisointimenetelmä 
Tulokset (priorisoidut hanketarpeet, kuntakohtaiset hankekartat) 

Kuvia lopputuotteesta 

-- 	---- _________ .,,,,,.-.-.. 
TW,O .j 
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- 

Hameen tiepilul 
Kevyen liikenteen tarveselvitys 
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_________________________ 
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KÄSITTELY JA JA TKOTOIMENPI TEET 

Vuoropuhelun toteutuminen 

- 	Työsta on laadittu lehdistötiedote ja se on otettu kuntaneuvotteluissa käsiteltäväksi tarpeen mukaan. 
- 	Raportti on toimitettu kunnille ja maakuntaliitoille tiedoksi mandollista lausuntoa varten. 

Jatkotoimenpiteet 

- 	Työn pohjalta kuntien kanssa on sovittu hankkeiden toteuttamismandollisuuksista ja -järjestyksestä. 
- 	Työ on huomioitu tiepiirin tienpidon suunnitelmissa ja kiireellisimmät hankkeet on ohjelmoitu suunnitteluun 

ja toteutukseen. 
- 	Hankkeet on toteutettu rahoitusmandollisuuksien mukaan. 

Kehittämisehdotuksia esimerkkiraportin sisältöön ja Iaadintaprosessiin 

- 	Investointihankkeiden sijaan olisi voitu mäaritellä muita toimenpiteitä, joilla kevyen liikenteen olosuhteita 
olisi voitu parantaa. Tällaisia keinoja olisivat mm. talvihoidon tehostaminen, päätien läheisyydessä olevien 
vanhojen sivuun jääneiden teiden käyttö kevyen liikenteen väylinä, joukkoliikenteen tai koululaiskuljetusten 
tehostaminen jne. 

- Vuoropuhelua olisi voitu laajentaa ja kehittää uusia menetelmiä. Tällaisia keinoja olisivat mm. internetja 
karttasovellutusten käyttö tarpeen ilmaisussa ja palautekanavana. 

- 	Priorisointimenetelmänä olisi syytä olla valtakunnallinen menetelmä, jolloin maan eri osissa määriteltäisiin 
hanketarpeet samoilla kriteereillä. 
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ESISELVITYSOPAS 	 Teemakohtainen tarveselvitys - esimerkki 

1. TYÖN ORGANISOINTI 

Työn nimi 

Joukkolikenteen laatukäytävien toimenpideselvitys 

Valmistumisvuosi 

2003 

Teettäjä ja tekijä 

Tiehallinto, Uudenmaan piiri / konsultti 

Työryhmä ja ohjausryhmä 

Hankeryhmä, johon kuuluivat tilaajan lisäksi edustajat Etelä-Suomen läänihallituksesta ja YTV:stä. 
Työn perusteet ja tarve 

4 Ohjelmoida ja priorisoida laatukäytäväverkolla tarvittavat toimenpiteet jatkosuunnittelua varten. 
Työn tavoitteet 

Joukkoliikenteen laatukäytäväverkon konkreettisten laatutavoitteiden määrittäminen seuraavasti 
- pysäkkihierarkian luominen 
- joukkoliikenteen sujuvuustavoitteet 
- 	saatto- ja liityntäliikennetarpeen kriteerien määritys 
- 	matkustajainformaation kriteerien määrittäminen. 
Työn rajaukset 

Uudenmaan tiepnrin joukkoliikenneselvityksessä (v. 2001) määritelty laatukäytäväverkko täydennettynä muilla 
alueen laatukäytäväverkol le tehdyil lä selvityksillä toimi tarkasteltavan verkoston lähtökohtana ja rajauksena 
Vuorovaikutussu unn itelma 

Suunnittelun eri vaiheissa järjestetyt sidosryhmäseminaarit (kaikkiaan 5 kpl) sekä laaja asiantuntijoiden teema- 
tilaisuus. 

2. SISÄLLÖN TUOTTAMINEN 

LÄHTÖKOHTIEN KAR TOI TUS JA ANALYYSI 

Lähtöaineistot ja tutkimukset 

- Työn pohjaksi kerätään selvitysalueen laatukäytäviä ja joukkoliikenteen nykytilaa ja kehittämistä koskeva 
aineisto ja aiemmat suunnitelmat. 

- 	Nykytilanne ja aiemmat suunnitelmat raportoidaan eri suuntien aatukäytäville laadituilla laatukäytäväkor- 
teil la. 

Aikaisemmat suunnitelmat ja kytkennät 

- 	Uudenmaan joukkoliikenneselvitys 2001 
- 	Lukuisia laatukäytävien tie- ja katuosille tehtyjä esiselvityksiä ja yleissuunnitelmia. 
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VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN, ARVIOINTI JA VALINTA 

Vaihtoehtojen tavoitteet ja muodostaminen 
Varsinaisia vaihtoehtoja ei muodostettu, vaan asetettujen laatutavoitteiden pohjalta määritettiin väyläkohtaisia 
toimenpide-esityksiä kustannusarvioineen. 

Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 

- 	Esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset ja kustannustehokkuus arvioitiin huomioiden linja-autoliikenteen vuo- 
ro- ja matkustajamäärät samoin kuin pysäkkikohtaiset matkustajamäarat. Edelleen laskettiin joukkoliiken-
teen nopeutumisen säästöt liikennöitsijöille ja matkustajille. Tietojen pohjalta laskettiin määrälliset suorite-
vaikutukset ja edelleen rahalliset vaikutukset. Rahallisia vaikutuksia verrattiin toimenpiteiden aiheuttamiin 
investointikustannuksiin, jolloin voidaan laskea mitattavien vaikutusten kustannustehokkuus. 

- 	Rahallisten vaikutusten lisäksi arvioitiin toimenpidetyyppien ja -kokonaisuuksien laadullisia vaikutuksia. 

Vaihtoehtoehdon valinta 

Toimenpiteiden/hankkeiden valinnoissa pyrittiin vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 
- Mitkä ovat aatukäytäväverkon ongelmallisimmat kohdat? 
- 	Missä esitetyillä toimenpiteillä saadaan parhaat vaikutukset eli mitkä ovat kustannustehokkaimmat hank- 

keet? 
- 	Millä laatukäytävillä joukkoliikenteen olosuhteet saadaan tavoitteiden edellyttämään kuntoon osana isom- 

paa tiehanketta? 

ESITETYN RATKAISUN SUUNNITTELU 

Ratkaisun esittely! ratkaisuesitys 

Hankkeet sijoitettiin neljään hankekoriin: 
1. LVM:n ja Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä PLJ 2002 -investointiohjelman hankkeet 

sekä muut joukkoliikenteen kannalta kiireellisimmät isot hankkeet 
2. vaihto- ja aluepysäkkien sekä liityntäpysäköinnin hankekori 
3. perustienpidon rahoituksen hankekori 
4. muut joukkoliikenteen kannalta tärkeät isot hankkeet 

Toimenpiteet esitettiin laatukäytävittäin 

Ratkaisun vaikutukset, (kustannukset) ja riskit 

Ratkaisujen vaikutukset arvioitiin mm. saavutettavina säästöinä laatukäytävittäin. Yhteensä kokonaissäästöksi 
muodostui 2,61 milj. €/v ja diskontattu säästö 30 v/5 % oli 38,5 milj. €. Rahallisten vaikutusten lisäksi arvioitiin 
ratkaisujen laadullisia vaikutuksia kuten turvallisuutta, aluerakennetta ja ympäristöllisiä vaikutuksia. 

3. RAPORTOINTI 

RAPORTOINNIN MUOTO JA SISÄLTÖ 

Raportin sisältö ja tarkkuus 

- 	Laaja, runsain kuvin ja karttaesityksin toimitettu raportti. Hankkeet on esitetty yhdistelmäkartalla. 
- 	Raporttiin liittyy myös 28 laatukäytäväkorttia, joissa on tieosittain selostettu joukkoliikenteen nykytila, kehit- 

tämistarpeetja hankkeiden vaikutukset sekä niiden kustannustehokkuus. Laatukäytäväkortteihin liittyy 
myös karttaesitys toimenpiteistä. 

- 	Raportissa on lisäksi karttaliitteet alueen laatukäytäville esitetystä pysäkkiluokituksesta. 

Sisällysluettelo 

Tiivistelmä 
Esipuhe 
1. Selvityksen tausta ja tarkoitus 
2. Laatukäytävien laatutaso 
3. Laatukäytävien kehittämistarpeet ja vaikutukset 
4. Hankkeet 
5. Jatkotoimenpiteet 
Li itteet 
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KÄSITTELY JA JA TKOTOIMENPI TEET 

Vuoropuhelun toteutuminen 

Raporttiluonnos lahetettun sidosryhmille lausunnoille ja lopullinen raportti hyväksyttiin tiepiirin johtoryhmässä. 
Jatkotoimenpiteet 

Työssä laaditut laatukäytäväkortit sekä pysäkkiluokituskuvat ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä päivitetään 
säännöllisesti. Aineisto toimii lähtömateriaalina laatukäytäviä koskevissa väyläsuunnitelmissa. 
Projektin aikana ja lausunnoissa nousi esille myös mm. seuraavia jatkotoimenpiteitä puoltavia lisäselvitystar -
peita: 
- Suunnittelualueen laajentaminen Itä-Uudenmaan suunnassa. 
- 	Luotettava joukkoliikenteen matkustajamäärien laskenta ja ennustaminen. 
- 	Joukkoliikenteen laadullisten toimintaedellytysten turvaaminen poikkeusolosuhteissa kuten esim. tietöiden 

yhteydessä. 
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Kehittämisehdotuksia esimerkkiraportin sisältöön ja Iaadintaprosessiin 

- Työssä käsiteltiin laatukäytäviä vain maanteiden yhteydessä. Tarkastelua olisi hyvä tehdä samanaikaisesti 
myös katuverkolla 1 inja-autoreittien kokonaisuuden hallitsemiseksi 

- 	Vuoropuhelu ja osallistuminen jäi rajalliseksi, koska käyttäjillä eli matkustajilla ei ollut juurikaan mandolli- 
suuksia osallistua toimenpidesuunnitteluun. Kaikille avoimet internet-sivut olisivat ainakin jossain määrin 
helpottaneet vuoropuhelua. 	 - _____________________ 
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ESISELVITYSOPAS 	Yhteysväliä koskeva esiselvitys - esimerkki 

1. TYÖN ORGANISOINTI 

Työn nimi 

Länsiväylän liikennekäytäväselvitys välillä Ruoholahti-Kiventahti 

Valmistumisvuosi 

2008 

Teettäjä ja tekijä 

Uudenmaan tiepiiri, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, konsultti 

Työryhmä ja ohjausryhmä 

Tilaajien lisäksi YTV, Uudenmaan ympäristökeskus ja Linja-autoliitto 
Työn perusteet ja tarve 

Länsiväylän liikennekäytäväselvitys liittyy päätettyyn Länsimetron toteuttamiseen. Metron toteuttaminen osana 
Etelä-Espoon joukkoliikennejärjestelmää vaikuttaa merkittävästi Länsiväylän kehittämistarpeisiin. Nykyinen 
Etela-Espoon bussijärjestelmä korvataan metrolla ja sen liityntäliikenteellä Tapiolaan, Matinkylään ja toisessa 
rakennusvaiheessa Kivenlahteen. 

Työn tavoitteet 

Selvityksen tavoitteena on arvioida Länsiväylän liikennekäytävän kehittämistarpeetja kehittämisen vaikutukset 
Länsimetron 1. ja 2. rakentamisvaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa metro on rakennettu Matinkylään saakka 
ja 2. vaiheessa jatkettu Espoon Kivenlahteen. 

Työn rajaukset 

Selvitysalue sijoittuu Helsingin ja Espoon alueille kattaen noin 17 kilometrin pituisen osuuden Länsiväylästä 
(kantatie 51) alkaen Porkkalankadulta Ruoholandesta ja ulottuen Espoon ja Kirkkonummen rajalle. Suunnitte-
luun kuuluvat myös Länsiväylän tärkeimmät rinnakkaisväylätja yhteydet niiltä Länsiväylän eritasoliittymiin. 
Vuorovaikutussuunnitelma 

Liikennekäytävän suunnittelua esitellään Länsimetron yleisötilaisuuksissa Espoossa ja Koivusaaren tilaisuu-
dessa Helsingissä, Liikenneväyläselvitykseen voi tutustua myös Tiehallinnon internet-sivustolla. 

2. SISÄLLÖN TUOTTAMINEN 

LÄHTÖKOHTIEN KAR TOI TUS JA ANALYYSI 

Lähtöaineistot ja tutkimukset 

Lähtötilanteessa selvitetään liikennekäytävän kaavatilanne, ympäristö- ja maisema-arvot ja sekä luonnonolot. 
Liikenteen nykytilanne kartoitetaan aikaisemmin laadittujen selvitysten pohjalta mm. liikennemäärien, onnetto-
muuksien, joukkoliikenteen sekä liityntäliikenteen osalta. Erikseen selvitetään liikennekäytävän vaikutusalueen 
kevyen liikenteen verkko. 

Aikaisemmat suunnitelmat ja kytkennät 

Liikennekäytävään liittyen on tehty runsaasti erilaisia suunnitelmia, joista tärkeimpinä seuraavat: 
- 	Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2007 
- 	Joukkoliikenteen laatukäytävien toimenpideselvitys 2003 
- Länsimetron hankesuunnitelman teknisen osan laatiminen 2007 
- 	Länsimetron liityntälinjasuunnitelma, luonnos 2007 
- 	Useita Länsiväylän liittymien parannussuunnitelmia 
- Pääkaupunkiseudun pääteiden meluntorjuntaohjelma vuosille 2005-2025. 
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VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN, ARVIOINTI JA VALINTA 

Vaihtoehtojen tavoitteet ja muodostaminen 
Hankkeen ohjausryhmä määrittelee tavoitteet kahteen tilanteeseen: 
= 	pitkän aikavälin toimenpiteet (Länsimetro ulottuu Kivenlahteen noin v. 2030) 
- 	ensimmäisen rakentamisvaiheen tilanne (Länsimetro rakennuttu Matinkylään asti noin v. 2015). 

Liikennekäytävän toimenpiteiden valintaa ohjaavat kehittämisstrategian keskeiset tavoitteet: 
- 	liityntäliikenteen sujuvuus turvataan kaikissa olosuhteissa 
- 	ajoneuvoliikenteen kasvua hillitään mm. joukkoliikenteen käyttöä lisäämällä 
- 	liikenneverkon kapasiteettia hyödynnetään mandollisimman tehokkaasti 
- 	muuttuvat liikennetilanteet hallitaan liikenteen ohjauksen keinoin 
- 	kevyen liikenteen yhteyksiä kehitetään erityisesti työmatkapyöräilyn osalta. 

Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 
Eri vaiheiden toimenpiteitä arvioidaan kehittämisstrategian tavoitteiden pohjalta analysoimalla mm. vaikutukset 
liikennöintiin, liikenneturvallisuuteen, joukkoliikenteeseen, suunniteltuun maankäyttöön, ympäristöön ja talou-
teen. 

Vaihtoehtoehdon valinta 
Valinnan perusteena on tavoitteista johdettujen kehittämistoimenpiteiden sopivuus ja vaikuttavuus asetettuihin 
päätavoitteisiin 

ESITETYN RATKAISUN SUUNNITTELU 

Ratkaisun esittely 1 ratkaisuesitys 
Valinta hankeryhmän keskustelujen perusteella erityisesti huomioiden lasten liikenneturvallisuus, soveltuvuus 
kaikille liikkumismuodoille ja talvikunnossapito. 

Ratkaisun vaikutukset, (kustannukset) ja riskit 
Esitetyillä toimenpiteillä saavutetaan asetetut 1. vaiheelle tavoitteet. Ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden kus-
tannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa. Toisen vaiheen kustannuksia ei tässä vaiheessa arvioitu. 

3. RAPORTOINTI 

RAPORTOINNIN MUOTO JA SISÄLTÖ 

Raportin sisältö ja tarkkuus 
Laaja, runsain kuvin ja karttaesityksin toimitettu raportti, ympäristökarttaliitteet 1:20 000 
sekä toimenpidekarttaliitteet 1:10 000 (10 kpl). 

Sisällysluettelo 

1. Selvitysalue ja tavoitteet 
2. Liikennekäytävä nykyisin 
3. Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehitysennusteet 
4. Liikennekäytävän kehittämisstrategia 
5. Toimenpidetarpeet 1. vaiheessa; Metro Matinkylään 
6. Pitkän aikavälin toimenpidetarpeet; Metro Kivenlahteen 
7. Meluntorjunnan selvitystarpeet 
8. Länsimetron valmistumiseen liittyvät toimenpidetarpeet 
9. Jatkotoimenpiteet 
Liitteet 
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Kuva lopputuotteesta 	 - -__________________________________________________ 

• 	
Toimenpidetarpeet ensimmäisessä vaiheessa: 

E Id 	

Metro Matuikaan 

- 	 Iuitinmaentjen parantaminen 	\\ 	- 
:: 1 - , 	-- 	valilla Firinoontie - Uuskartanontio 	- 

-• 	Rakennussuunnitelma 	 Piispans 
' 

- 	 T 

1 Suomenlandentip .t- 

- 	 — 

cs,.n 	u,.., 	 4' 
- 	 1• 

----- \ -; 
- - '.-,.,----,,•-,- -. - - 	 • 

- 

1 	5ITO 

Pitkän aikavälin toimenpidetarpeet: 
Metro Kivenlahteen 

-,-- 	. 

SITO 

KÄSITTELY JA JATKOTOIMENPITEET 

Vuoropuhelun toteutuminen 

Vuoropuhelun ja kansalaisten kuulemisen tuloksia ja osallistumisen laajuutta ei ole tarkemmin raportoitu. 
Jatkotoimenpiteet 

Raportista pyydetään sidosryhmien lausunnot, jotka ovat pohjana jatkosuunnittelulle. Kyseessä on yleissuun ni-
telmaa edeltävä esisuu nnitelma. Tiehallinto tekee lausuntojen käsittelyn jälkeen mandollisen jatkosuunnittelu-
päätöksen. 

Kehittämisehdotuksia esimerkkiraportin sisältöön ja laadintaprosessiin 

Vuoropuhelu, asukkaiden kuuleminen samoin kuin työnaikaisten vaihtoehtojen muodostaminen ja käsittely on 
aportoitu hyvin suppeasti. 
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ESISELVITYSOPAS 	Väyläkohtainen yhteysväliselvitys - esimerkki 

1. TYÖN ORGANISOINTI 

Työn nim! 
Valtatien 3 parantaminen yhteysvälillä Ylöjärvi—Vaasa, kehittämissuunnitelma (2005) 

Valmistumisvuosi 

2005 

Teettäjä ja tekijä 

Tiehallinto, Hämeen tiepiiri ja Vaasan tiepiiri / konsultti 

Työryhmä ja ohjausryhmä 

Työryhmä: tilaajatja konsultti 
Ohjausryhmää ei ollut 

Työn perusteet ja tarve 

Yhteysvalin parantaminen on aiheellista, koska 
- Kyse on keskeisestä päätieverkon osasta 

4 Tie on päätieverkon vilkkaimpia ja se on osa TEN-verkkoa 
4 Tie yhdistää 3 maakuntakeskusta, vyöhykkeellä on 2,2 miljoonaa asukasta 

- Tie on liikenneturvallisuudeltaan keskimääräistä heikompi 
- Tien vaihteleva laatutaso, ei täytä valtatieverkon vaatimuksia, runkotiestatus 
- 	Tiellä on keskeinen rooli teollisuuden kuljetuksille ja joukkoliikenteelle 

4 Laadukas yhteys Vaasan satamaan lisää kansainvälistä merkittävyyttä 

Työn tavoitteet 

- 	Määritellä tien nykytila ja tavoitetila vuodelle 2030 runkotienä. 
- 	Määritellä ensimmäisen vaiheen toimenpiteet, joilla saavutetaan riittävä palvelu- ja turvallisuustaso vuoteen 

2020 asti. 
- Varmistaa toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuus, kustannukset ja keskeiset vaikutukset. 
- Tuottaa tietoa ja aineistoa vuoropuheluun, päätöksentekoon ja suunnitelmien käsittelyyn. 
- 	Tuottaa ohjeet jatkosuun nittelulle. 

Työn rajaukset 

Vt 3, Ylöjärvi-Vaasa-yhteysväli 

Vuorovaikutussuun nitelma 

- 	Työstä informoidaan ja keskustellaan tiepiirien asiantuntijoiden ja Tiehallinnon keskushallinnon kanssa. 
- 	Pidetään työpalaverit työn alku- ja loppuvaiheissa alueen kuntien kanssa. 
- 	Järjestetään seminaari kunnille, maakuntien liitoille, alueellisille ympäristökeskuksille, linja-autoliitolle ja 

lehdistölle. 

2. SISÄLLÖN TUOTTAMINEN 

LÄHTÖKOHTIEN KAR TOI TUS JA ANALYYSI 

Lähtöaineistot ja tutkimukset 

Lähtöaineistona toimivat seuraavat tiedot ja aineistot: 
- 	Nykyisen tien ominaisuudet, liikenne ja onnettomuudet (Tierekisteri). 
- 	Liikenne-ennuste vuodelle 2030 (perusteet "Pääteiden liikennevirrat ja linkkikohtaiset liikenne-ennusteet", 

valtakunnallinen liikennevirta-aineisto, tierekisteristä tuotettu EMM E/2.0-verkko ja kuntakohtaiset liikenne-
tuotoksen kasvuennusteet). 

- 	Liikenteen palvelutaso IVAR-ohjelmalla. 
- Ympäristö ja maankäyttö (luonnonolot, pohjavedet, maisema ja kulttuuriperintö, ihmisten elinolot ja viihtyi-

syys, suhde maankäyttöön). 
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Aikaisemmat suunnitelmat ja kytkennät 

- 	Yhteysvälin kehittämisselvitys 2002 
- 	Lukuisia kohdekohtaisia tai lyhyemmältä tieosuudelta tie- ja yleissuunnitelmia ja tarveselvityksiä 

VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN, ARVIOINTI JA VALINTA 

Vaihtoehtojen tavoitteet ja muodostaminen 

- 	Vaihtoehdot koskevat liittymän parantamisratkaisuja, linjausta, ohituskaistojen sijoittamista ja parannetta- 
van tien tavoiteltavaa nopeustasoa. 

- 	Käsiteltävänä on 23 kohdetta, joiden lisäksi on 16 vaihtoehtoista toimenpide-ehdotusta. 

Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 

- 	Vaihtoehtojen arvioinnin lähtökohtana on nykytila-analyysin, aiempien suunnitelmien ja vuoropuhelun pe- 
rusteella liikenteelliset ja taloudelliset perustelut, tieosuuksien homogeenisuus ja alueellinen tasa-arvo se-
kä toimenpiteiden sopivuus määriteltyyn tavoitetilaan. Ohikulkutievaihtoehtoja rajaa pois asetettu kustan-
n usraami 

- 	Vertailuperusteina käytettään liikenteen palvelutasoa, liikenneturvallisuutta, ympäristöä ja taloudellisuutta. 
Vaihtoehtoehdon valinta 

Vaihtoehdoista muodostetaan kehittämissuunnitelma, johon sisältyy kohteittain valitut toimenpiteet. 

ESITETYN RATKAISUN SUUNNITTELU 

Ratkaisun esittely / ratkaisuesitys 
Tavoitteena on 
- Vakavien liikenneonnettomuuksien torjunta. 
- 	Runkotieverkon tavoitteiden täyttäminen (liikenteen palvelutaso, liikenneturvallisuus, kevyen liikenteen olo- 

suhteet, liittymätja rinnakkaistiet, linja-autoliikenteen olosuhteet, liikenteen hallinta, levähdys- ja palvelu- 
alueet, maankäyttö, tieympäristö ja talous). 

- Toimenpiteet, joilla saavutetaan tyydyttävä liikenneturvallisuusja liikenteen sujuvuus 10-15 vuoden ajaksi. 

Toteuttamistapana on vaiheittainen toteutus 
- Ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden odotetaan riittävän vuoteen 2020 (nopeusrajoitukset ja poikkileik- 

kaukset, tiejärjestelyt, kevyen ja joukkoliikenteen järjestelyt, sillat, valaistus, pohjavesien suojaus, meluntor-
unta). 

Lisäksi tavoitteeseen pyritään toteuttamalla 
- 	selvityksen yhteydessä tarkasteltuja erillisiä kehittämishankkeita ja 
- 	tavoitetilaan 2030 tähtääviä toimenpiteitä. 

Ratkaisun vaikutukset, (kustannukset) ja riskit 

Tavoitetilaan 2030 tähtäävät toimenpiteet 290-310 milj. euroaja ensimmäisen vaiheen toimenpiteet 78 milj. 
euroa (MAKU 111,6; 2000 = 100). Kustannuksiin on lisätty yhteiskustannuksia ja riskivaraa 15 %. 

3. RAPORTOINTI 

RAPORTOINNIN MUOTO JA SISÄLTÖ 

Raportin sisältö ja tarkkuus 

- 	Raportissa kuvataan lyhyesti taustat, lähtökohdat, ongelmat ja kehittämissuunnitelma. Mukaan liitetään 
kuvauksia erillisistä kehittämishankkeista. 

- 	Hankekortit esitetään mittakaavassa 1:20 000 ja suunnitelmaluonnokset mittakaavassa 1:4 000 
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Sisällysluettelo 

Tnvistelmä 
Esipuhe 
1. Hankkeen taustat ja tavoitteet 
2. Lähtökohdat 
3. Nykytilan ongelmat 
4. Tavoitetila 
5. Kehittämissuunnitelma 
6. Vaikutukset 
7. Erilliset kehittämishankkeet 
8. Jatkotoimenpiteet 
Liitteet 

Kuva lopputuotteesta 
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KÄSITTELY JA JA TKO TOIMENPITEET 

Vuoropuhelun toteutuminen 

- 	Lausuntoja pyydettiin maakuntien liitoilta, alueen ympäristökeskuksilta, kunnilta ja muilta sidosryhmiltä. 
- 	Tiehallinto tekee päätöksen jatkosuunnittelusta. 

Jatkotoimenpiteet 

- 	Toimenpiteistä muodostetaan kehittämishanke Tiehallinnon ja LVMn hankekoreihin. 
- Tarvittaessa suuremmista kokonaisuuksista tehdään yleissuunnitelma ja suppeammista tiesuunnitelma. 

Kehittämisehdotuksia esimerkkiraportin sisältöön ja laadintaprosessiin 
- 	Maankäytön kehityssuunnitelmia ei ole huomioitu suunnitelmissa. 
- 	Tarkastelut ovat investointikeskeisiä. Investointihankkeiden sijaan olisi voitu määritellä muita toimenpiteitä. 

Tällaisia olisivat olleet esimerkiksi liikennejärjestelmänäkökulma, joukkoliikenteen kehittäminen ja vaihtoeh-
toisten väyläreittien selvittäminen. 

- 	4-porrasmallia ei ole sovellettu. 
- Asiakasryhmittelyä ei ole tehty. Se olisi voinut tuoda uusia näkökulmia hanketarpeisiin. 
- Vuoropuhelua olisi voitu laajentaa ja kehittää uusia menetelmiä. Tällaisia keinoja olisivat mm. internet ja 

karttasovellutusten käyttö tarpeen ilmaisussa ja palautekanavana. 
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ESISELVITYSOPAS 
	

Hankekorttiselvitys - esimerkki 

1. TYÖN ORGANISOINTI 

Työn nimi 

Vt 12, Tampere: Kekkosentie, linjan 24 pysäkkiratkaisut, pysäkkikortti 

Valmistumisvuosi 

2008 

Teettäjä ja tekijä 
Tiehallinto, Hämeen tiepiiri ja Tampereen kaupunki, joukkoliikenne / konsultti 

Työryhmä ja ohjausryhmä 

Työryhmä: konsultin edustajat 
Ohjausryhmä: teettäjän edustajat ja konsultin edustaja 

Työn perusteet ja tarve 

Tampereen kaupungin sisäiseen liikenteeseen on perustettu uusi linja 24 Tampellan ja Hervannan välille. Uusi 
linja käyttää väyläosuutta, jolla ei ole aiemmin ollut joukkoliikennettä. Uudella linjalla on 3,2 km:n osuus, jolla ei 
ole pysäkkejä. Uudet pysäkit toisivat linjalle merkittävästi lisää käyttäjäpotentiaalia. Osa suunnitteluosuudesta 
on valtatietä 12. Tampereen kaupunki on ottanut yhteyttä Hämeen tiepiiriin yhteisen suunnitteluhankkeen 
käynnistämiseksi. 

Työn tavoitteet 

- 	Joukkoliikenteen saavutettavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen toteuttamalla uusia pysäkkejä. 
- 	Määrittää uusien pysäkkien toteuttamismandollisuudetja niiden optimaalinen sijainti sekä laatia toteutta- 

miskelpoisista pysäkeistä toteuttamista palvelevat suunnitelmat. 

Työn rajaukset 

Valtatie 12 (Kekkosentie) välillä Naistenlahti—Teiskontie (vt 12)ja Kekkosentie/Hervannan valtaväylä (katu)vä-
lillä Teiskontie—Sammon valtatien liittymäalue. 

Vuorovaikutussuunnitelma 

Tilaajan ja konsultin välinen vuorovaikutus. Ei julkista vuoropuhelua. 

2. SISÄLLÖN TUOTTAMINEN 

LÄHTÖKOHTIEN KAR TOI TUS JA ANALYYSI 

Lähtöaineistot ja tutkimukset 

- 	Kantakartta, opaskartta ja YJK:n mukaiset johtotiedot. 
- 	Rakennus- ja huoneistorekisterin asukasmäärätiedot. 
- 	Nykyiset pysäkit digitoitu linjakartalta paikkatieto-ohjelmaan. Paikkatieto-ohjelmalla analyysit potentiaalisten 

pysäkkipaikkojen asukasmääristä kävelyetäisyydellä. 

Aikaisemmat suunnitelmat ja kytkennät __________________________________________________________ 

Suun nittelualueen itäpäässä tehdään tiesuunnitelmaan Rantaväylän tunnelista. Suunnittelualueen eteläpäähän 
on tehty osayleiskaava uusista liittymäjärjestelyistä. 

VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN, ARVIOINTI JA VALINTA 

1 Vaihtoehtojen tavoitteet ja muodostaminen 	 -_____ 

- 	Tavoitteena määrittää uusien pysäkkien toteuttamismandollisuudetja niiden optimaalinen sijainti. 
- 	Uusia pysäkkipareja tarkasteltiin kolmeen kohteeseen (eritasoliittymään/tasoliittymään) ja näiden osalta 

muodostettiin vaihtoehtoisia pysäkkipaikkoja, maksimissaan 4 kpl / pysäkki. 

Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 

Perustui asiantuntija-arvioon, paikkatietotarkasteluihin ja tilaajan näkemyksiin. 
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Vaihtoehtoehdon valinta 

Valintojen perusteena toteutettavuus ja rakentamiskustannukset, pysäkkien liikennöitävyys ja yleinen liikenne- 
turvallisuus, saavutettavuus/matkustajapotentiaali (kävelyetäisyydellä julkisen rakennukset, työpaikat ja asu-
kasmäärä), vaihtomandollisuudet linjojen välillä sekä kävely-yhteyksien käytettävyys (esteettömyys, talvihoito). 

ESITETYN RATKAISUN SUUNNITTELU 

Ratkaisun esittely / ratkaisuesitys 

Laadittiin toteuttamista palveleva suunnitelma yhdestä tarkastelluista kolmesta pysäkkiparista. Ratkaisun ta-
voitteita olivat hyvä saavutettavuus, odotusolosuhteiden hyväksyttävyys ja toteuttamiskustannuksien kohtuulli-
suus suhteessa saavutettaviin hyötyihin. 

Ratkaisun vaikutukset, (kustannukset) ja riskit 
- 	Vaikutukset arvioitu vaihtoehtojen edellä valinnan yhteydessä. 
- 	Rakentamiskustannukset 8 000-18 000 euroa/pysäkki. Rakennuskustannuksista ei ole tehty riskianalyysiä 

toimenpiteiden pienuudesta johtuen. Toisen pysäkin mitoituksessa jouduttiin käyttämään tilan ahtaudesta 
johtuen minimimitoitusta. 

3. RAPORTOINTI 

RAPORTOINNIN MUOTO JA SISÄLTÖ 

Raportin sisältö ja tarkkuus 
- 	Sisältää toteuttamiskelpoisimman pysäkkiparin suunnitelman. Muiden pysäkkiparien tarkastelutja hylätty- 

jen vaihtoehtojen vaikutusarviot raportoitu väliraporteissa. 
- 	Kortissa on tuloste suunnitelmakartoista ja kartat ovat tilaajan käytössä sähköisessä muodossa. 

Sisällysluettelo 
Yhteyshenkilöt ja kohteen sija intitiedot 
Lähtötiedot 
Tavoitteet 
Sanallinen suunnitelmaselostus 
Yleiskartta suunnittelualueesta 
Yleiskartta pysäkkikohteesta 
Sanallinen kuvaus toimenpiteistä sisältäen kustannusarviot ja valokuvia nykytilanteesta 
Suunnitelmakortit (3 kpl), sisältävät suunnitelmakartan, tyyppipoikkileikkauksen ja määräluettelon 
Kuva lopputuotteesta 
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KÄSITTELY JA JATKOTOIMENPITEET 

Vuoropuhelun toteutuminen 
Toteutui yhteistyössä tilaajan kanssa: 
- 	Tilaajalle toimitettiin suunnitelmaluonnoksetja lopullinen suunnitelma. 
- 	Tilaajilta saatu kommentitja hyväksyntä. 

Jatkotoimenpiteet 
Toteutuksen tavoite kevään 2009 aikana. Kaupungin ja tiepiirin välinen kustannusjako sovitaan erikseen. 

Kehittämisehdotuksia esimerkkiraportin sisältöön ja laadintaprosessiin 

- 	Vuoropuhelua olisi voitu laajentaa mm. joukkoliikenteen käyttäjä- ja asukaskyselyllä. 
- 	Maankäytön suunnitelmien vaikutukset käyttäjämääriin olisi voitu raportoida. 
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ESISELVITYSOPAS 
	

Toimenpideselvitys - esimerkki 

1. TYÖN ORGANISOINTI 

Työn nimi 

Maantien 1950 Huolin kevyen liikenteen väylä, Mynämäki 

Valmistumisvuosi 

2003 

Teettäjä ja tekijä 

Tiehallinto, Turun tiepiiri 

Työryhmä ja ohjausryhmä 

Mynämäen kunnan ja Turun tiepiirin edustajat 

Työn perusteet ja tarve 

Mynämäen kunta ja Turun tiepiiri sopivat yhteisessä neuvottelussa toimenpidesuunnitelman laatimisesta Huolin 
kevyen liikenteen väylästä maantiellä 1950. 
Suunnittelualueella sijaitsee noin 50 oppilaan Huolin koulu, jonka opettajat ja oppilaat yhdessä Mynämäen 
kunnan kanssa olivat ajaneet kevyen liikenteen väylän suunnittelemista vilkkaasti liikennöidyn (1165 ajon./vrk) 
maantien 1950 varteen. 

Työn tavoitteet 

Selvityksen tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta maantiellä 1950 erottamalla kevyt liikenne 
muusta liikenteestä omalle väylälle. 

Työn rajaukset 

Suunnittelualue rajautuu maantien 1950 Paloisten pt:n liittymän ja mt:n 1951 liittymän väliselle tieosuudelle. 
Vuorovaikutussuunn itelma 

Esittely-ja neuvottelutilaisuus paikallisten asukkaiden kanssa. 

2. SISÄLLÖN TUOTTAMINEN 

LÄHTÖKOHTIEN KARTOITUS JA ANALYYSI 

Lähtöaineistot ja tutkimukset 

- 	Lahtötilanteessa selvitetäan maantien tekniset tiedot, liikennemäärät ja onnettomuudet. 
- Selvitetään suunnitelman vaikutusalueen nykyinen maankäyttöja kaavatilanne samoin kuin mandolliset 

ympäristön ja maiseman suojelukohteet sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennuskohteet. 
Aikaisemmat suunnitelmat ja kytkennät 

Tiepuri suoritti alueella v 2002 liikennelaskennan, jonka perusteella laskettiin kevyen liikenteen tarveindeksi 
alueelle. 

VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN, ARVIOINTI JA VALINTA 

Vaihtoehtojen tavoitteet ja muodostaminen 

Suunnitelmassa vertaillaan erilaisia kevyen liikenteen yhteysvaihtoehtoja ja toteuttamismandollisuuksia sekä 
eri vaihtoehtojen hoito- ja kunnossapitokustannuksia. 

Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 

Vaihtoehtojen vertarlussa pyritään vuorovaikutuksen keinoin löytämään kustannuksiltaan ja ympäristöllisiltä 
arvoiltaan toimivin lopputulos, jossa huomioidaan käyttäjien, kunnan ja maanomistajien näkökulmat. 
Vaihtoehtoehdon valinta 

Valinnan perusteena on väylän toimivuus huomioiden erityisesti lasten liikenneturvallisuus, soveltuvuus kaikille 
liikkumismuodoille ja talvikunnossapito. 
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ESITETYN RATKAISUN SUUNNITTELU 

Ratkaisun esittely / ratkaisuesitys 
Valinta hankeryhmän keskustelujen perusteella huomioiden erityisesti lasten liikenneturvallisuus, soveltuvuus 
kaikille liikkumismuodoille ja talvikunnossapito. 

Ratkaisun vaikutukset, (kustannukset) ja riskit 
- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta, koska kevyt liikenne erotetaan 

omalle väylälleen. Yhtenäinen kevyen liikenteen väylä kunnan keskustan suunnasta mandollistaa jossain 
määrin koulukyytien korvaamisen itsenäisellä liikkumisella. 

- Väylä on rakennettavissa siten, että vaikutukset ympäristöön ja maisemaan jäävät vähäisiksi. 
- Rakentamiskustannukset 2,7 km pitkälle kevyen liikenteen väylälle ovat 384 000 €. 
- TARVA 4.3 -ohjelmalla laskettuna kevyen liikenteen väylä vähentää 0,013 henkilövahinko-onnettomuutta 

vuodessa, onnettomuuskustannussäästöt ovat noin 4 800 €/vuosi hyötykustannussuhteen ollessa 0,3. 

3. RAPORTOINTI 

RAPORTOINNIN MUOTO JA SISÄLTÖ 

Raportin sisältö ja tarkkuus 
Toimenpideselvitys sisältää toimenpidekartan 1:10 000 sekä tiiviin selosteraportin. 

Sisällysluettelo 

Lähtökohdat 
Nykytila 
Tavoitteet 
Toteutusvaihtoehdot 
Toimenpiteet 
Rakentamiskustannukset 
Vaikutukset 
Li itteet 
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Kuva lopputuotteesta 
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- - Erillinen kevyen liikenteen väylä 

- Maantien 1950 ljnjauksen muutos 

1:10000 
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KÄSITTELY JA JA TKOTOIMENPI TEET 

Vuoropuhelun toteutuminen 

Ei ilmene asiakirjoista. 

Jatkotoimenpiteet 

Kevyen liikenteen tarveindeksi jäi alle 0,4 ja toteutusajankohta jää kunnan ja tiepiirin yhdessä ratkaistavaksi. 

Kehittämisehdotuksia esimerkkiraportin sisältöön ja laadintaprosessiin 
- 	Loppuraporttun tulisi selkeämmin lisätä selostus vuoropuhelusta paikallisten asukkaiden ja kuntalaisten 

kanssa. 
- 	Muita kuin investointeja olisi pitänyt selvittää. Tällaisia olisivat esimerkiksi koulukuljetusten tehostaminen tai 

talvikunnossapidon tehostaminen koulureiteillä. 
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ESISELVITYSOPAS 	Liikenteen hallinnan esiselvitys - esimerkki 

1. TYÖN ORGANISOINTI 

Työn nimi 
Valtatie 26 Husula-Taavetti, Esiselvitys 

Valmistumisvuosi 

2007 

Teettäjä ja tekijä 
Kaakkois-Suomen tiepiiri / konsultti 

Työryhmä ja ohjausryhmä 

Konsultin edustajat 
Kaakkois-Suomen tiepiirin edustajat 

Työn perusteet ja tarve 

- 	tien heikkotasoisuus - pienipiirteisyys, kapeus 
- 	liikenteen jonoutuminen ja heikot ohitusmandollisuudet 
- 	raskaan liikenteen merkittävä osuus 

4 kaivataan toimenpiteitä palvelutason parantamiseksi tai ylläpitämiseksi 

Työn tavoitteet 

- 	Neliporrasperiaatteen jalkauttaminen väylien kehittämissuunnitteluun 
- 	Vaihtoehtoisten ratkaisujen tuottaminen tiejakson liikenneolojen parantamiseksi 
- 	Husula—Taavetti-yhteysvälin kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaiseksi 
- 	Esitys kehittämishankkeesta toteuttamispolkuineen 

Työn rajaukset 
Valtatien 26 osuus välillä Husula-Taavetti + liittyvän tieverkon (teiden 6, 7 ja 387) tarkastelu 

Vuorovaikutussuunnitelma 

- 	Kaakkois-Suomen tiepiirin asiantuntijoille järjestetty tilaisuus 
- Sidosryhmäseminaari 

2. SISÄLLÖN TUOTTAMINEN 

LÄHTÖKOHTIEN KAR TOI TUS JA ANALYYSI 

Lähtöaineistot ja tutkimukset 

- 	Tien tekniset tiedot, kunnossapito, palvelutaso. 
- 	Liikennetiedot: liikennemäärätja ennusteet (henkilöliikenne - raskasliikenne - joukkoliikenne - kevyt lii- 

kenne), onnettomuudet, liikennevirtojen jakautuminen, logistinen tilanne. 
- 	Maankäyttö/kaavat, muut maakunnalliset tiedot, työssäkäyntialueet. 
- Ympäristö- ja maisematiedot: pohjavesialueet - suojaukset, luonnon monimuotoisuus (luontokohteet, suo-

jelu ja Natura-alueet jne.), maisema ja kulttuuriympäristö. 

Aikaisemmat suunnitelmat ja kytkennät 

- Valtatien 7 rakentaminen moottoritieksi vaikuttaa vt:n 26 tieosuuden käytön lisääntymiseen 
- Vt 26 kuuluu yleisissä pääteiden kehittämistavoitteissa ryhmään 'muut tärkeät ja vilkkaat päätiet' 

4 Husula—Taavetti-yhteysvälin kehittämisen tavoitteet 
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VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN, ARVIOINTI JA VALINTA 

Vaihtoehtojen tavoitteet ja muodostaminen 

Neliporrasperiaatteen mukaan valittujen toimenpiteiden analyysi toteutettavuudesta, vaikutuksista ja vastaa-
vuudesta tavoitteisiin -> portaittainen kehittämispolkuehdotus. 

Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 

Valittujen toimenpiteiden riskianalyysi. 

Vaihtoehtoehdon valinta 

Lrustuu nykytila-analyysiin ja toimenpideanalyysiin. 

ESITETYN RATKAISUN SUUNNITTELU 

Ratkaisun esittely / ratkaisuesitys 

Esitys suositeltavasta kehittämispolusta, jossa toimenpiteet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan. 

Ratkaisun vaikutukset, (kustannukset) ja riskit 
- 	Kehittamispolkua seuraamalla raskaan liikenteen määrä vt:llä 26 vähenee, tien liikenneturvallisuusja pal- 

velutaso paranevat ja maisema ja ympäristövaikutukset kehittyvät positiiviseen suuntaan. 

- 	Toteutus voi lisätä kuormitusta muulla tieverkolla. 

- 	Toimenpiteiden kustannukset kiireellisyysluokittain: 
1. lk = 5,8 milj. € 
2. Ik = 22,4 milj. € 
3. Ik = 28,2 milj. € 

3. RAPORTOINTI 

RAPORTOINNIN MUOTO JA SISÄLTÖ 

Raportin sisältö ja tarkkuus 
- Nykytila, analyysi ja toimenpiteet esitetään raportissa. 
- Toimenpiteiden vaikutusten vertailu taulukossa. 
- Toimenpiteet esitetään kiireellisyysluokittain myös kartoilla. 
Sisällysluettelo 

1. Lähtökohdat ja tavoitteet 
2. Nykytila, ongelmat ja kehittämistarpeet 
3. Yhteysvälin tavoitetilanne vuonna 2030 
4. Toimenpideanalyysi 
5. Kehittämistoimenpiteet 
6. Kehittämistoimenpiteiden vaikutukset 
7. Kehittämispolku ja kustannukset 
8. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet 
9. Liitteet 
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Kuva lopputuotteesta 
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KÄSITTELY JA JATKOTOIMENPITEET 

Vuoropuhelun toteutuminen 

- 	Sidosryhmäseminaari ja asia ntuntijatilaisuus. 
- 	Lausuntoja ja kommentteja pyydettiin. 

Jatkotoimenpiteet 

Ensimmäisen kiireellisyysluokan jatkosuunnittelun käynnistäminen. 

Kehittämisehdotuksia esimerkkiraportin sisältöön ja laadintaprosessiin 

Asiakas- ja käyttäjäryhmittelyä ei oTe käytetty. Se olisi voinut tuoda uusia näkökulmia toimenpidetarpeisiin. Tar-
kasteltavat verkkovaihtoehdot olisivat voineet olla laajemmat, jotta raskaan liikenteen ohjaamismandollisuuksia 
Etelä-Suomen tieverkolla olisi voitu käsitellä. Olisiko vuoropuhelua asukkaiden kanssa tarvittu? 
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