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Tiehankkeiden suunnittelu 
JOHDANTO 

JOHDANTO 

Yhteiskunnan kehitys etenee siihen suuntaan, että tiestöä tarkastellaan 
osana kaikki liikennemuodot kattavaa liikennejärjestelmää. Tämä merkitsee 
sitä, että valtakunnallisten, seudullisten ja paikallisten liikennejärjestelmien 
tarkastelu hankekohtaisen suunnittelun lähtökohtana tulee entistä tär-
keämmäksi. Yleisten teiden tienpidossa painottuvat liikennemuotojen yhteis-
työ ja alueellisten viranomaisten kanssa tapahtuva suunnittelu- ja ohjel-
mointiyhteistyö. Hankekohtaisessa suunnittelussa menettelyiden tulee olla 
sellaisia, että suunnittelu toteuttaa yhteiskunnan hyväksyttyjä tavoitteita. 

Hankekohtaiseen suunnitteluun on jo vakiintunut suunnittelun vaiheistami-
nen tarveselvitykseen, yleissuunnitteluun ja tiesuunnitteluun sekä niitä vas-
taaviin hankepäätökseen, toimenpidepäätökseen ja vahvistamispäätök-
seen. Vaikka kaikissa tiehankkeissa hankkeiden toteuttaminen ei vaadikaan 
erillisenä jokaista suunnitteluvaihetta, on tienpidon suunnittelun ja ohjel-
moinnissa tehtävien päätösten kannalta hyödyllistä hahmottaa kaikki vai-
heet. Itse suunnittelun ja suunnitelma-asiakirjojen sisältö mitoitetaan todelli-
sen suunnittelutarpeen mukaisesti. 
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1 TIENSUUNNITTELUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Tiehankkeiden suunnittelu on osa tienpitoa ja sitä kautta osa yhteiskunnan 
suunnittelujärjestelmää. Suunnittelua ohjaavat tienpidon tavoitteet sekä nii- 

TIENSUUNNITTELU ON OSA 	den pohjalta sovitut toimintalinjat. Tiensuunnittelu on jatkuvassa vuorovaiku- 
YHDYSKUNTASUUNNITTELUA 	tuksessa muiden liikennemuotojen, maankäytön ja alueellisen suunnittelun 

sekä yhteiskunnan taloudellisen suunnittelun kanssa. Liikennejärjestelmä-
suunnitelmat ovat yhteisenä lähtökohtana sekä tiensuunnittelulle että 
maankäytön ja alueiden suunnittelulle. 

Yhdyskuntasuunnittelun eri osa-alueiden keskinäinen vuorovaikutus tuo 
esiin liikenteellisiä tarpeita, joiden seurauksena syntyy tiehankkeita. Vuoro-
vaikutus myös välittää tiensuunnitteluun suunnittelujärjestelmien taustalla 
olevia yhteiskunnallisia odotuksia ja arvostuksia, jotka vaikuttavat hankkei-
den muotoutumiseen ja etenemiseen suunnitteluprosessissa. 

LIIKENNEJÄRJ ESTE LMÄN 
SUUNNITTELU 

• JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 

• JÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSET 

• JÄRJESTELMÄN TOTEUTFAMIS-
STRATEGIAT 

- MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 
- ALUEELLINEN SUUNNITTELU 
- TALOUDEN SUUNNITTELU 

- LIIKENTEEN SUUNNITTELU 

1 

• TAVOITTEET 

• VERKOT 

TIENPIOON 	1 
SUUNNITELMAT 

TAVOITTEET 

TOIMINTALINJT 

TIENPIDON SUUNNITTELU 

ELMAT TIENSUUNNITTELU 
• OHJELMIEN 

VAIKUTUKSET 
HANKKEIDEN HANKKEIDEN 
SUUNNITTELU VAIKUTUKSET 

OHJELMA- _______j _______ 
1 	PAATOKSET -_______________________ 

------------ - HANKEKOHTAISET PÄÄTÖKSET 

TOTEUTTAMINEN 

Kuva 1. Tiensuunnittelun toimintaympäristö 
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1 TIENSUUNNITTELUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

1.1 Liikennejärjestelmän suunnittelu 

1.1 Liikennejärjestelmän suunnittelu 

Liikennejärjestelmän suunnittelu on keino maankäytön ja liikenteen vuo-
rovaikutteiseen suunnitteluun. Sen tavoitteena on luoda pitkän aikavälin 
puitteet eri liikennemuotojen ja maankäytön suunnittelulle ja antaa päätök-
senteolle perusta, jonka varaan voidaan jatkossa tukeutua. 

Liikennejärjestelmän suunnittelu on osa yhdyskuntasuunnitteluun kuuluvaa 
erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Useita kuntia käsittävillä kaupun-
kiseuduilla yhteensovittaminen tapahtuu parhaiten seutukaavoituksessa. 
Yhden tai muutaman kunnan alueella se on luontevinta sovittaa yleiskaavoi-
tuksen yhteyteen. 

Valtakunnan tasolla "liikennejärjestelmän suunnittelu" koostuu monista 
osista. Niitä ovat mm. liikenteen kehittämistavoitteita koskevat mietinnöt, 
liikenneväylien ylläpitoa ja kehittämistä koskeva päämäärien ja tavoitteiden 
määrittely sekä eri liikennemuotojen omat kehittämissuunnitelmat. 

Kaupunkiseuduilla järjestelmäsuunnittelu voidaan hahmottaa kahteen 
osaan: koko aluetta koskevaan tavoitesuunnitteluun ja joko toiminnallisesti 
tai alueellisesti rajattuun tavoitteita tarkentavaan suunnitteluun. Tavoite- 
suunnittelu tuottaa tuloksina 
- liikennepoliittisia päämääriä ja tavoitteita, jotka koskevat liikennetarvetta 

ja liikennemuotojen työnjakoa 
- tavoitteellisia liikenneverkkoja (pääväylät) 
- järjestelmän toteuttamisstrategioita 
- arvioita järjestelmän yhteiskunnallisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä 

vaikutuksista. 

* TAVOITTEET 	aAANKÄYTÖN 
* STRATEGIAT 	 JA MUIDEN TOIMINTOJEN 

* LIIKENNEVERKOT 	'w 	SUUNNITTELU 

*VAIKUTS 4 Jj 
LIIKENNE- 
JÄRJESTELMÄN 

	

SUUNNITTELU 	____ 

1 
1\ 

Kuva 2: Liikennejärjestelmän suunnittelu on liikenteen ja 
maankäytön suunnittelun lähtökohtana 

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN 
SUUNNITTELULLA LUODAAN 
PUITTEET LIIKENNEMUOTO-
JEN JA MAANKÄYTÖN SUUN-
NITTELULLE 



TIENPIDON SUUNNITTELUSSA 
MÄÄRITETÄÄN TIENPIDOLLE 
TAVOITTEET, TOIMINTALINJAT 
JA OHJELMAT 
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1.2 Tienpidon suunnittelu 

Tavoitteita tarkentavina suunnitelmina tehdään tarpeen mukaan erillisiä 
joukkoliikennesuunnitelmia, pysäköintisuunnitelmia ja eri liikennemuotojen 
verkkosuunnitelmia. 

Pienissä kaupungeissa ja maaseututaajamissa järjestelmäsuunnitteluun 
sisällytetään yleensä sekä tavoitesuunnittelu että sitä tarkentava tieverkko- 
suunnittelu. Joukkoliikenteen- tai muun toiminnallisen suunnittelun laajuus 
harkitaan tapauskohtaisesti. 

Tieverkkosuunnittelussa käsitellään ensisijaisesti autoliikenteen ja kevytlii-
kenteen verkkoa ja se tuottaa tuloksina väylien luokituksen, laatutasotavoit-
teet, verkon kehittämisohjelman ja arvion verkkotason vaikutuksista. Suun-
nittelussa jäsennetään liikenneväylät ottaen huomioon sekä paikallisen lii-
kenteen ja maankäytön että pitkämatkaisen liikenteen tarpeet. Samalla 
hahmottuu erityyppisiä nykyisen tieverkon ylläpito- ja parantamishankkeita 
sekä mandollisesti uusien tieyhteyksien tarpeita. 

1.2 Tienpidon suunnittelu 

Tienpidon suunnittelu on tiestön hoidon, ylläpidon ja kehittämisen kokonais-
suunnittelua. Siinä määritetään tienpidon eri osa-alueille tavoitteet ja toimin-
talinjat sekä laaditaan ohjelmia, jotka ohjaavat hankkeiden toteuttamista. 
Tienpidon suunnittelun lähtökohtia ovat tiestön ja liikenteen nykytilatiedot, 
valtakunnan liikennepolitiikka sekä liikennejärjestelmien ja muiden yhteis-
kunnan perusrakenteiden suunnittelu. 

Ohjelmoinnin lähtökohtina ovat tienpidon tavoitteet, toimintalinjat ja rahoi-
tuskehykset sekä hankekohtaisesta suunnittelusta saatavat tiedot hankkeis-
ta, niiden vaikutuksista ja kustannuksista. Hankkeiden sisällyttäminen to-
teuttamisohjelmiin ohjaa hankekohtaisen suunnittelun ajoitusta ja suunnitte-
luohjelmien laatimista. Tienpidon rahoituksessa, toimintalinjoissa ja yhteis-
kunnallisissa odotuksissa tapahtuvat muutokset välittyvät hankekohtaiseen 
suunnitteluun toteuttamisohjelmien kautta: suunniteltavien hankkeiden mää-
rä ja ajoitus voivat muuttua ja suunnittelun painopiste voi siirtyä erityyppisiin 
hankkeisiin. 

Ohjelmat muodostetaan niin, että ne toteuttavat tienpidon tavoitteita ja ne 
sovitetaan yhteen sekä valtakunnallisten että alueellisten kehittämisohjelmi-
en kanssa. Toteuttamisohjelmia tehdään kolmella aikajänteellä ja ne ovat 

- lO-vuotissuunnitelma 
- nelivuotinen toiminta- ja taloussuunnitelma, TTS 
- vuosittain tehtävä talousarvioesitys. 

Valtakunnalliset kehittämishankkeet ohjelmoidaan keskitetysti tielaitoksen 
keskushallinnossa ja muut hankkeet tiepiireissä. 
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1.3 Hankekohtainen suunnittelu 

1.3 Hankekohtainen suunnittelu 

Tiehankkeen suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi, joka hahmottuu 
neljään vaiheeseen: tarveselvitykseen, yleissuunnitteluun, tiesuunnitte-
luun ja rakennussuunnitteluun. Joskus pääsuunnan selvittäminen tai kaa-
vasuunnittelun eteenpäin vieminen voivat edellyttää suunnittelun jakamista 
useampaankin vaiheeseen. Pienissä ja vaikutuksiltaan suppeissa hankkeis-
sa suunnittelu- ja päätöksentekovaiheita voidaan vastaavasti yhdistää. 

Hankkeiden suunnitteluun vaikuttavat valtakunnan tasolla tehdyt päätökset 
tieverkosta, sen luokituksesta, laajuudesta ja laatutasosta. Ne auttavat HANKEKOHTAISESSA SUUN- 

hahmottamaan sitä kokonaisuutta, johon hankkeet sijoittuvat. Hankkeiden NITFELUSSATIEHANKEMUO-

tarpeellisuus ja vaikutukset on kuitenkin erikseen selvitettävä hankekohtai- TOUTUUVAIHEITTAINTARKEN- 

sella suunnittelulla. 	
TUVASSA PROSESSISSA 

Hankekohtaiseen suunnitteluun liittyy vaiheittain tarkentuva päätöksenteko, 
jossa päätökset perustuvat hankkeen vaikutuksiin ja ohjaavat jatkosuunnit-
telua. Suunnitteluvaiheet ja suunnitelmapäätökset kytkeytyvät ohjelmointiin 
kuvan 3 mukaisesti. 

VERKKOSUUNNITTELU 
- Luokitus 
- Laatutaso 
- Verkon kehitt1iistarpeat 

HANKEKOHTAINEN 
SUUNNITTELU 

.TARVESELVITYS 
- Hankkeei tarplIisuu---------
-Tasoittt 

L HANKEPÄÄTÖKSET 1 
. PÄÄSUUNTASELVITYS 

- Pääsuunta 	Y-ristö 
- Vkutukset 	vaikutusten 

______________ 	- - 	 a,vIOinh- 
YLEISSUUNNITTELU menettely 

- Yleispiirteinet sijainti YVA - Toiminnatiset ratkasut 
Väkutukset 

TOIMENPIDEPÄÄTÖKSET 1- 

• TIESUUNNITTELU [_______ 

-Tiealue 
- Yksityiskohtaset ratkasut 

VAHVISTAMISPÄÄTÖKSET_L 

• RAKENNUSSUUNNFTELU 

OHJELMOINTI 

1 0-VUOTISOHJELMAT 
- Suunniteltavat hankkeet 
- Aikataulu 

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

TALOUSARVIO, yksi vuosi 
- toteutettavat hankkeet 

Kuva 3: Hankekohtaisen suunnittelun vaiheet ja kytkeytyminen 
ohjelmointiin 
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2 TIEHANKKEIDEN SUUNNITTELU 

2.1 Hankekohtaisen suunnittelun vaiheet 

2 TIEHANKKEIDEN SUUNNITTELU 

2.1 Hankekohtaisen suunnittelun vaiheet 

SUUNNITTELUN VAIHEISTUS 
TUKEE TARKENTUVAA TIEN- 
SUUNNITTELUA JA SOVITE-
TAAN YHTEEN MAANKÄYTÖN 
SUUNNITTELUN KANSSA 

Hankekohtainen suunnittelu on vaiheistettu niin, että se tukee tarkentuvaa 
tiensuunnittelua ja suunnitteluvaiheet sekä niihin liittyvä päätöksenteko So-

pivat yhteen maankäytön ja muun suunnittelun kanssa. Ratkaisut suunnitel-
laan vuorovaikutteisesti eri osapuolten kanssa ja suunnittelu etenee joh-
donmukaisesti niin, että kukin vaihe tukee tiepoliittista päätöksentekoa ja 
hankkeiden ohjelmointia. 

Tiensuunnittelun vaiheistus liittyy maankäytön suunnitteluun seuraavasti: 
- Tarveselvityksessä tutkitaan tiehankkeiden tarpeellisuutta seutukaavan 

sekä myös yleiskaavan tarkkuustasolla ja selvitetään mm. seutukaavois-
sa esille tulevien uusien yhteyksien kiireellisyyttä. 

- Yleissuunnittelu vastaa yleiskaavatasoista maankäytön suunnittelua. Sillä 
määritellään tien tilantarve yleiskaavoissa sekä myös asema- ja raken-
nuskaavoissa. 

- Tiesuunnittelu on yksityiskohtaista suunnittelua ja vastaa tarkkuudeltaan 
asema- ja rakennuskaavoja. 

TTARVE- 	 VUOROPUHELU SIDOSRYHMÄTASOLLA 
SELVITYS 

HANKEPÄÄTÖS YLEIS- 	
LAAJA VUOROPUHELU 

L 	SUUNNITTELU 	VUOROPUHELUASLANOSAIS- 
_______ 	TASOLLA 

TOIMENPIDE- 

	

PÄÄTÖS 	 - 
SUUNNITTELU 

VAHVISTAMIS- 

ASEMA- 	

PÄÄTÖS 	
rKENiS- 

YLEIS- 	JA RAKENNUSKAAVOITUS SEUTU- 	KAAVOITUS 
KAAVOITUS _____________________________ 

Kuva 4: Vaiheistettu suunnitteluprosessi 

Vaiheistus sekä siihen liittyvä vuoropuhelu ja päätöksenteko edellyttävät, 
että: 
- jokaisessa suun nittel uvai heessa tutkitaan riittävästi eri näkökantoja 

huomioon ottavia vaihtoehtoja 
- suunnittelutarkkuus on sellainen, että valinnat ja rajaukset voidaan tehdä 

ja tulosta voidaan käyttää seuraavan vaiheen lähtökohtana 
- suunnitteluvaiheen alussa varmistetaan, ovatko edellisen päätöksen pe-

rusteet yhä voimassa. Aiemmin ratkaistuihin kysymyksiin palataan vain, 
jos se olosuhteiden muuttumisen vuoksi on tarpeen. 

1 RAKENTAMINEN 
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2.1 Hankekohtaisen suunnittelun vaiheet 

Vaiheittain tarkentuva suunnittelu ja päätöksenteko luovat edellytykset sille, 
että: 
- vaihtoehtoja voidaan rajata jo yleispiirteisten selvitysten perusteella 
- seuraavissa vaiheissa suunnittelu ja päätöksenteko kohdistuvat aina ra-

jatumpaan kokonaisuuteen 
- suunnitteluresurssit voidaan mitoittaa ja suunnata tarkoituksenmukaises-

ti: voidaan välttää ylimitoitetut selvitykset ja kohdistaa suunnittelu niihin 
asioihin, joista suunnittelun ja hankkeen kannalta tärkeät valinnat teh-
dään 

- hankkeen suunnittelu voidaan keskeyttää kaikissa vaiheissa, jos suunnit-
telun jatkamiselle ei ole riittäviä edellytyksiä. 

Vaiheistuksen hahmottaminen 

Suunnitteluun liittyvä vuorovaikutus, yhteistyö muiden suunnitteluosapuolten 
kanssa ja päätöksenteko edellyttävät, että hankkeen suunnitteluprosessista 
voidaan hahmottaa kaikki suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet. Pienissä ja 
vaikutuksiltaan suppeissa hankkeissa vaiheita voidaan kuitenkin yhdistää. 
Toisaalta pääsuunnan selvittäminen tai suunnittelun sovittaminen kaavoi-
tukseen saattavat edellyttää suunnittelun jakamista useampaankin vaihee-
seen. 

Tarveselvitys tehdään kaikista hankkeista. Sen perusteella voidaan päättää, 
onko tarpeen jatkaa hankkeen toteuttamiseen tähtäävää suunnittelua. Tar-
veselvityksen jälkeen voidaan arvioida millaisia suunnittelu- ja yhteistyötar-
peita hankkeen suunnitteluun liittyy. Arvioinnin perusteella hahmotellaan 
tarvittavat suunnitteluvaiheet niin, että suunnittelulle ja päätöksenteolle jää 
riittävästi aikaa ja tiensuunnittelu voidaan sovittaa yhteen siihen liittyvän 
muun suunnittelun kanssa. 



TARVESELVITYKSEN TULOS: 
HAHMOTTUU TIEHANKE, 
JOLLA ON 
- TAVOITTEET 
- TOIMENPITEET 
- KARKEAT VAIKUTUKSET 
- KUSTANNUSENNUSTE 
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2.1 Hankekohtaisen suunnittelun vaiheet 

2.1.1 Tarveselvitys 

Tarveselvitys on ensimmäinen tiekohtainen suunnitteluvaihe. Sen lähtökoh-
tia ovat tieverkkosuunnitelman, maankäyttösuunnitelmien tai muiden selvi-
tysten perusteella esille tulleet liikenne- ja ympäristäongelmat. 

Tarveselvityksessä tutkitaan nykyisten tie- ja liikenneolosuhteiden sekä ta-
voitteiden perusteella hankkeiden tarpeellisuutta sekä tiejakson lyhyen ja 
pitkän aikavälin kehittämistarpeita. Vaihtoehtoiset toimenpiteet sekä niiden 
vaikutukset ja kustannukset selvitetään vasta alustavasti. Tarveselvityksen 
tuloksena hahmottuu hanke, joka muotoutuu ja täsmentyy seuraavissa 
suunnitteluvaiheissa. 

Tarveselvitys voi koskea yksittäistä hanketta tai tiejaksoa. Pitkää tiejaksoa 
koskevassa tarveselvityksessä hahmottuva hankekokonaisuus jaetaan 
yleensä myöhemmissä suunnitteluvaiheissa pienemmiksi hankkeiksi, joiden 
suunnitteluprosessi ja toteuttamisaikataulu voivat olla erilaiset. 

Hankkeen tarpeellisuus voidaan selvittää myös tieverkkosuunnittelun tai 
muiden tiestöä koskevien selvitysten yhteydessä. Jos hankkeen toteuttami-
nen tulee ajankohtaiseksi useita vuosia myöhemmin, tarve varmistetaan 
siinä vaiheessa erillisellä tarkastelulla. 

Tarveselvityksen perusteella tehtävä hankepäätös on ensisijaisesti tielaitok-
sen kannanotto hankkeen tarpeellisuuteen ja kiireellisyyteen sekä jatko- 
suunnitteluun. Tarpeen toteamisen jälkeen hanke voidaan sisällyttää tienpi-
don suunnitelmiin. Ulkopuolisiin tahoihin hankepäätöksellä ei ole suoria vai-
kutuksia, se toimii lähinnä hankkeesta käytävän keskustelun avauksena. 
Tarveselvityksen perusteella voidaan myös päättää, ettei kehittämistoi-
menpiteitä tarvita, vaan ongelmat voidaan hoitaa nykyisen tien vähäisellä 
parantamisella, muille liikennemuodoille kaavailluilla kehittämistoimenpiteillä 
tai maankäyttöratkaisuilla. 

Kuva 5: Tarveselvityksen tarkkuus vastaa seutukaavaa 
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2 TIEHANKKEIDEN SUUNNITTELU 

2.1 Hankekohtaisen suunnittelun vaiheet 

2.1.2 Yleissuunnittelu 

Yleissuunnittelun lähtökohtia ovat tarveselvitys ja maankäyttösuunnitelmat 
sekä mandolliset muut selvitykset. 

Yleissuunnittelussa suunnitellaan tien yleispiirteinen sijainti, tekniset ja toi-
minnalliset ratkaisut sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet. Suunnit-
telutarkkuus on sellainen, että ratkaisujen toteuttamiskelpoisuus voidaan 
varmistaa. Yleissuunnittelussa selvitetään myös hankkeen vaikutukset, mm. 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain mukainen arviointimenettely 
sisältyy yleensä yleissuunnitteluun. 

Yleissuunnitteluvaiheessa hankkeesta käydään laaja vuoropuhelu. Siten 
varmistetaan tiehankkeen yleinen hyväksyttävyys sekä yhteensopivuus 
maankäyttö- ja muiden suunnitelmien kanssa. Vuoropuhelulla varmistetaan 
myös se, että suunnittelun osapuolet voivat omassa suunnittelussaan ja 
päätöksenteossaan sitoutua sovittuihin ratkaisuihin. Yhteistyö maankäytön 
suunnittelun kanssa tapahtuu pääasiassa yleiskaavatasolla, mutta kytkentö-
jä on myös sekä seutu- että asema- ja rakennuskaavoitukseen. 

Yleissuunnittelu voidaan jakaa useampaan vaiheeseen, jos suunnitteluun 
liittyy merkittäviä välipäätöksiä tai jos se on kaavoituksen etenemisen kan-
nalta tarkoituksenmukaista. J05 suunniteltavat toimenpiteet ovat pieniä ja 
ratkaisuilla on vain vähäisiä vaikutuksia ulkopuolisiin tahoihin, yleissuunnitte-
lun luontoiset tarkastelut voidaan sisällyttää tarveselvitykseen tai ne voidaan 
tehdä tiesuunnittelun alussa. 

Yleissuunnitelma hyväksytään toimenpidepäätöksellä. Päätöksen tekemi-
nen tarkoittaa sitä, että päätöksentekijä hyväksyy hankkeen sisällön ja vai-
kutukset ja hanke on ehdolla sisällytettäväksi toiminta- ja taloussuunnitel-
maan (TTS). 

YLEISSUUNNITTELUN TULOS: 
- YLEISPIIRTEINEN SIJAINTI 
- TOIMINNALLISET RATKAISUT 
- YMPÄRISTÖHAITTOJEN TOR- 

JUNNAN PERIAATTEET 
- VAIKUTUKSET 
- KUSTANNUSTAVOITE 

Yleissuunnitelma 
Yleiskaava 

k p-  
1 _-lt 

.,.. 	 ' 	ij 

1 

0 	
0 

¶ 	iiIri :/: > 

Kuva 6: Yleissuunnitelman tarkkuus vastaa yleiskaavaa 
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2 TIEHANKKEIDEN SUUNNITTELU 

2.1 Hankekohtaisen suunnittelun vaiheet 

2.1.3 Tiesuunnittelu 

TIESUUNNITTELUN TULOS: 
VAHVISTETTAVA TIESUUNNI-
TELMA 
- TARKKA TIEALUE 
- YKSITYISKOHTAISET RAT-

KAISUT 
- TIETÄ VARTEN TARVITrA-

VAAN ALUEESEEN KOHDIS-
TUVAT OIKEUDET JA VEL-
VOLLISUUDET 

- KUSTANNUSARVIO 

Tiesuunnittelun lähtökohtia ovat yleissuunnitelma ja alueen maankäyttö-
suunnitelmat. 

Tiesuunnittelussa suunnitellaan tien lopullinen sijainti, tietä varten tarvittava 
alue, yksityisten teiden liittymäjärjestelyt, muut yksityiskohtaiset ratkaisut ja 
tien rakentamisesta aiheutuvien haittojen torjumiseksi tarvittavat toimenpi-
teet sekä arvioidaan hankkeen kustannukset. Suunnittelussa tehdään välit-
tömästi maanomistajiin ja muihin asianosaisiin vaikuttavia ratkaisuja, joten 
myös vuoropuhelu painottuu asianosaisten kanssa sovittaviin asioihin. 

Tiesuunnitelma hyväksytään vahvistamispäätöksellä. Vahvistettu tiesuunni-
telma ja sen jälkeen tehtävä tiepäätös antavat oikeuden tietä varten tarvitta-
van alueen haltuunottamiseen ja tien tekemiseen. Samalla syntyvät myös 
maanomistajien tai muiden asianosaisten oikeudet saada korvausta tien 
aiheuttamista haitoista, maa-alueista, rakennuksista ym. 

2.1.4 Rakennussuunnittelu 

Rakennussuunnittelu kuuluu tien rakentamisvaiheeseen ja on rakentami- 
RAKENNUSSUUNNITTELUN 	1 
- RAKENTAMISESSA TARVIT- 	tiepoliittisia päätöksiä. Vuoropuhelu maanomistajien ja muiden asianosais- 
TULOS: 	

sessa tarvittavien työpiirustusten laatimista. Sen perusteella ei enää tehdä 

TAVAT TYÖPIIRUSTUKSET 	ten kanssa jatkuu koko suunnittelun ja rakentamisen ajan. 

1 Asemakaava 
Tiesuunnitelma 1 

TTT1 4 	, 	 1 

1 1 Hr 
1 J — . 'N 	'N. "-./ 

(\ 	". 

/) 	II fi 

1 1 ARI 
-- 

Kuva 7: Tiesuunnite/man tarkkuus vastaa asema- ja rakennuskaavaa 
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2 TIEHANKKEIDEN SUUNNITTELU 

2.2 Suunnitteluvaiheiden sisältö 

2.2 Suunnitteluvaiheiden sisältä 

Suunnittelu etenee periaatteessa samalla tavalla kaikissa suunnitteluvai-
heissa. Työhön sisältyvät: tehtävänanto, suunnittelun valmistelu, suunnitte-
lu, raportointi ja suunnitelman käsittely. Niistä tehtävänanto ja suunnittelun 
valmistelu sisältävät samanlaiset tehtävät kaikissa suunnitteluvaiheissa ja 
kaikentyyppisillä hankkeilla. Varsinainen suunnittelu, raportointi ja suunni-
telman käsittely sen sijaan sopeutetaan kunkin suunnitteluvaiheen ja hank-
keen vaatimuksiin. 

TEHTÄVÄNANTO 

- Hankkeen tavoitteet 
- Työn pääsisältö 

SUUNNITTELUN VALMISTELU 

- Lähtökohtien selvittäminen 
- Toim intasuunnitelman laatim inen 

SUUNNITTELU 

- Lähtötietojen hankkiminen 
- Tavoitteiden tarkentaminen 
- Vaihtoehtotarkastelut 
- Vaikutusten arviointi 

ii 
RAPORTOINTI 

- SuunnItma-asiakirjat 
- Muu aineisto 

SUUNNITELMAN KASITTELY 

- Lausunnot 
- Päätösesitys 
- Päätös 	___________ 

Kuva 8: Suunnittelu vaiheen pääsisältö 
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2 TIEHANKKEIDEN SUUNNITTELU 
2.2 Suunnitteluvaiheiden sisältö 

2.2.1 Tehtävänanto 

HANKKEEN TAVOITTEET 	
• Tehtävänannossa määritellään työn pääsisältö sekä hankkeen ja suunnitte- 

lutyön keskeisimmät tavoitteet. Määrittely perustuu suunnittelun lähtökohtina 
oleviin suunnitelmiin, eri osapuolilla oleviin tavoitteisiin ja tienpidon toiminta- MÄÄRITELLÄÄN TEHTÄVÄN-

ANNOSSA linjoihin. Tehtävänannon yhteydessä on myös tarkistettava, ovatko lähtö-
kohtina olevien suunnitelmien tiedot edelleen voimassa ja onko suunnitte-
lussa tarvetta palata aiemmin tehtyihin ratkaisuihin. 

	

SUUNNITELMAT 	 TAVOITTEET 	[ 	TOIMINTALINJAF 

* LIIKENNE 	 * TIENPIDON TOIMINTA- 
YMPÄRISTÖ JA MAANKÄYTTÖ 	LINJAT 

* TALOUS 	 • TIENPIDON OHJELMAT 

- Tielaitos 	 - Tielaitos 
- Maakunnalliset liitot 	L___________ 
- Kunnat 
- Ympäristöviranomaiset 
—Muut liikennemuodot - 

SUUNNITTELUN 
LÄHTÖKOHDAT 

4 

LIIKENNEJARJESTELMÄT 
TIE VERKOT 
AIEt1AT SUUNNITTELUVAIHEET 
MAANKÄY1TÖ 
MUFTA LIKENNEMUOTOJA 
KOSKEVAT SELVITYKSET 
MUUT SELVITYKSET 

- Tielaitos 
- Maakunnalliset liitot 
- Kunnat 
- Muut liikennemuodot 

TEHTÄVÄNANTO 
- tavoitteet 
- pääsisältö 

SUUNNITTELU VAIHE 

SUUNNITELMAPÄÄTÖS 

JATKOSUUNNI1TELU 14 	1i 	OHJELMOINTI 

Kuva 9: Suunnittelun lähtökohtien välittyminen hankkeeseen 

2.2.2 Suunnittelun valmistelu 

TOIMINTASUUNNI1ELMA ON 
KUVAUS 
- TYÖN SISÄLLÖSTÄ 
- TYÖSKENTELYTAVASTA 
- YHTEISTYÖSTÄ 
- TIEDOTTAMISESTA 
- TYÖNAIKAISESTA 

PÄÄTÖKSENTEOSTA 
- TYÖN AIKATAULUSTA 

- KÄYTETTÄVISTÄ 
RESURSSEISTA 

- SUUNNITTELUN 
LAADUNVARISTUKSESTA 

Suunnittelun valmistelu on työn sisällön ja prosessin suunnitteluvaihe. Se 
perustuu tehtävänantoon ja sen pääsisältönä on toimintasuunnitelman laa-
timinen. 

Toimintasuunnitelmassa suunnitellaan menettelyt, joilla eri osapuolet osallis-
tuvat suunnitteluun, ja menettelyt, joilla osapuolet sitoutuvat yhteisesti hy-
väksyttyihin ratkaisuihin. Se sisältää myös työn aikataulun, resurssien käyt-
tösuunnitelman ja periaatteet suunnittelun laadunvarmistuksesta. Toiminta- 
suunnitelma ohjaa työn tekemistä. Se laaditaan kaikille hankkeille ja sitä 
ylläpidetään koko suunnittelun ajan. 
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2 TIEHANKKEIDEN SUUNNITTELU 

2.2 Suunnitteluvaiheiden sisältö 

Toiminnansuunnittelun keskeisiä asioita ovat: 
- Suunnittelun osapuolten sekä niillä olevien tavoitteiden ja odotusten 

selvittäminen. 
- Suunnittelunaikaisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön suunnittelu sekä 

työn organisointi. 
- Suunnittelussa tarvittavien resurssien arviointi sekä hankkeen aikataulun 

ja seurannan suunnittelu. 
- Suunnitteluun sisältyvien riskitekijöiden arviointi - aikatauluun tarvittavat 

varaukset sekä varautuminen toimintasuunnitelman muuttamiseen tilan-
teissa, joissa suunnittelu voi juuttua paikoilleen ristiriitaisten tavoitteiden, 
sidosryhmien suunnittelussa olevien ongelmien tai muiden syiden vuoksi. 

- Suunnittelunaikaisen päätöksenteon suunnittelu. Suunnittelunaikaiset tie- 
ja maankäyttöratkaisuja koskevat vaI i ntati lanteet hah motetaan päätök-
sentekotilanteiksi, jotka vaativat käsittelyaikaa ja joissa päätöksentekota-
so määräytyy ratkaisuista aiheutuvien vaikutusten perusteella. 

- Suunnitelman käsittelyn suunnittelu. 

2.2.3 Suunnittelu 

Suunnittelu voidaan hahmottaa yleensä seuraaviin osatehtäviin: lähtötieto-
jen hankkiminen, tavoitteiden tarkentaminen, vaihtoehtotarkastelut ja vaiku-
tusten arviointi. 

Lähtätietojen hankkiminen. Suunnittelun alussa hankitaan suunnittelussa 
tarvittavat inventointitiedot, ennusteet ja sidosryhmien suunnitelmat. Tietoja 
täydennetään kansalaisilta erilaisilla yhteistyö- ja kuulemismenettelyillä ke-
rättävillä tiedoilla sekä tarpeen mukaan uusilla tutkimuksilla ja ennusteilla. 

Tavoitteiden tarkentaminen. Suunnittelun alkuvaiheessa tarkennetaan 
yhdessä muiden suunnitteluosapuolten kanssa tehtävänannossa määritelty-
jä tavoitteita ja arvioidaan ristiriitaisten tavoitteiden keskinäisiä painotuksia. 

TIEHANKKEEN SUUNNITTELU 
PERUSTUU HANKKEEN TAVOIT-
TEISIIN 

TAVOITTEET TARKENNETAAN 
SUUNNITTELUN ALUSSA 

Vaihtoehtotarkastelut ja valitun vaihtoehdon viimeistely. Vaihtoehtoja 
tutkimalla pyritään löytämään sellaiset ratkaisut, jotka täyttävät asetetut ta-
voitteet ja joissa ristiriitaiset tavoitteet on sovitettu hyväksyttävällä tavalla 
yhteen. 

Vaikutusten arviointi on suunnitteluun kuuluva tehtävä. Arviointi on sa-
manaikaista suunnittelun kanssa ja ohjaa suunnittelua. Arviot ovat myös 
perusteena valmiin suunnitelman käsittelylle ja hyväksymispäätökselle sekä 
ohjelmapäätöksille. 



RAPORTOINTI PALVELEE 

- SUUNNITELMAN KÄSITTELYÄ 

- PÄÄTÖKSENTEKOA 

- TIEDOTTAMISTA 

- JATKOSUUNNITTELUA 
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2 TIEHANKKEIDEN SUUNNITTELU 

2.2 SuunntteIuvaiheiden sisältö 

2.2.4 Raportointi 

Suunnitelman käsittelyä ja päätöksentekoa sekä hankkeesta tiedottamista 
varten laaditaan suunnitteluvaiheen päätteeksi tarveselvitys- tai yleissuunni-
telmaraportti tai tiesuunnitelman asiakirjat. Niissä hankkeissa, joissa on 
noudatettava lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, laadi-
taan lisäksi ympäristövaikutusten arviointiselostus. Arviointiselostus voi olla 
osana laatia myös hanke-esitteitä sekä työn aikana että valmiista suunni-
telmasta. 

Suunnittelunaikaista päätöksentekoa varten laaditaan tarpeen mukaan väli- 
raportteja. Ne sekä muu suunnitteluaineisto ovat tarvittaessa käytettävissä 
myös suunnitelman käsittelyssä ja päätöksenteossa. 

Jatkosuunnittelua varten kootaan suunnitteluaineisto, johon sisältyvät tiedot 
työn aikana tehdyistä päätöksistä, suunnittelualueen olosuhteista, rakenteis-
ta ym. sekä tulokset suunnittelun aikana mandollisesti tehdyistä tutkimuksis-
ta, lasken noista jne. 

- 1 	Tyäkansiot 
- jatkosuunnittelu 

( Esitteet, tiedotteet 
Suunnittelutyä 	 J 	- yleisö, julkinen sana 

L Raportit 
- päätöksenteko 
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2 TIEHANKKEIDEN SUUNNITTELU 

2.2 Suunnitteluvaiheiden sisältö 

2.2.5 Suunnitelman käsittely 

Suunnitelman käsittelyllä luodaan edellytykset suunnitelmasta tehtävälle 
päätökselle. Silloin eri osapuolet antavat suunnitelmasta lausuntonsa ja 
kannanottonsa, joilla ne ilmoittavat näkemyksensä suunnitteluprosessin ai-
kana saavutettuihin ratkaisuihin ja yhteisymmärrykseen. Eri suunnitteluvai-
heissa käsittely tapahtuu seuraavasti: 
- Tiesuunnitelma käsitellään tielain ja -asetuksen mukaista menettelyä 

noudattaen. Käsittelyyn kuuluu nähtävilläolo, mandollisuus muistutusten 
tekemiseen ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen tehdään vahvistamispäätös, 
johon voi valittamalla hakea muutosta. 

- Yleissuunnitelman käsittelyssä sovelletaan tiesuunnitelman käsittelyme-
nettelyitä. Näin varmistetaan se, että jokaisella on mandollisuus esittää 
mielipiteensä esitetyistä ratkaisuista. 

- Tarveselvityksen käsittely suunnitellaan hankekohtaisesti. Vaikutuksil-
taan merkittävissä hankkeissa selvityksestä voidaan hankkia lausunnot, 
tavanomaisissa hankkeissa riittää tiedottaminen. 

Tieverkon kehittämishankkeiden hanke- ja toimenpidepäätökset tekee 
hankkeen vaikutusten laaja-alaisuudesta ja hankkeen merkityksestä riippu-
en liikenneministeriö, tielaitoksen keskushallinto tai tiepiiri. Nykyisen tiever-
kon parantamishankkeiden vastaavat päätökset tekee pääsääntöisesti tie- 
piiri. Tiesuunnitelmien vahvistamispäätökset tekee uusista teistä liikenne-
ministeriö ja parantamishankkeista tielaitos. 

SUUNNITELMAN HALLINNOLLI-
SELLA KÄSITTELYLLÄ 

- LUODAAN EDELLYTYKSET 
PÄÄTÖKSENTEOLLE 

TUTUSTEN TEKEMISEEN 

- HANKITAAN LAUSUNNOT 
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3 TAVOITTEET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
3.1 Tiehankkeen tavoitteet 

3 TAVOITTEET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

3.1 Tiehankkeen tavoitteet 

Tiehankkeille asetettavat tavoitteet ohjaavat suunnittelua ja kuvaavat niitä 
TAVOn-rEET OHJAAVAT 	 vaikutuksia, joihin hankkeilla pyritään. Hankkeiden tavoitteet johdetaan lii- 
SUUNNITTELUA JA KUVAAVAT 	kennejärjestelmille ja tieverkolle asetetuista tavoitteista, maankäytön ja alu- 
HANKKEEN HALUTIUJA 	 eellisen suunnittelun tavoitteista sekä edellisistä suunnitteluvaiheista ja 
VAIKUTUKSIA 	 tienpidolle asetetuista tavoitteista. 

Tavoitteet hahmotellaan hankekohtaisen suunnittelun alussa. Ne säilyvät 
koko suunnitteluprosessin ajan ja tarkentuvat suunnittelun eri vaiheissa. 
Hankkeen suunnittelun aikana tapahtuvat muutokset tienpidon tavoitteissa 
vaikuttavat myös hankkeen tavoitteisiin. 

Tavoitteiden asettelun kannalta tarveselvitys ja yleissuunnittelu ovat tär-
keimmät suunnitteluvaiheet. Niissä tehtävillä ratkaisuilla määritetään hank-
keen olennaisimmat vaikutukset sekä sovitetaan tiehankkeen tavoitteet ja 
suunnittelu yhteen muiden osapuolten suunnittelun kanssa. 

Tavoitteita asetetaan liikennettä, ympäristöä ja taloutta koskevi lie vaikutuk- 
sille, ja ne pyritään asettamaan siten, että vaikutusselvityksissä tavoitteiden 

SIDOSRYHMÄT OSALLISTU- 	toteutumista voidaan arvioida. Tavoitteet voivat olla valtakunnallisia, alueel- 
VAT TAVOITTEIDEN MÄÄRIT- 	lisia ja paikallisia. Muut suunnittelun osapuolet osallistuvat niiden keskinäi- 
TELVYN 	 seen painotukseen sen mukaan, millainen hanke on kyseessä. 

Hankekohtaisten tavoitteiden asettamisella on eniten merkitystä sellaisissa 
hankkeissa, jotka vaikuttavat maankäytön suunnitteluun tai ovat muuten 
vaikutuksiltaan merkittäviä. Monissa pienissä hankkeissa tavoitteenasettelu 
ja vaikutusten arviointi tapahtuvat samanaikaisesti. 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ON 
OSA HANKKEEN SUUNNITTELUA 

3.2 Vaikutusten arviointi 

Tiehankkeen vaikutukset arvioidaan kaikissa suunnitteiuvaiheissa, sillä ne 
ovat perusteena hankkeesta tehtäville päätöksille ja suunnittelun aikana 
vaihtoehdoista tehtäville valinnoille. Vaikutusarvioilla osoitetaan, miten 
suunnitelma täyttää asetetut tavoitteet ja mitä muita vaikutuksia hankkeella 
on. 

Vaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan samanaikaisesti niiden suunnittelun 
kanssa. Näin arviointi ohjaa suunnittelua: osa vaihtoehdoista voidaan karsia 
jo suunnittelun alkuvaiheessa ja suunnata suunnittelu toteuttamiskelpoisiin 
vaihtoehtoihin. 

Vaikutusten arviointi tarkentuu suunnittelun edetessä: 
- Tarveselvityksessä arvioidaan karkeasti tärkeimmät hanketta perustele-

vat ja rajaavat vaikutukset. 
- Yleissuunnittelussa vaikutusarviot ohjaavat vaihtoehtojen muodostamista 

ja valintaa sekä haittavaikutusten torjumiseksi tarvittavien toimenpiteiden 
suunnittelua. Valmiissa yleissuunnitelmassa esitettävät vaikutusarviot 
ovat perusteena toimenpidepäätökselle, jolla hyväksytään hankkeen si- 
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3 TAVOITTEET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

3.2 Vaikutusten arviointi 

Taulukko 1: Asioita, joille tiensuunnittelussa asetetaan tavoitteita ja joihin 
kohdistuvia vaikutuksia on eri suunnitteluvaiheissa arvioita va 

LIIKENNE YMPÄRISTÖ TALOUS 

Liikenneolot Ihmiset ja yhteisöt Yhteiskuntataloudel- 
- liikenteen sujuvuus - terveys unen laskelma 
- tien palvelutaso - elinolot: sosiaaliset, taloudel- - rakennuskustannukset 
- kulkumuotojakautuma !iset ja ympäristölliset - hoito- ja ylläpitokust. 
- tien kunto - hyvinvointi / viihtyvyys - liikenteen valvontakust. 
- tieverkon yhdistävyys Yhdyskuntakehitys ja - investoinnin jäännösarvo 
- kohteiden saavutettavuus maankäyttö - Henkilö-! tavaraliikenteen 

LiikenneturvaHisuus - yhdyskuntarakenne 
ajoneuvokustannukset 

* aikakustannukset 
- henkilövahinko- - maisema / kaupunkikuva * onnettomuuskust. 

onnettomuudet - kulttuuriperintö 
- ympäristökustannukset 

- kuolleiden määrä Luonto 
- auto-! kevytliikenne - arvokkaat alueet ja kohteet 

- maaperä, vedet, ilma, ilmas- 
to, kasvillisuus. ja eliöt sekä 
näiden keskin. vuorovaikutus 

- luonnon monimuotoisuus 

Luonnonvarojen kestävä 
_______________________ käyttö ______________________ 

sältö ja vaikutukset ja joka on perusteena hankkeen ottamiselle toteut-
tamisohjelmiin. 

- Tiesuunnittelussa vaikutusten arviointi koskee yksityiskohtia ja tarkentaa 
aikaisempia arviointeja. 

Arviointiin kuuluu myös vaikutusten seurannan tarpeellisuuden pohtiminen 
ja tarvittaessa seurannan suunnittelu. 

Vaikutukset esitetään sekä erittelevinä vertailuina että joidenkin vaikutusten 1 KAIKKIEN HANKKEIDEN 
osalta vaikutuksia yhdistelevinä tunnuslukuina. Erittely jättää vaikutusten VAIKUTUKSET ARVIOIDAAN 
keskinäisen vertailun päätöksentekijän harkittavaksi. Vaikutuksia yhdistele- ________________________ 
viä yhteiskuntataloudellisia laskelmia ja tunnuslukuja tarvitaan ohjelmoinnis- 
sa hankkeiden keskinäistä vertailua varten (YHTALI). 

Ympäristövaikutukset 

Ympäristövaikutusten arviointia ohjaavat arviointimenettelystä annettu laki 
sekä tielaitoksen ohjeet. Hankekohtaisessa suunnittelussa arviointi voi ta-
pahtua kandella tavalla: 
- Arviointia koskevan lain alaisissa hankkeissa noudatetaan laissa määri- 

tettyä menettelyä (YyA). Tällöin yhteysviranomainen ohjaa arviointia. 
- Muissa hankkeissa arvioinnin laajuus sovitaan hankkeen suunnitteluryh- 

mässä. 

Lain mukaista menettelyä on noudatettava moottori- ja moottoriliikennetie- 
hankkeissa sekä ympäristöministeriön päätöksellä myös muissa hankkeis-
sa, jotka saattavat aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 
YVA tehdään pääsääntöisesti yleissuunnitteluvaiheessa ja siitä laaditaan 
ympäristövaikutusten arviointiselostus. Selostus voi olla osa suunnitelmara-
porttia tai, jos se on erillinen, varsinaiseen suunnitelmaraporttiin kirjataan 
myös keskeisim mät ympäristövaikutukset. 
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4 VUOROPUHELU 

4 VUOROPUHELU 

Vuoropuhelulla on tiensuunnittelussa kaksi päämerkitystä: toisaalta se 
VUOROPUHELU PALVELEE 	palvelee suunnittelutiedon hankintaa ja toisaalta se on keino, jolla sidos- 
SUUNNITTELUN TIEDONHAN 	ryhmät, asianosaiset ja kansalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa suunnitte- 
KINTAA JA OSALLISTUMISTA 	luun. Keskeisenä tavoitteena on parempien suunnitteluratkaisujen aikaan- 
SUUNNITTELUUN 	 saaminen ja suunnitelman hyväksyttävyyden parantaminen. Vuoropuhelu 

suunnitellaan etukäteen ja sopeutetaan suunnittelun aikana kunkin tilan-
teen mukaiseksi. 

Suunnittelutiedon hankintaan kuuluu suunnittelussa tarvittavien lähtötieto-
jen, suunnittelun osapuolten ja niillä olevien odotusten sekä suunnitteluun 
vaikuttavien muiden suunnitelmien ja päätösten selvittäminen. Toiminta- 
suunnitelmaa varten selvitetään, kuinka kunnissa käsitellään suunnitteluun 
liittyvät asiat ja kuinka niistä päätetään. 

Vuorovaikutus ja suunnitteluun osallistuminen ovat hankekohtaisesti joko 
tiedottamista tai osallistumista suunnitteluorganisaation työhön. Vuorovai-
kutus ja osallistuminen järjestetään sen mukaan, mitä tavoitteita vuorovai-
kutukselle voidaan kussakin hankkeessa asettaa. 

Silloin, kun tiensuunnittelu on käynnissä samanaikaisesti yleiskaavan tai 
asema- tai rakennuskaavan laatimisen kanssa, tiensuunnitteluun liittyvä 
vuoropuhelu järjestetään asukkaiden kanssa samanaikaisesti kaava- 
suunnitteluun kuuluvan vuoropuhelun kanssa. 

Kansalaiskeskustelu 

/ Tarw- 	Yleis- 	Tie- 	Raken- 
LIIKENNEJÄR- 	selvitys 	SUUflflit 	SUUflflit 	CLJS- 

telu 	telu 	Suunnit- 
JESTELMAN 	 telu 
SUUNNIUELU 	 ¶ 

TIEHANKKEIDEN SUUNNIUELU 	 0 

.MAANKÄYTÖN 	
/ 

SUUNNITTELU 	 RAKENNETTU 	 / 
MUIDEN 	 YHTEISKUNTA 
TOIMINTOJEN 
SUUN NITELU 

Kuva 11: Suunnittelu on vuoro vaikutteista kaikissa vaiheissa 
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Tiensuunnittelu on vuorovaikutteista kaikissa suunnitteluvaiheissa. Vuoro-
puhelun osapuolet ja laajuus valitaan suunnitteluvaiheen ja hankkeen si-
sällön perusteella. 
- Tarveselvitysvaiheessa vuoropuhelu painottuu pääasiassa organisaati-

oiden väliseen yhteistyöhön. 
- Yleissuunnitteluvaiheessa ratkaistaan hankkeen sisältö sekä liittyminen 

	

maankäytön suunnitelmiin ja muihin suunnitelmiin. Sen vuoksi vuoro- 	SUUNNITTELU ON VUORO- 

	

puhelun osapuolina voivat olla sekä kunnat, maakunnalliset liitot, ym- 	VAIKUTTEISTA KAIKISSA 

	

päristöviranomaiset ja muut suunnittelutahot että maanomistajat, pai- 	VAIHEISSA 

kalliset asukkaat ja kansalaisjärjestöt. 
- Tiesuunnitteluvaiheessa ratkaistaan suunnittelun yksityiskohtia, ja pää-

osa vuoropuhelusta käydään tien lähialueilla olevien maanomistajien, 
asukkaiden ja yrittäjien kanssa. 
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