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Tiivistelmä  

Tässä selvityksessä tutkitaan ympäristön ohjausjärjestelmien muutosten 
vaikutuksia tielaitoksen suunnitteluun  ja  päätöksentekoon. Ohjausjärjestel-
minä tarkastellaan lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, maan-
käytön ohjauksen uudistusta, lakia alueiden kehittämisestä sekä ehdotusta 
ympäristöhallintoa koskevaksi lainsäädännöksi. Selvityksessä  on  kolme 
tarkastelunäkökulmaa: suunnittelu-  ja  viranomaisyhteistyön  järjestäminen, 
suunnittelun laatu sekä osallistumisen organisointi. 

Avoin  ja  joustava yhteistyö  on  edelleen ehtona kokonaisnäkökulman hah-
mottamiselle tiensuunnittelussa. Ongelmakokonaisuuksien hahmottaminen 
ei ole mandollista ilman laaja-alaista, monitieteistä suunnitteluotetta. 

Ympäristön uusiin ohjausjärjestelmiin  on  sisäänrakennettuna  tavoitteena 
avoin  ja  vuorovaikutukseen pyrkivä suunnittelu-  ja  hallintokulttuuri.  Tähän 
liittyen tielaitoksen suunnittelun  ja  yhteistyön järjestämisestä esitetään 
konkreettisia kehittämisehdotuksja. 



Nyckelord: förvaltning, planläggning, vägprojektering, beslut, samarbete,  mkb  

Sammanfattning 

Flera  reformer  har gjorts eller planeras i Finlands miljöförvaltning. Denna 
utredning behandlar  ref  ormernas  inverkan  på  vägverkets projekterings- och 
beslutsprocess.  De reformer  som tas upp  är  lagen om  miljökonsekvensbe

-damning,  förnyelsen av  markanvändningsstyrningen,  lagen om  regional 
 utveckling och förslaget  till  miljöförvaltningslag.  Tre aspekter granskas: 

samarbetet i projekteringen och mellan myndigheterna, projekteringens 
kvalitet och medborgarsamverkan. 

Öppet och flexibelt samarbete  är  fortsättningsvis grundförutsättningen för 
att i vägprojekteringen  nå en  tillräckligt  bred  helhetssyn. Helhetssynen, och 
samverkan mellan många olika fack och vetenskaper,  är  åter  en  förutsätt-
ning för fungerande  problenilösningar.  

Ett mål för  de  nya  miljöförvaltningssystemen  är en  öppen, interaktiv 
planerings- och  samarbetskultur  i förvaltningen. Utredningen ger konkreta 
förslag för hur  man  kunde ordna vägverkets projektering och  samaybete  i 
detta avseende.  

Key words: administration, urbanpianning, road design, decision-making, cooperation, eia 

Abstract 

Several reforms of the Finnish environmental management structure have 
been proposed or implemented. This study considers the impact of these 
reforms on Road Administration design and decision-making. The reforms 
studied are the law on environmental impact assessment, proposals to 
renew land use administration, the law on regional development and the 
proposed law on environmental administration. Three aspects are taken up: 
cooperation in design and in administration, design quality and public 
involvement. 

en and flexible cooperation is a necessary precondition for achieving a 
sufficiently wide  prespective  in road design. This perspective, and interacti-
on between several professions and sciences, is necessary to reach functional 
solutions of complex problems. 

A culture of open, interactive design and cooperation is one of the goals set 
for the new environmental management structures. The study presents 
practical proposals for how Road Administration design and cooperation 
could be developed in this respect.  



Esipuhe 

Maamme ympäristön kehityksen ohjaus  on  näinä vuosina erittäin voimak-
kaiden muutosten kohteena. Lait uusitaan, hallinnot organisoidaan uudel-
leen  ja  syntyy aivan uusia suunnittelujärjestelmiä. 

Tielaitoksen  omaa suunnittelu-  ja päätöksentekojärjestelmaa  kehitettäessä 
tavoitteena  on  ollut läheinen vuorovaikutus ympäristön muiden ohjausjär-
jestelmien kanssa. Tiensuunnittelun kytkemiseksi muuhun yhdyskuntasuun-
nitteluun otettiin käyttöön vaiheittainen prosessi. Mitä paremmin tiensuun-
nittelun  ja  muun yhdyskuntasuunnittelun kytkentä toimii, sitä enemmän 
muutokset toisessa vaikuttavat toiseen. 

Tielaitoksen  strategisen  tutkimus-  ja  kehittämisprojektin "Liikenne  ja  maan- 
käyttö' yhtenä tavoitteena  on  lisätä keskinäistä vuorovaikutusta maankäytön 
suunnittelijoiden  ja liikennesuunnittelijoiden  kesken. Uudistukset muokkaa-
vat tätä vuorovaikutusta olennaisella tavalla,  ja  siksi  projektin  puitteissa 
käynnistettiin ympäristön ohjausjärjestelmien muutosten vaikutusten 
selvitys. 

MMyo  Matti Narsakka  tarkastelee tässä julkaisussa keskeisiä muutoksia  ja 
 niistä johtuvia tielaitoksen toiminnan kehittämistarpeita. Tarkastelu  on 

 alustava. Eräät muutokset ovat vasta valmisteilla,  ja  valmistelu  on  osin ollut 
hyvin ristiriitaista. Kokonaisuutta  on  erittäin vaikea hahmottaa. Voi kulua 

 pari  vuotta, ennen kuin toimintamallit selkiintyvät. Tämän julkaisun ehdo-
tuksetkin  on  syytä nähdä mandollisten  mallien hakemisena.  

Liikenne  ja maankäyttö  -projektissa aihetta tullaan tarkastelemaan edelleen. 
Malleja  ja  ehdotuksia täsmennetään  ja  testataan sitä mukaa, kun uudistukset 
löytävät hahmonsa.  

Matti Narsakan  työtä ovat tukeneet ohjausjärjestelmän kehittäjät  ja  toteutta-
jat,  ja tielaitoksen  suunnittelijat. Tielaitoksen kehittämiskeskus kiittää heitä 
panoksestaan  ja  toivoo, että voimme yhdessä jatkaa ympäristön kestävän 
kehityksen järjestelmien selvittämistä  ja  soveltamista vastakin. 

Työtä  on kehittämiskeskuksessa  ohjannut  Anders HH  Jansson.  Liikenne  ja 
maankäyttö  -projektista vastaa tienpidon suunnittelussa  Ulla Priha.  Raportin 

 on julkaisuksi  muokannut  Helena Tulemo.  

Helsingissä syyskuussa  1994 

Tielaitos 
Kehittämiskeskus 
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YMPÄRISTÖN OHJAUSJÄRJESTELMÄT UUDISTUVAT  

1 	YMPÄRISTÖN  OHJAUSJÄRJESTELMÄT UUDIS - 
TU  VAT  

Tiensuunnittelu  ja sen toimintaympäristö  muuttuvat. Tielaitoksessa  on  otettu 
käyttöön vaiheittainen suunnittelujäijestelmä päätöksentekoprosesseineen. 
Tarkoituksena  on  saada tiensuunnittelu paremmin vastaamaan yhteiskunnal-
lisia, suunnittelulle asetettuja yleisiä tavoitteita  ja  pelisääntöjä. Eräänä kes-
keisenä tavoitteena  on  sovittaa tiensuunnittelu  ja maarikäytön  suunnittelu 
keskenään. Suunnittelukäytännön  on  pystyttävä huomioimaan toimintaym-
päristön muutokset - siksi tielaitoksen  on  ajoissa kartoitettava keskeisten 
muutosten vaikutukset  ja  tarvittaessa kehitettävä suunnitteluprosessiaan pa-
remmin uudistuksia vastaavaksi. 

Ympäristön ohjausjärjestelmien uudistukseen liittyvät seuraavat kokonai-
suudet: 
-  maankäytön ohjauksen uudistaminen (YM:n työryhmän mietintö 

 31.3.1993  ja  siihen myöhemmin esitetyt muutokset) 
-  laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  10.6.1994  ja  asetus 

 25.8.1994  
-  hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöhallintoa koskevaksi 

lainsäädännöksj (YM:n ehdotus  17.5.1994)  sekä 
-  laki alueiden kehittämisestä  10.12.1993.  

Kaavoitusjärjestelmän  muutosten vaikutuksista rantarakentaminen  ja sen 
 säätely rajataan tutkimuksen ulkopuolelle, johtuen jäijestelmän vähäisestä 

merkityksestä tiensuunnittelun kannalta. 

Tämän selvityksen tarkoituksena  on: 
-  Selvittää miten uudistukset vaikuttavat tiensuunnitteluun. 
-  Kartoittaa tiensuunnittelun muutostarpeita sekä esittää ehdotuksia siitä, 

miten tiensuurinittelun  ja uudistuksien  kytkentä saataisiin toimivaksi. 
-  Määrittää millaisia vaatimuksia osaffistumiselle tulisi asettaa.  

1 .1 	Maankäytön ohjauksen uudistus 

Uudistuksessa halutaan korostaa kestävän kehityksen periaatteiden merki-
tystä maankäytön suunnittelun ohjaajana. Maankäytön suunnittelun vaiku-
tukset ulottuvat laajalle. Niitä tulisi tarkastella sekä alueeffisella, kansallisella 
että joissain tapauksissa jopa globaalisella tasolla. Arviointi halutaan laajentaa 
koskemaan myös ympäristö-, taloudeffisia sekä kulttuuri-  ja  sosiaalisia vaiku-
tuksia  /23/.  Päätavoitteena  on sektorisuunnittelun  tavoitteiden yhteensovit-
tammen yhdyskuntasuunnittelun kanssa. Kansalaisten, muiden sidosryhmi

-en  ja  suunnittelijoiden vuorovaikutus  on  ajankohtaista kaikilla suunnittelun 
tasoilla. 
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YMPÄRISTÖN OHJAUSJÄRJESTELMÄT UUDISTUVAT 

Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat  /23/:  
-  Kuntien päätösvallan lisääminen  ja  valtion  ja  kuntien tehtäväjaon uudis-

taminen. 
-  Maankäytön ohjauksen suhteuttaminen ohjaustarpeeseen  ja menettelyjen 

 keventäminen. 
-  Maankäytön suunnitelmallisuuden parantaminen  ja poikkeusluparaken-

tamisen  määrän vähentäminen. 
- Seudullisen  suunnittelun kehittäminen  ja  kuntien yhteistyömandolli-

suuksien lisääminen. 
- Muutoksenhakujärjestelmän  kehittäminen. 
- Ympäristövaikutusten arvioinrnn  kehittäminen kaavoituksessa. 
-  Eri suunnittelumuotojen  ja suunnittelutasojen  vuorovaikutuksen  paran- 

tammen. 
- Kansalaisvaikuttamisen  edellytysten parantaminen. 

Kuntien päätösvallan lisääminen 

Maankäytön ratkaisuvaltaa siirretään kuntiin  ja valtio  keskittyisi valtakun-
nallisten  ja seudullisten maankäyttötavoitteiden  toteutumisen valvontaan. 

Tärkeiden seudullisten tavoitteiden turvaaminen kunnallisessa päätöksente-
ossa  on  jatkossakin tarpeen varmistaa seutukaavoituksessa. Erityisenä paino- 
pisteenä  on  valtakunnallisen alueiden käytön suunnittelun  ja sen  sisältämien 
tavoitteiden välittyminen. 

Maankäytön ohjauksen menettely/en keventäminen 

Kuntien mandollisuutta ohjata omaa maankäyttöään tulisi tehostaa kun  on 
 kysymys luonnonvarojen  ja  ympäristön kestävästä kehityksestä, hyvän  ja 

 toimivan ympäristön muodostamisesta sekä myös yhdyskuntatalouden kan-
nalta edullisista maankäyttöratkaisuista. Maankäytön ohjauskeinot ovat 
muuttaneet luonnettaan. Taajamien lievealueilla keinoja pidetään riittämättö-
minä, toisaalta taas maaseutu-  ja kyläalueilla  nykyisen menettelyn katsotaan 
olevan jopa tarpeeton. 

Poikkeusluparakentamisen  määrän vähentäminen 

Yleiskaava voisi tietyissä tilanteissa poistaa poikkeusluvan tarpeen, jolloin 
poikkeusluparakentamisen toivotaan vähenevän. Tällaisia tilanteita voisivat 
olla pienten kyläalueiden rakennushankkeet, jotka usein muodostuvat täy-
dentävästä omakotirakentamisesta. Poikkeusluvan tarve ei kuitenkaan pois-
tuisi liike-, teollisuus-  tai  yleisten rakennusten osalta  /10/.  Pääasiallinen toi-
mivalta poikkeuslupien käsittelyssä  on  tarkoitus siirtää kunnille. 
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YMPÄRISTÖN OHJAUSJÄRJESTELMÄT UUDISTUVAT 

Ministeri  Rusasen  v. 1994  esittämän muistion  /31 /  mukaisesti ehdotetaan 
rakennusluvan  tai  poikkeusluvan hylkäämistapauksessa kunnan kaavoituk-
sen käynnistämistä määräajan kuluessa. 

Seudullisen  suunnittelun kehittäminen 

Seudullisen  suunnittelun välityksellä pyritään turvaamaan valtakunnalliset 
 ja seudulliset  alueiden käytön tavoitteet, jolloin kuntatason valvontaa voitai-

siin entisestään vähentää. 

Seutusuunnitteluorganisaatioiden  ja  kuntien yhteistyömandollisuuksia  on 
 tarkoitus parantaa  osa-alueittain laadittavien seutukaavojen avulla. Seutu- 

kaavan rinnalle tuodaan myös toinen suunnittelumuoto, seutusuunnitelma. 

Muu toksenhakujärjestel  män  kehittäminen 

Muutoksenhakua  koskevien säännösten uudistamisen tavoitteena  on  saada 
ne paremmin vastaamaan maankäyttöjärjestelmälle asetettavia vaatimuksia. 
Muutoksenhakumandollisuus sinänsä  on  tarkoitus säilyttää, hyvätkään osal-
listumismandollisuudet eivät voi korvata valitusmandollisuutta. Samalla 
kaavoituksen sujuvuutta  on  lisättävä. Valitusoikeutta  on  voitu käyttää myös 
kaavoitusta hidastavana menettelytapana. 

Jatkossa muutoksenhakuun tulee liittymään jonkinlaatuinen kustannus- 
seuraus. Tämän nähdään korottavan osaltaan myös valituskynnnystä. Uudis-
tuksella ei kuitenkaan pyritä heikentämään yleistä oikeusturvaa. 

Ympäristövaikutusten  arvioinnin kehittäminen kaavoituksessa 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tuli voimaan  1.9.1994.  Kaa-
voituksen osalta menettely asettaa suuren painon liikkeellelähtövaiheeseen. 
Kaavamääräysten rooli tulee muuttamaan toiminnallisempaan suuntaan. 
Määräyksillä voidaan ennaltaehkäistä ympäristöhaittoja. Poikkeusluvan 
myöntäminen tiukentuu:  YVA-lain  alaiselle ei saa myöntää poikkeuslupaa. 

Eri suunnittelumuotojen  ja  -tasojen vuorovaikutus 

Yleiskaavan merkitys korostuu edelleen;  sen  tulee toisaalta tukea detaljikaa-
voitusta, toisaalta olla tarpeeksi joustava detaljikaavoituksen aikana ilmaan-
tuneiden muutosten huomioon ottamiseen. Kaavoitusviranomaisten  ja sekto-
riviranomaisten  välistä yhteistyötä  ja  vuorovaikutusta korostetaan sekä kaa-
van laadinnan että arvioinnin aikana. 
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YMPÄRISTÖN OHJAUSJÄRJESTELMÄT UUDISTUVAT 

Kansalaisvaikuttamisen  edellytysten parantaminen 

Kansalaisten halu vaikuttaa ympäristönsä muutoksiin  on  kasvanut viime 
vuosien aikana huomattavasti. Tämä asettaa omat vaatimuksensa kaavoituk-
sesta tiedottamiselle sekä kuulemis-  ja osallistumismenettelyjen  kehittämisel-
le avoimempaan suuntaan. 

Seutukaava 

Seutukaava  on ohjeena  laadittaessa  ja  muutettaessa yleiskaavaa, asemakaa-
vaa sekä rakennus-  ja  rantakaavaa. Viranomaisten  on suunritellessaan  aluei-
den käyttöä koskevia toimenpiteitä pyrittävä edistämään seutukaavan toteu-
tumista  ja  katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta seutukaavan toteutu-
mista. 

Seutukaavaa  laadittaessa tulee ottaa huomioon alueiden käyttöä koskevat 
valtakunnalliset tavoitteet  /23/: 
- kokonaistaloudellinert  ja  tasapainoinen alue-  ja yhdyskuntarakenne, 
-  ympäristön  ja  talouden kannalta kestävät liikenteen  ja yhdyskun-

tatekriisen  huollon valtakunnalliset jäijestelyt, 
-  kansallisten kulttuuri-  ja luonnonarvojen  vaaliminen sekä 
-  valtakunnallisesti tärkeiden luonnon virkistyskäyttömandollisuuksien 

turvaaminen. 

Seutukaavojen laadinnassa  on  kiinnitettävä huomiota seudun oloista johtu-
vim  erityisiin tarpeisiin. Seutukaavassa  on  selvitettävä kenen toteutettavaksi 
kaava  ja sen edellyttämat  toimenpiteet kuuluvat. Kaavaan voidaan myös 
sisällyttää aluevarauksia täsmentäviä määräyksiä. 

Seutukaavat  laaditaan kuntayhtymien eli yleensä maakuntien liittojen toi-
mesta. Maakuntien liitoille kuuluu myös aluekehitysviranomaisen rooli, joka 
saattaa vaikuttaa seutukaavan painopisteisim. Seutukaavan hyväksyy kun-
tayhtymän valtuusto. Hyväksytty seutukaava toimitetaan ympäristöministe-
riölle tarkastettavaksi. 
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YMPÄRISTÖN OHJAUSJÄRJESTELMÄT UIJDISTUVAT 

Yleiskaava 

Yleiskaavassa osoitetaan alueen käyttämisen pääpiirteet kunnassa  tai  sen 
 osassa. Yleiskaava voidaan myös laatia maankäytön  ja  rakentamisen ohjaami-

seksi määrätyllä alueella. 

Yleiskaavaa  laadittaessa  on  kiinnitettävä huomiota yhdyskuntarakenteen ta-
loudellisuuteen, olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöön, rakennetun 
ympäristön, maiseman  ja luonnonarvojen  •seen  sekä ympäristöhäiriöi

-den  vähentämiseen. Eri väestöryhmien tarpeet  on  otettava huomioon, samoin 
liikenteen sekä energia-, vesi-  ja  jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestä-
miseen  on  kiinnitettävä huomiota. Yleiskaava  on  mandollista laatia myös 
vaiheittain. 

Kunta voi yleiskaavassa määrätä, että kaava  on  kokonaan  tai  tietyn alueen 
osalta ohjeena laadittaessa  ja  muutettaessa asemakaavaa (sitova yleiskaava) 
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 

Mikäli rakentamisen ohjaamisen kannalta  on  tarpeellista, kunta voi yleiskaa-
vassa osoittaa asema-  tai rakennuskaavojen lähialueita  taaja-asutusalueiksi, 
vaikka alue ei täyttäisikään taaja-asutuksen edellytyksiä. Taaja-asutusalueella 
rakennuslupa voidaan myöntää yleiskaavan mukaista väljää pientalorakenta

-mista  varten,  jos  yleiskaavassa niin  on  määrätty.  

1 .2  Laki  ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä (YyA)  tarkoitetaan suunnittelu- 
ja päätöksentekoprosessia,  ei siis yksittäisiä vaikutusselvityksiä  tai  muuta 
inventointia.  YVA  voidaan käsittää laajemmin "vaikutusten arvioinniksi", 
joka tällöin sisältää myös taloudellisten, sosiaalisten  ja  kulttuuristen vaikutus-
ten arvioinnin.  YVA-menettely  on  muotoutunut kokemusten kautta lähinnä 
suunnittelussa  ja  päätöksenteossa ilmaantuneiden ristiriitojen yhteiskuntapo-
liittiseksi neuvottelukäytännöksi, johon oleellisena osana liittyvät eri osapuol-
ten vaikuttamismandoffisuus. 

Laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä määritellään arviointi- 
menettelyn puitteet. Hankkeista säädetään  lain  nojalla annettavassa asetuk

-sessa. Päällekkäisen  hallinnollisen työn vältt• •seksi laki pyritään kytke-
mään mandollisimman joustavasti muuhun lainsäädäntöön. Laki sisältää 
säännökset viranomaisten valmistelemien suunnitelmien  ja  ohjelmien ympä-
ristövaikutusten selvittäniisestä  /5/. 
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Hankkeen ympäristövaikutukset tulee selvittää mandollisimman aikaisessa 
suunnitteluvaiheessa. Ympäristövaikutusten selvittäminen kuuluu hank-
keesta vastaavalle. Vaikutuksista laaditaan arviointiselostus, joka tulee ottaa 
päätöksenteossa huomioon. Arviointimenettelyyn liittyvistä viranomaisteh-
tävistä huolehtii yhteysviranomainen.  

1 .3  Esitys  ympäristöhallintoa  koskevaksi  lainsäädännöksi 

Ympäristöhalimnon  uudistus pohjautuu valtioneuvoston periaatepäätökseen 
 17.6.1993.  Päätavoitteena  on  koota  ja  keventää nykyisiä voimassaolevia orga-

nisaatioita, sekä poistaa päällekkäisyyksiä  /41/. Lain on  tarkoitus  tulla  voi-
maan  1.3.1995.  

Ympäristöhallinto kootaan aluetasolla ympäristöministeriön alaisiksi alueel-
lisiksi ympäristökeskuksiksi. Vesi-  ja ympäristöhallituksesta  muodostetaan 
viimeistään vuonna  1995  tutkimus-  ja kehittämiskeskus,  jolla ei yleensä ole 
hallinnollisia tehtäviä. 

Ministeriöt vastaavat hallinnonalansa strategisesta suunnittelusta, johtami-
sesta  ja  päätöksenteosta sekä toimintapolitiikan luomisesta. Tämän lisäksi 
ministeriöt huolehtivat säädösvalmistelusta, hallinnonalan tulosohjauksesta, 
johtavat toimialansa kansainvälistä yhteistyötä  ja  antavat sitovat hallinnolli-
set normit  /9/. 

1 .4 	Laki alueiden kehittämisestä 

Laissa alueiden kehittämisestä, joka tuli voimaan  1.1.1994,  alueiden omaa 
vastuuta  ja toimivaltaa  kehittämisessä, suunnittelussa  ja  päätöksenteossa lisä-
tään. Alueellisen kehittämisen päävastuu siirretään lääninhallituksilta maa-
kunnallisesta edunvalvonnasta huolehtiville kuntayhtymille eli maakunnalli-
sille liitoille  /42/.  Sellaisella alueella, jolla ei ole maakunnallista liittoa, alue-
kehitysviranomaisena voi toimia myös lääninhallitus. Maakunnalliset liitot 
huolehtivat myös seutukaavoituksesta entisten seutukaavaliittojen sulaudut-
tua mihin. 



Ympäristön ohjausjärjestelmät - tielaitoksen suunnittelu  ja  päätöksenteko 	13  
UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖHALLINTOON  

2 	UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET  YMPÄRISTÖHAL - 
LI  NTOON 

Ympäristöhallinnon  kehittämisen lähtökohtana  on  kaavoituksen  ja  muun 
maankäytön suunnittelun, luonnonsuojelun sekä rakennetun ympäristön 
suojelun muodostama kokonaisuus, jossa keskinäistä toimintaa tiivistämällä 
pyritään ympäristöasioiden hoidon tehostamiseen sekä toiminnan taloudelli-
suuden  ja  tuottavuuden parantamiseen. 

MMM 	Sisäasiainministeriö  I 	I  Ympäristöministeriö 

Suomen ympäristö- 
keskus (Syke) 

Maaseutupi. Laicunnan  liitot Alueelliset ympäristö- 
keskukset  

yhteistyö  

tulosohjaus 
	

KUNNAT 

Kuva  1:  Ympäristöhallinnon  tuleva rakenne 

Ympäristöministeriössa  lisätään valmiuksia etenkin strategiseen johtaniiseen, 
ympäristöpolitiikan valtakunnallisten  ja  alueellisten tarpeiden yhteensovitta-
miseen sekä yhteistoiminnan kehittämiseen. Aluehallintoon kohdistuvaa oh-
jausta  on  tarkoitus vähentää. Tavoitteena  on,  että tapauskohtaiset  asiat  hoide-
taan alue-  ja paikallisviranomaisten  toimesta. Ympäristöministeriölle jäisi  hal-
linnonalan talousarvioesityksen ja  toiminta-  ja taloussuunnitelman  laatimi-
nen,  koko hallinnonalaa  koskevat keskitetysti hoidettavat henkilöstö-  ja  yleis-
halimtoasiat, sisäinen tarkastus sekä öljyvahinkojen torjuntatoimen ylin johto 

 ja norminanto  /9/.  

Ympäristöministeriön  ja  maa-  ja  metsätalousministeriön välistä tehtäväjakoa 
 ja ohjaussuhteita  tullaan tarkentamaan. Ympäristöministeriön hallinnonalalle 

ehdotetaan siirrettäväksi  veden  hankinta  ja viemäröinti  sekä yleisten vesi- 
alueiden hallinta  ja  hoito. 

Vesi-  ja  ympäristöhallitus muuttuu ympäristöalan asiantuntijakeskukseksi eli 
Suomen ympiiristökeskukseksi,  jonka pääasialliseksi tehtäväksi tulee tutkimus- 
ja kehittämistoiminta  sekä asiantuntija-avun tarjoaminen. Keskus avustaa 
aluehallintoa  ja  ministeriötä näiden tehtävien hoitamisessa. Ympäristöpoliit-
tinen hallinnollinen ohjaus siirtyy ministeriöihin (YM  ja  MMM).  /9/  
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Alueelliset  ympäristökesku  ks  et  muodostetaan vesi-  ja ympäristöpiireistä  sekä 
lääninhallitusten ympäristönsuojelutoimistoista  ja  kaavoitus-  ja asuntotoi-
mistoista.  Keskukset ovat yleishallinnollisesti ympäristöministeriön alaisuu-
dessa, mutta niiden tulosohjauksesta vastaavat sekä ympäristöministeriö että 
maa-  ja  metsätalousministeriö. 

Seutukaavoituksesta  ja  alueellisesta kehittämisestä vastaavat maakunnalliset 
liitot hoitavat tehtäviään maakuntansa alueella. Liittojen hallinnollinen ohjaus 
kuuluu sisäasiainministeriölle. 

Kuntien tuleva asema ympäristöhallinnossa tulee muuttumaan huomatta-
vasti. Alue-  ja ympäristöhallinnon  muutoksessa valtaa siirretään alaspäin, 
keskushallinnosta aluehallintoon  ja  edelleen paikallishallintoon asti. Tämä 
asettaa uusia vaatimuksia kuntien maankäytön  ja  muun ympäristön asian- 
mukaiselle hoitamiselle. 

Kuntien asema  on  ristiriitainen; toisaalta uudistukset antavat kunnille va-
paammat kädet hoitaa kaavoittamista  ja  yleistä rakenteellista kehittämistä, 
toisaalta kuntien heikko taloudellinen tilanne atheuttaa monissa kunnissa 
ylitsepääsemättömiä ongelmia  jo  nykyisten lakisääteisten tehtävien hoitami-
seen, puhumattakaan uusista tehtävistä  ja  niiden työmäärästä. 

Ympäristöministeriö  

I  Ympäilstöminlsteil 
	 I  Asuntomlnisterl  I  

I 	Kansliapäällikkö 	I 

Ympärlstöpolitilkan  osasto 	YmpäristönsuoleiuOiStO 	Alueiden käytön osasto 

*  kestävä kehitys  ja 
 ympänstötalous 

•  ympäristöpolitiikan 
suunnittelu  ja  ohjaus- 
järjestelmät 

* ympäristötietO  ja 
 -  tietoisuus 

*  tutkimus-  la 
 teknologia- 

politiikka 

•  teollisuus-  ja  energia- 
asiat  

*  yhdyskunta-asiat  

* ympänstöriskit  ja 
 -  vahingot 

• maaseutuasiat 

lähialueyhteistyö 

•  valtakunnallinen 
alueiden käyttö 

• seudullinen yhdys-
kuntarakenne  ja 

 maankäyttö 

• yhdyskunnat  elin- 
ympäristönä 

•  luonnonsuojelu 
luonnonvarat  ja 

 luonnon virkistys- 
käyttö 

• kulttuuriympäristön 
 hoito 

* oikeusturvapalvelut 

Asunto-  la  rakennusososto 

•  rakennustoiminnan 
kehittäminen 

•  rakentamisen normi - 
ja  informaatio- 
ohjaus 

•  rakennuskannan 
ylläpito  ja  korjaus 

•  ekologinen raken-
taminen 

•  asuntorahoitus 

* asuntomarkkinat 
 ja  asuntokanta 

* kehittämistoimiriflot  

Yleinen osasto 

*  kansainväliset  asiat  

*  hallinnon kehittäminen 
henkilöstöpolitiikka  
ja  palvelut 

*  toiminnan  ja  voima-
varojen suunnittelu 

-  ja  arviointi 

*  koulutus 

* viestintä 

•  tiedon hallinta 
 ja  tietopalvelut  

Kuva  2:  Ympäristöministeriön organisaatio  
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2 .1 	Ympäristöministeriö 

Ympäristöministeriö ohjaa ympäristökeskuksia tulosohjauksen kautta. Tämä 
parantaa ministeriön mandollisuuksia valtakunnallisten  ja seudullisten  int-
ressien yhteensovittamiseen. Alueiden käyttöä koskevat valtakunnalliset ta-
voitteet  on  mainittu rakennuslakiehdotuksessa  ja sen  mukaisiin kehittämis-
tehtäviin voidaan lukea kuuluvaksi myös rakennustoiminnan yleinen kehit-
täminen elinympäristön laadun  ja  hyvän rakennustavan turvaamiseksi  /23/.  

Valtakunnallisten  ja seuduffisten  intressien toteutumisen varmistamiseksi 
ympäristöministeriölle  on  varattu oikeus seutukaavojen tarkistukseen.  Tar-
kistusmenettely on  tietyin ehdoin mandollista myös muiden kaavamuotojen 
osalta. Menettelyn yhteydessä YM kerää asianomaisten ministeriöiden lau-
sunnot intressien toteutumisen tarkistamista varten. Mikäli valtakunnalliset 
intressit eivät toteudu kaavassa, voidaan kaava palauttaa takaisin valmistelta-
vaksi näiden kohtien osalta. (Ministeri  Rusasen  muistion  /31/  mukaan ym-
päristöministeriölla ei olisi oikeutta ottaa tarkastettavakseen yleiskaavaa  tai 
alemmanasteisia  kaavoja.) 

Kunnalle voidaan antaa mandollisuus poiketa yleiskaavassaan seutukaavan 
mukaisista ratkaisuista.  Luvan  myöntämisen ehtona tosin  on,  että rakentami-
nen ei saa aiheuttaa vaikeuksia seutukaavan toteutumiselle. 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä määrittelee ympäristömi-
nisteriön tehtäviksi  lain  täytäntöönpanon yleisen ohjauksen  ja  seurannan 
sekä yleispiirteisen kehittämisen. Hanketyypeistä, joihin aina sovelletaan  ar-
viointimenettelyä,  säädetään asetuksella. Mikäli hanke,  jota  ei ole mainittu 
hankeluettelossa, saattaa aiheuttaa  lain tarkoittan-iia  merkittäviä ympäristö- 
vaikutuksia, päättää ministeriö arviointimenettelyn tarpeellisuudesta. Valti-
oiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnissa ympäristöministeriö 
vastaa  YVA-menettelyyn  liittyvistä ilmoituksista  ja  neuvotteluista  /5/. 

2 .2  Alueelliset  ympäristökeskukset  ja  Suomen  ympäristökes-
kus  

Kun alueelliset ympäristökeskukset kootaan läaninhallitusten ympäristön-
suojelua  ja  kaavoitusta hoitavista yksiköistä sekä vesi-  ja ympäristöpiireistä, 

 muutos tulee olemaan suuri  ja yhteensovittaminen  vaikeaa. Kustakin läänin-
hallituksesta tulevan henkilöstön lukumäärä  on 15-30  henkilöä  ja  vesi-  ja 
ympäristöpiirista  60-150  henkilöä. Tämän lisäksi aikaisempien tehtävien eri-
laisuus saattaa atheuttaa vaikeuksia. Aluekeskuksia tulee olemaan  13  ja  ne 
noudattavat pääosin nykyisiä lääninrajoja. 
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Hallinnonalan  tehtävien toimeenpano  ja  siihen kuuluva suunnittelu ovat pää-
osin aluehallinnon vastuulla. Ympäristökeskukset tulevat huolehtimaan 
myös alueensa ympäristöasioiden strategisesta suunnittelusta. Keskukset 
osallistuvat alueelliseen kehittämissuunnitteluun  /9/.  

Kuva  3:  Esitys ympäristökeskusten aluejaoksi  /9/,  vertailukohteena tiepiirijako  1994.  

Alueellisten ympäristökeskusten tehtävänä  on  edistää kestävää kehitystä, 
luonnon monimuotoisuuden, toimintakyvyn  ja  kauneuden säilymistä  ja 

 muuta ympäristönsuojelua sekä kehittää ihmisen elinympäristöä, yhdyskun-
tarakennetta sekä vesivarojen käyttöä  ja  hoitoa. 

Keskusten tehtävät ryhmitellään viiteen tulosalueeseen  /2/: 
1) Ympäristönsuojelu.  
2) Alueiden käyttö  ja  luonnonsuojelu.  
3) Vesivarojen käyttö  ja  hoito.  
4) Ympäristön tutkimus, seuranta  ja ympäristötietoisuus  sekä  
5) Tukipalvelut.  

Ympäristönsuojelun tulosalueelle kuuluvat vesien, pohjavesien  ja  maaperän- 
suojelu, jätehuolto, ilmansuojelu, meluntorjunta, kemikaalivalvonta, ympä-
ristövahinkojen torjunta sekä ympäristövaikutusten arviointi (laitokset). 
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Alueiden käytön  ja  luonnonsuojelun tulosalueelle kuuluvat alueiden käytön 
 ja  rakentamisen ohjaus, maa-amesasiat, luonnonsuojelu, maisemanhoito,  ra-

kennussuojelu, muiriaismuistojen  suojelu, ulkoilu  ja  luonnon virkistyskäyttö, 
vesi-  ja maastohikenne  sekä ympäristövaikutusten arviointi (kaavoitukseen  ja 

 alueelliseen kehittämiseen,  mm.  tiehankkeisiin,  liittyvä ympäristövaikutus
-ten  arviointi). 

Vesivarojen käytön  ja  hoidon tulosalue käsittää maa-  ja  metsätalousministeri-
ön toimialaan kuuluvat tehtävät. Näitä ovat vedenhankinta-  ja viemäröin-
tiasiat,  vesistöjen hoito  ja  kunnossapito, vesistöjen käyttö  ja vesirakenteiden 

 kunnossapito, patoturvallisuus, tulvasuojelu, kuivatus sekä uitto. 

Ympäristön tutkimuksen, seurannan  ja ympäristötietoisuuden tulosalueelle 
 kuuluvat ympäristön tilan tutkimus  ja  seuranta, ympäristövaikutusten tutki-

mus, ympäristötekninen tutkimus, luonnonsuojelututkimus, ympäristötieto-
palvelu, ympäristökasvatus, kestävän kehityksen edistäminen sekä alueiden 
käytön  ja  rakennetun ympäristön tutkimus. 

Tukipalveluihin  kuuluvat henkilöstö-  ja taloushallintopalvelut, tietohallinto 
ja kiinteistönhoito  sekä tekniset palvelut. 

Yleisesti ottaen ympäristökeskuksilla  on  käytettävissään monipuoliset keinot 
tehtäviensä hoitamisessa. Keskukset  to •vat  ympäristölupaviranomaisina, 

 valvovat ympäristöön liittyvän lainsäädännön noudattamista, harjoittavat ra-
hoitustuki-  ja maanostotoimintaa  sekä tutkimus-  ja kehittämistoiniintaa,  laati-
vat suunnitelmia  ja  voivat vaikuttaa tavoitteidensa toteutumiseen muilla  oh

-jaavilla  ja ympäristötietoisuuteen vaikuttavilla  toimenpiteillä  /2/.  

Maankäytön ohjauksen uudistuksessa kunnille annettu lisävastuu  ja  -valta 
tulee vaikuttamaan keskeisesti myös alueellisten ympäristökeskusten tehtä-
viin. Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että yksiköiden tehtäväkenttä laa-
jenee kohti valvovaa  ja  ennakko-ohjaavaa roolia poikkeuslupamenettelyn  ja 

 kaavojen vahvistusmenettelyn siirryttyä lähinnä kunnille. 

Kaavoituksen osalta valtion viranomaisen rooli  on  tutkia kaavoituksen yleis- 
periaatteiden sekä valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden toteutumista. 
Seutukaavaa valmisteltaessa maakunnan liittojen  on  oltava yhteydessä suu-
rimpien kaupunkiseutujen osalta ympäristöministeriöön  ja  muiden kuntien 
osalta alueelliseen ympäristökeskukseen. 

Muutoksenhakukysymyksissa  valitus tehdään sille hallintoviranomaiselle, 
jonka tehtävänä  on  tärkeiden seudullisten  ja valtaki.mnallisten  intressien val-
vominen - tässä tapauksessa valitusviranomaisena toimisi ympäristökeskus. 
(Ministeri  Rusasen  muistiossa  /31/  lääninoikeus,  koska ympäristökeskusta 
pidetään muutoksenhaussa asianosaisena). 
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Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä määrittelee ympäristökes
-kusten  roolin yhteysviranomaiseksi. Keskusten tehtävänä  on  myös ohjata  ja 

 valvoa arviointimenettelyn täytäntöönpanoa läänissä. Asetuksen mukaisesti 
yhteysviranomainen:  

1) sovittaa yhteen eri lakien mukaisia menettelyjä yhteistyössä muiden  vi-
ranomaisten  kanssa,  

2) tekee esityksen ympäristöministeriölle arviointimenettelyn soveltamises-
ta silloin kun  on  kyse hankkeesta, joka ei ole asetuksen hankeluettelossa,  

3) antaa tarvittaessa lausunnon siitä, ettei menettelyä sovelleta hankkeeseen,  
4) hoitaa  lain  mukaisen tiedottamisen  ja kuuluttamisen,  
5) kansainvälisten tehtävien osalta tiedottaa ympäristöministeriölle,  
6) tarkistaa arviointiohjelman  ja  selostuksen sekä antaa niistä lausuntonsa,  
7) suunnittelee tarvittaessa muiden viranomaisten sekä hankkeesta vastaa-

van kanssa ympäristövaikutusten seurannan jäiestämisen.  /5/ 

Yhteysviranomaisen  on  toimitettava arviointiselostus  ja  siitä antamansa lau-
sunto tiedoksi Suomen ympäristökeskukselle, hankkeen vaikutusalueen kun-
nille sekä tarvittaessa seutukaavoituksesta vastaaville kuntainliitoille  ja  muil-
le asianomaisile viranomaisille. Tiedottaminen  on  mandollista siirtää myös 
toiselle viranomaiselle. 

YHTEISTYÖTAHO  

e ]EE  

TEHTÄVÄ 

tutkimus-  ja  kehittämisyhteistyö 
ympäristöalan asiantuntijapalvelUt 

 palvelut hallinnollisissa erityis-
tehtävissä 

ympäristön suojelu 
ympäristön hoito 
vesi-  ja  jätehuoltO  Kunnat  

__________ 	 alueiden käyttö 
ympäristöterveydenhUolto 

ympäristökasvatuS 
LH 	 ympäristöterveydenhuolto 

ympäristövahinkoasiat 

 alueiden kehittäminen 
Maakunnan  Ii!J 	

alueiden käytön suunnittelu 

maaseudun ympäristönsuojelu 
tulvasuojelu  ja  peruskuivatus 

rseutueIinkeInoPiir ] -ciIIiIl luonnonsuojelualueiden  hankinta 
kalatalous 

Työvolmapiirj 

r sahalllnnon  hoito-
ja puistoalueet 

epiit  

alueelliset työllistämisasiat 

luonnonsuojeluasiat 
metsätalouden ympäristön-
suojelu 

yya-menettely 
liikenteen  ja  maankäylön 

 yhteistyö 
tieympäristöyhteistyörYhmät  

Kuva  4:  Eri tahojen yhteistyö alueellisen  ympäristökeskuksen  kanssa.  
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Suomen ympäristökeskus  on  ympäristöministeriön alainen ympäristöalan 
tutkimus-  ja kehittämiskeskus.  Se  tukee asiantuntemuksellaan alueellisten 
ympäristökeskusten päätöksentekoa. 

Keskuksen tehtäviä tulevat olemaan:  
1) ympäristön tilan  ja  kuormituksen sekä alueiden käytön  ja  vesivarojen 

arvioiminen  ja  seuraaminen,  
2) ympäristössä tapahtuvien muutosten  ja  niiden syiden tutkiminen sekä 

haitallisten muutosten ehkäiseminen  ja  korjaaminen,  
3) ympäristönsuojelun sekä vesivarojen hoidon  ja  käyttöä tukevien maffien 

 ja  menettelytapojen kehittänrn  en,  arvioiminen  ja  soveltaminen,  
4) ympäristöteknologian  kehityksen seuraaminen  ja  osallistuminen alan 

kehitystyöhön,  
5) toimia asiantuntijapalveluiden tuottajana ympäristöministeriölle, maa-  ja 

 metsätalousministeriölle, alueellisille ympäristökeskuksille sekä muille 
asiakkaille,  

6) ympäristöalan tietojärjestelmien  ylläpito  ja  kehittäminen,  
7) ympäristötietoisuuden edist•  •en  sekä toimialansa koulutus-  ja  tieto- 

palvelujen tuottaminen sekä  
8) osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön  /9/.  

YyA:n  osalta Suomen ympäristökeskuksen tehtäviin sisältyvät yleinen kou-
lutus, tiedotus sekä tutkimus-  ja kehittämistyö, asiantuntijatehtävät  yhdessä 
piirien kanssa sekä arviointiselostusten  ja  mihin liittyvien yhteysviranomai

-sen  lausuntojen tallennus. 

Osaa Suomen ympäristökeskuksen tehtävistä ohjaa maa-  ja  metsätalousmi-
nisteriö. Tällaisia ovat yhdyskuntien vesthuoltoon liittyvät tehtävät sekä ylei-
sesti maataloutta elinkeinona tukevat tehtävät, kuten maankuivatus  ja  kaste-
lu, patoturvallisuus sekä tulvasuojelu.  

2 .3 	Maakunnan liitot  

Aluekehitysviranomaisen  lakisääteisiä tehtäviä ovat seutukaavoitus  ja  alue- 
kehitystehtävät sekä aluepoliittinen suunnittelu, vapaaehtoisia tehtäviä ovat 
alueellinen edunvalvonta. Esimerkkeinä vapaaehtoisista tehtävistä mainitta-
koon matkailumarkkinointi, elinkeinojen edistäminen sekä kotiseutu-  ja kult-
tuuritehtävät.  

Maakunnan liitoille  on muodostumassa kolmiportainen  aluepoliittinen suun-
nittelujärjestelmä. Maakunnan liiton  maakuntasuunnitelma  on  alueen kehittä-
misen  ja  aluekehittämisohjel  man  laadinnan lähtökohtana. Aluekehittärnisohjel

-ma  koostuu yksittäisistä  tavoiteohjelmista. 
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Maakuntasuunnitelma 

Tavoiteohjelmat 

[  

Kuva  5:  Maakunnan suunnittelun tasot  

Maakuntasuunnitelman  sisältöä ei ole tarkkaan määritelty. Tavoitteena  on 
seutusuunnitelmien sisällyttäminen  tähän alueellisten rakenne-  ja  kehitys- 
piirteiden selville saamiseksi. Liikenneratkaisuilla  on  keskeinen merkitys 
suunnittelujärjestelmässä. Tieverkon kehittämis-  ja runkosuunnitelmien  ta-
voitteita  ja  lähtökohtia koskeva keskustelu tullaan käymään pääsääntöisesti 
tällä tasolla. Periaatteessa kaikilla tasoilla käydään keskustelua erilaisista  rat-
kaisumalleista  ja  niiden arvioiduista vaikutuksista yhteiskuntaan. 

Aluekehittämisohjelma  valmistellaan maakuntastrategian sekä seudullisten 
kehittämisohjelmien pohjalta. Ohjelma sisältää kehittämishankkeiden  tär-
keysjärjestyksen  sekä valtiovallalle esitettävät muut toimenpiteet  ja  hankkeet. 
Aluekehittämisohjelma tarkistetaan vuosittain. Ohjelmaan liitetään muistio 
maakunnan kehityksen tilasta  ja  suunnasta.  Se  sisältää arviot aluetalouden  ja 

 työllisyyden kehityksestä, tuotantorakenteen muutoksista, muuttohikkeestä, 
muutoksista Suomen lähialueilla, integraatiosta  ja  varautumisesta EU:n alue-
politiikan soveltamiseen  /30/. 

Aluepolitiikkaa  tehostetaan kokoamalla eri hallinnonalojen toimenpiteitä  ta-
voiteohjelmiksi,  joita ovat rakennemuutosalueohjelmat, maaseutuohjelmat, 
kehitysalueohjelmat, saaristo-ohjelmat, osaamiskeskusohjelmat sekä  raja-
alueohjelmat.  Valtioneuvosto päättää tavoiteohjelmista  ja  niiden yhteensovit-
tamisesta. 
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Tavoiteohjelmien  yleisenä tarkoituksena  on  suunnata valtion toimenpiteitä 
alueiden erityispiirteiden mukaisesti. Samalla luodaan edellytyksiä alueiden 
omaehtoiselle kehittämiselle. Ohjelmien toteuttamisen painopiste  on  alueilla 
itsellään. 

Tavoiteohjelmissa  tulee olla: 
-  alueen tilanneanalyysi  ja  tavoitteet, 
-  kehittämisen painopisteiden määrittely, 
-  esitykset ohjelmasopimuksiin tuleviksi hankkeiksi sekä 
-  muut ohjelman toteuttamisen  ja  alueen kehittämisen kannalta tarpeelliset 

hankkeet. 

Kehittämishankkeista  on  esitettävä perustelut sekä 
-  selvitys, miten hanke liittyy maakunnan  ja seudullisen  kehittämisen 

painopisteisim, 
-  hankkeen kustannukset eriteltyinä vuosittain, 
-  hankkeen rahoittajat eriteltyinä vuosittain sekä 
-  hankkeen toteuttajat  /30/.  

Valtion toimenpiteet alueiden kehittämiseksi ovat perusrakenneinvestointien 
suuntaamista, yleisiä tukitoimenpiteitä, mandollisesti EU:n rahastoista saata-
vien tukien jakamista, työllistämistoimia, työvoiman koulutusta, palvelujen 
saatavuutta elinkeinoelämän  ja  yritysten toimintaedellytysten parantamista 
sekä  teknologian  kehittämistä  /44/.  

Alueiden kehittämisestä annetussa asetuksessa edellytetään että "tavoiteoh-
jelmien valmistelussa otetaan huomioon alue-  ja elinkeinopoliittisten  tavoit-
teiden lisäksi ohjelmien ympäristövaikutukset." Sekä  lain  että asetuksen ym-
päristövaikutuksia koskevat kohdat rajoittuvat yleiseen tavoiteasetteluun. 
Menettelytavoista ei säädetä tarkemmin, mitä voidaan pitää selvänä puuttee-
na. Sisäasiainministeriön tehtävänä  on lain  mukaisesti antaa ohjeita alueke-
hittämisohjelmien ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyen. 

Ympäristönäkökulmaa integroidaan  voimakkaasti Euroopan Unionin alueke-
hityspolitiikkaan. Vuonna  1993  annetun rakennerahastoja koskevan asetuk-
sen mukaan aluekehitysohjelmiin  on  liitettävä arviointi niiden ympäristövai-
kutuksista. Jäsenvaitloiden tulee sisällyttää suunnitelmiin arvio ympäristön 
tilasta  ja  suunnitellun toiminnan ympäristövaikutuksista sekä kuvaus toi-
menpiteistä, joilla ympäristöviranomaiset  on  otettu mukaan suunnitelmien 
valmisteluun  ja täytäntöpanoon.  Toiminnan, jonka rahoittamiseen rakennera-
hastot osallistuvat,  on  oltava ympäristönsuojelua koskevien säädösten  ja  toi-
mintaperiaatteiden mukaista  /14/. 
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Sisäasiainministeriön johdolla valmistellaan Euroopan Unionin rakennera-
hastojen hallinnointim liittyviä kansallisia menettelytapoja. Ympäristöminis-
teriö  on  esittänyt lähtökohdaksi, että alueellinen ympäristökeskus osallistuu 
aluekehitysohjelmien valmisteluun  ja  esittää kannanottonsa ohjelmien ympä-
ristövaikutusten arvioinnin asianmukaisuudesta ennen kuin aluekehitysvi-
ranomainen hyväksyy ohjelmat  /14/.  

Uudistusten johdosta maakunnan liittojen  ja aluehallintoviranomaisten  väli-
nen yhteistyö tulee huomattavasti tiivistymään. Tämän aiheuttaa varsinkin 
seutukaavojen yleisen merkityksen korostuminen  koko kaavoitusprosessissa. 

 Maakunnan liitot pyrkivät luomaan uuden yhteistyöverkoston myös aluei-
den kehittämisen näkökulmasta. Liittojen viranomaisyhteistyö tulee parem-
min organisoiduksi aluekehityslain velvoittaessa muita viranomaisia otta-
maan huomioon aluekehitysviranomaisen näkemykset suunnitelmasta  tai 

 konkreettisesta hankkeesta  /20/.  

Eräs yhteistyön lohko tulee olemaan alueellinen  ja seudullinen edunvalvonta. 
 Lähtökohta viranomaisyhteistyölle  on  vastavuoroisuus  ja  joustavuus; yhteis-

työssä tehtävien päätösten tulisi vaikuttaa molempiin osapuoliin. 

Aluekehitysvastuun  siirtyminen maakunrnlle tulee vahvistamaan talousalu-
eitamme.  Se  ei kuitenkaan poista mandollisuutta tehdä yhteistyötä maakun-
tien kesken. Alueiden  ja  kuntien vastuu tulee kasvamaan. Tästä syystä  on 

 oltava enemmän toimintamandollisuuksia, edellytykset suhteelliseen omaeh-
toiseen, omatoimiseen  ja omatahtoiseen  oman alueensa kehittämiseen.  /25/.  
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3  TELAITOKSEN  SUUNNITTELU  JA  PÄÄTÖKSEN-
TEKO  

Tielaitoksessa  on  liikenneministeriön päätöksen mukaisesti otettu käyttöön  v. 
1991  alusta lukien tiehankkeiden vaiheittainen päätöksentekojäxjestelmä. 

Tiehankkeita  koskevat tiepohittiset päätökset tekee 
tieverkon kehittämishanickejderi osalta tielaitoksen keskushallinto (hank-
keista joilla  on  vähäisiä  ja  paikallisia vaikutuksia päättää kuitenkin tiepiiri) 
sekä 

-  tieverkon parantamishankkeiden osalta tiepiiri. 

Tiesuunnitelman vahvistamispäätöksen tekee liikenneministeriö  tai tielaitok
-sen keskushallinto.  Ristiriitatilanteessa päätös siirtyy ylemmälle päätöksente-

kotasolle. 
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Kuva  6: Tiensuunnittelun toimintaympäristö /35/ 

Tieverkon kehittämis-  ja runkosuunnittelun  tarkoituksena  on  ohjata tieverkon 
strategista suunnittelua. Suunnitelma voi rajoittua koskemaan päätieverkkoa, 
yhtä  tai  useampaa kuntaa, kunnan osaa  tai  yhtä tiejaksoa.  Koko  valtakunnan 
kattava tieverkon runkosuunnitelma  on ohjeena  piirien tienpidon suunnitte-
lulle  ja hankekohtaiselle  suunnittelulle. Suunnitelman yhteydessä tehdään 
periaatteellinen verkkopäätös  ja yhteysvälien  kehittämisen periaatepäätös. 
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Päätieverkkosuunrntelman  ja runkosuunnitelman  laatiminen  on kertaluon-
teinen"  toimenpide. Suunnitelmat tarkistetaan yleensä  10-15  vuoden välein.  

Tien  pidon ohjelmoinnin lähtökohtana ovat tienpidolle asetetut tavoitteet  ja ra-
hoituskehykset  sekä hankekohtaisesta suunnittelusta saatavat tiedot hank-
keista  ja  niiden mandollisista vaikutuksista. Ohjelmiin valitaan ne hankkeet, 
jotka toteuttavat parhaiten tienpidolle asetettuja tavoitteita. 

Tielaitoksen keskushallinto  vastaa valtakunnallisten kehittämishankkeiden 
ohjelmoinnista. Perustienpidon rahoituksella toteutettavat hankkeet ohjel-
moidaan tiepiireissä. Ohjelmoinnissa käytetään kolmea aikajärinettä:  10-vuo-
tisohjelma, TTS  (neljä vuotta) sekä vuosittainen talousarvioesitys  /35/. 

Liikennejärjestelmän  suunnittelu  on  pitkän aikavälin suunnittelua.  Sen  tulokse-
na syntyy: 
- liikennetarvetta  ja  liikennemuotojen työnjakoa koskevia liikenne- 

poliittisia päämääriä  ja  tavoitteita 
- tavoitteellisia liikenneverkkoja 
-  järjestelmän toteuttamisstrategioita sekä 
-  arvioita järjestelmän yhteiskunnallisista, taloudellisista  ja 

ympäristövaikutuksista  /35/. 

Järjestelmäsuunnittelun  tulokset toimivat lähtökohtina hankekohtaiselle 
suunnittelulle  ja  erilaisten tiensuunnittelun ohjelmien laatimiselle etenkin 
kaupunkialueilla. 

Hanke  ko  htainen  suunnittelu jaetaan neljään vaiheeseen: tarveselvitykseen, 
yleissuunnitelmaan, tiesuunnitelmaan  ja rakennussuunriitelmaan. Hankekoh-
taiseen  suunnitteluun liittyy kiinteästi vaiheittainen päätöksenteko: 

FIANKEPÄÄTÖS: 	tieverkkosuunnitelman, tarveselvityksen  tai  
muun riittävän selvityksen perusteella. 

TOIMENPIDEPAATOS: 	yleissuunnitelman perusteella. 
VAHVISTAMISPAATOS: tiesuunnitelman perusteella. 
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VERKKOSUUNNITTELU 

-  luokitus  
-  laatutaso  
•  verkon  kehittämistarpeet  

TAR  VESELVITYS 

- kehittämistarve 
-  tavoitteet  

1-IANKEPAATOS 

PÄASUUNTAsELvrrys 

-  pääsuunta  
-  vaikutukset  
-(YyA)  

PÄÄTÖS  PAÄSUUNNASTA 

YLEISSLJUNNITrELU 

- yleispiirteinen  sijainti  
-  toiminnalliset ratkaisut  
-  vaikutukset  

TOIMENPIDEPAATÖS 

TIESUUNNITELU 

- tiealue 
-  yksityiskohtaiset ratkaisut  
-  haittojen torjunta  

VAN  VISTAMISPAÄTÖS 

RAKENNUSSUUNNrT-rELU  1  

- tarveselvitykset 
-  tarpeen selvittäminen 
muun suunnittelun 
yhteydessä  

HANKEPÄÄTÖS. 

-  yleissuunnittelu  

TOIMENPIDEPAATöS  
L  

- tiesuunnittelu 

LVAHVISTAMISPÄÄTÖS 

[ENNUSSUUNNrrTELU 

OHJELMOIN11 

lO-VUOTISOHJELMAT 

flS(4.v)  

TALOUSARVIO 
 (1. v)  

Kuva  7: Hankekohtaisen  suun-  Kuva  8: Hankekohtaisen  suunnittelun  ja  tien pidon 
nittelun vaiheet  /35/ 	ohjelmoinnin välinen vuorovaikutus  /35/. 

Tarveselvitys  ja hankepäätös  /35/  

Tarveselvityksen  tarkoituksena  on  hahmottaa tien nykytilan  ja  tavoitteiden 
perusteella tiejakson kehittämistarpeet lyhyellä  ja  pitkällä aikavälillä. Toi-
menpiteet vathtoehtoineeri sekä niiden sisältö, vaikutukset  ja  kustannukset 
selvitetään tässä vaiheessa vasta alustavasti. Tarveselvitys voidaan tehdä joko 
erillisenä suunnitteluvatheena  tai tieverkkosuunnitelman  yhteydessä. 

Tarveselvityksen laadinnassa  ovat mukana  kunnat, seutukaavoituksesta ja 
seudullisesta  kehittämisestä vastaavat maakunnalliset liitot, ympäristövi-
ranomaiset, muista liikennemuodoista vastaavat viranomaiset  ja  muut  in-
tressitahot  kuten kylätoimikunnat sekä  asukas- ja kiinteistöyhdistykset. 
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Tarveselvityksen  perusteella tehty  hankepäätös  on  ensisijaisesti  tielaitoksen 
 sisäinen kannanotto hankkeen  tarpeellisuuteen  ja kiireellisyyteen. Sen  perus-

teella voidaan myös todeta, ettei ole tarvetta  kehittämistoimenpiteisiin,  vaan 
ongelmat voidaan hoitaa nykyisen tien  vähäisellä  parantamisella  tai  muille 

 liikennemuodoile kaavailluilla kehittämistoimenpiteillä. Tarveselvityksen 
 perusteella otetaan myös kantaa, miten  ympäristövaikutusten  arviointi hoi-

detaan  jatkosuunnittelussa. 

Tarveselvitykset  voivat koskea pitkää  tiejaksoa  tai  yksittäistä  rajatumpaa  han-

ketta. Pitkän  tiejakson tarveselvitys  tehdään yleensä  vain  päätieverkon  ja 
erityistapauksissa  myös  seututieverkon  kohteista. Yksittäisessä hankkeessa 
tutkitaan tietyn kohteen  kehittämistarvetta  ja  -tapaa. Kohteet voivat olla hy-
vin erilaisia luonteeltaan. 

SUUNNITELMAT  

Tielaitos  
Kunnat  
Maakunnan liitot 
Muut  liikennemuodot 

- LIIKENNEJÄRJESTELMÄT 
- VERKKOSUUNNITELMAT 

• päätie 
seututie 

•  taajamien  tie-  ja  katu- 
verkot  

- MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 
• seutukaava/suunnitelma 
•  yleiskaava  

-  MUITA  LIIKENNEMUOTOJA  
KOSKEVAT SELVITYKSET  

-  MUUT SELVITYKSET:  
• aluekehittämisohjelma 
• tavoiteohjelmat 
• maakuntasuunnitelma 

TAVOITIEET 

Tielaitos 
•  Kunnat  

Maakunnan liitot 
Muut  liikennemuodot 

-  LIIKENNE  
-  YMPÄRISTÖ  JA MAANKAYTTÖ 
-  ALUEELLINEN KEHITYS  
-  TALOUS 

STRATEGIAT  

• Tielaitos 
- TIENPIDON  STRATEGIAT  
- TIENPIDON ONJELMOINTI  

S T H 
UL E  _______  A 
u A H TAR  VESELVITYS  N  OHJELMOINTI  
N H T  TIEHANKE,  jolla  K 
N T  \  A  tavoitteet  E  /  
I 	0 V  -  sisältö  

T 	K  /  A  vaikutukset  A 
T 	0 / 	N  kustannus-  A JATKOSUUN- 
£ 	H A  ennusteet  T  NITTELU  
L 	D N  _______  0 
U 	A T S 
NT 0  

Kuva  9: Tarveselvityksen  lähtökohdat 
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Yleissuunnitelma  ja  toimenpidepäätös 

Yleissuunnitelma  perustuu yleensä hyväksyttyyn tarveselvitykseen,  ja sen 
 perusteella tehtyyn hankepäätökseen. Hankepäätöksen sisältö voi vaihdella 

huomattavastikin hankkeesta riippuen, siksi hankepäätöksen perusteet tar-
kistetaan aina yleissuunnittelun alussa. 

Yleissui.mnitelma  on  tien periaateratkaisujen  ja  yhteiskunnallisen hyväksyttä-
vyyden kannalta tärkein suunnitteluvaihe. Tässä vaiheessa käydään laajin 
vuoropuhelu maankäytön suunnittelijoiden  ja  muiden suunnittelun intressi- 
tahojen kanssa. 

Etenkin tiehankkeen vaikutusten arviointi painottuu tässä suunnitteluvai-
heessa  /48/.  Vaikutusten tarkastelu tapahtuu athepiireittäin  ja intressiryh

-mille kohdistettuna. 

Yleissuunnittelussa  ratkaistaan kaikki tiehankkeen merkittävät periaatteet, 
joista keskeisiä ovat tien toiminnalliset  ja  tekniset ratkaisut sekä yleispiirtei-
nen sijainti. Verkkotason toimmnallinen ratkaisu kuvaa suunnitellun tien 
asemaa tieverkossa  ja sen  liittymistä maankäyttöön  ja  muihin lilkenneverk-
koihin. Liikennetekniset toimirinalliset ratkaisut kuvaavat niitä periaatteita, 
joilla verkkotason ratkaisu toteutetaan. Näitä ovat  mm.  liittymien  periaatteet, 
poikkileikkaukset  ja  suuntauksen periaatteet  /48/.  

Yleissuunnitelman  merkitys tulee korostumaan valmisteilla olevassa tielain 
uudistuksessa.  Sen  mukaisesti tarpeelliseksi todetun tiehankkeen vaikutusten 

 ja toteuttamiskelpoisuuden  arvioimiseksi laadittaisiin yleissuunnitelma. Lais-
sa korostetaan tässä yhteydessä myös voimakkaasti maankäytön  ja  ympäris-
tön näkökohtien huomioimista tiensuunnittelun osana  /8/.  

Yleissuunnitelma  on  kunnissa yleisesti nähtävillä  ja  siitä pyydetään viran-
omaisten  ja sidosryhmien  lausunnot. Yleissuunnitteluun osaffistuvat  kunnat, 

 maakunnan liitot, useat valtion virastot  ja  laitokset, eri yhteisöt, tien lähialu-
een yrittäjät, asukkaat sekä maanomistajat. 

Lausuntokierroksen jälkeen tiepiiri käsittelee lausunnot  ja  tekee yleissuunni-
telmasta toimenpidepäätöksen  tai  päätösesityksen tielaitoksen keskushallin

-nolle.  Tässä vaiheessa yleissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa lau-
sunnoissa esiin tulleiden seikkojen perusteella. Yleissuunnitelma hyväksy-
tään toimenpidepäätöksellä  /45/.  
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Tiesuunnitelma  ja  vahvistamispäätös 

Tiesuunnitelmassa  määritellään tien toteuttamistapa. Mikäli tiesuunnitelman 
perustana  on  yleissuurmitelma,  sen periaateratkaisut tarkennetaan.  Hank-
keessa, josta ei ole laadittu yleissuunnitelmaa tiesuunnitelman laadinnan 
alkuvaiheessa tehdään tarvittavat periaateselvitykset. 

Uuden tien rakentamista koskevan tiesuunnitelman vahvistaa aina liikenne-
ministeriö, tien pararinushankkeen vahvistaa yleensä tielaitoksen keskushal-
linto. Vahvistuspäätös asiakirjoineen asetetaan nähtäväksi  ja  siihen voidaan 
vielä hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätök-
sentekoa varten hankitaan tarpeelliset lausunnot sekä julkiselta että yksityi- 
seltä taholta  /38/.  

Vahvistetun  ja lainvoimaisen tiesuunrntelman  perusteella (tiepäätöksen jäl-
keen) saa tienpitäjä tieoikeuden eli oikeuden ottaa haltuun tietä varten tarvit-
tavan alueen  ja  käyttää sitä tietarkoituksiin. 

Tiesuunnitelmaa  ja rakennussuunnitelmaa  laaditaan usein samanaikaisesti. 
Suuremrnisssa hankkeissa suunnittelua voi jatkaa vasta tiesuunnitelmarat-
kaisujen läpimenon varmistuttua, pienissä hankkeissa  on  mandollista koota 
tiesuunnitelma tiesuunnitelmaselostuksesta  ja  valmiin rakennussuunn-ttel- 

man  pilrustuksista  /38/. 

 Rakennussuunnitelma 

Rakennussuurinittelussa  laaditaan tien yksityiskohtaiset rakenne- ym. purus- 
tukset. Tarkoituksena  on  esittää täsmällisesti kaikkien rakenteiden mitat  ja  

paikat  /47/.  
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4 	UUDISTUKSET  JA  YHTEISTYÖ  TIENSUUNNIT- 
TELUSSA  

4 .1 	Lainsäädännön asettamat lähtökohdat  

4 .1 .1  Nykyiset säädökset  

Rakennusasetuksen  19 §:n  mukaan maakunnan liiton  on  oltava yhteistyössä 
muiden viranomaisten kanssa seutukaavaa laadittaessa. Lisäksi asetuksen 

 20 §:n  mukaan käsiteltäessä seutukaavan laatimista liittohallituksessa  on  val-
tion viranomaisille varattava tarpeen mukaan mandollisuus osallistua ko-
koukseen. Seutukaavaehdotuksesta  on  hankittava lausunto niiltä pürthallm-
toviranomaisilta, joita asia koskee. 

Tielaitoksen  lausunnot antaa tielaitoksen keskushallinto tiepiirin lausunnon 
pohjalta. Ennen seutukaavan vahvistamista ympäristöministerjö hankkii kaa-
vasta liikenneministeriön lausunnon. 

Yleiskaavaehdotusta  laadittaessa  on  asetuksen  28 §:n  mukaan oltava yh-
teydessä valtion viranomaisiin sekä varattava mandollisuus lausunnon esittä-
miseen. Valmiista ehdotuksesta  on  hankittava lausuntoja tarpeen mukaan. 
Valta-  ja kantateitä  koskevat lausunnot antaa tielaitoksen keskushallinto pii-
rin lausunnon pohjalta. Muita teitä koskevista yleiskaavoista lausunnot antaa 
tiepiiri. 

Asemakaavaehdotusta  laadittaessa tulee tarpeen mukaan neuvotella niiden 
viranomaisten kanssa, joiden hallirinonalaa kaava koskee. Sama periaate kos-
kee myös rakennuskaavaa. 

Mikäli detaljikaava koskee nykyistä  tai  tulevaa yleistä tietä  tai  niiden liitän-
näisaluetta, kuuluu  se tielaitoksen  toimialaan. Periaatteessa tieviranomajsta 
tulisi kuulla myös sellaisten kaavojen osalta, jotka vaikuttavat jollakin tavalla 
yleisen tien liikennöitävyyteen  tai  turvallisuuteen, vaikka  tie  ei olisikaan kaa-
va-alueella. Käytännössä kaavan vahvistava viranomainen edellyttää, että 
kaavaehdotuksesta hankitaan tieviranomajsen lausunto. Lausunnot antaa  tie- 
piiri. Lausuntojen hankkiminen tieviranomaiselta  on  tarpeen myös silloin, 
kun kaavaa ei ole alistettava vahvistettavaksj  /46/. 

Tieasetuksen  12 §:n  mukaan tien suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä  on 
 tarpeen mukaan neuvoteltava lääninhallituksen, rakennusviranomaisten  ja 

 muiden sellaisten viranomaisten kanssa, joiden toimialaa tien tekeminen kos-
kee. Tiesuunnittelu  on  suoritettava tarpeen mukaan yhteistyössä myös kun-
nallis-  ja kaavoitusviranomaisten  kanssa. Tiesuunnitelmasta  on tieasetuksen 
14 §:n  mukaan hankittava lääninhallitusten  ja  kuntien lausunto. 
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Tieverkon kehittämisessä  ja  tien tekemisessä edellytetään alueiden käyt-
tösuunnitelmien  ja  kaavojen huomioon ottamista (TieL  10 §, RakL 26  ja  30 §).  

Tavallisesti viranomaisten kannanotot  on  hankittu  jo tarveselvitys- ja  yleis-
suunnitteluvaiheissa. Ellei näin ole menetelty,  on  viranomaisten kanssa käy-
tävä neuvottelut tiesuunriittelun alkuvaiheessa, kun  on  olemassa luonnoksia 
käsiteltävistä ratkaisuista. Neuvottelujen lisäksi pyydetään tiesuunrntelmasta 
lausunnot kaikilta sellaisilta viranomaisilta, joiden toimialaa suunnitelmassa 
esitetyn tien tekeminen koskee. Tiepiiri pyytää yleensä aluehallintovi-
ranomaisten  ja  kuntien lausunnot  ja tielaitoksen keskushallinto  ministeriöit- 
ten lausunnot  /46/. 

4 .1 .2  Maankäytön ohjauksen uudistus  

RakennusasetusehdotukSen  mukaan kaavoituskatsauksen merkitystä tullaan 
lisäämään: "..katsauksessa selostetaan kaavoituksen lähtökohdat, arvioidut 
käsittelyvaiheet  ja  niihin liittyvät osallistumis-  ja arviointimenettelyt".  Kat-
sauksen seuraaminen voisi olla tehokas tapa seurata alueiden kaavoituksen 
etenemistä, tosin tiehankekohtainen maankäytön suunnittelun yhteistyö  on 

pamoarvoltaan  huomattavasti tärkeämpi. 

Lakiehdotuksen mukaan ympäristöministeriön tulee hankkia seutukaavasta 
eri ministeriöiden, myös liikenneministeriön lausunnot. Mikäli jokin ministe-
riö lausunnossaan katsoo ettei seutukaavassa ole otettu huomioon valtakun-
nallisia lakiin kirjattuja tavoitteita, voidaan kaava palauttaa uudelleen valmis-
teltavaksi. Liikenneministeriön  ja sen hallinnonalan  toiminnan kannalta täl-
laisia valtakunnallisia tavoitteita ovat kokonaistaloudellinen  ja  tasapainoinen 

alue-  ja yhdyskuntarakenne  sekä ympäristön  ja  talouden kannalta kestävät 

liikenteen  ja yhdyskuntateknisen  huollon järjestelyt. 

Rakennuslakiehdotuksen  mukaan "... yleiskaava voidaan laatia myös maan-
käytön  ja  rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella". Käytännössä tien- 
suunnittelua varten  on  voitu laatia nykyisinkin yleiskaava  ja  toisinpäin, nyt 

mandollisuus  on  kirjattu lakitekstiin  ja täten  käytäntöön sovellettavaksi. 

Yleiskaavan sisältövaatimusten mukaisesti kaavan tulee mandollistaa ter-
veellisten, turvallisten  ja viihtyisien elinympäristöjen  toteutuminen. Myös 
liikenteen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen  on  kiinnitettävä huomiota. 

Asemakaavan sisältövaatimuksia  on tarkennettu.  Asemakaavaa laaclittaessa 

 on  kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ympäristöt, kulttuurimuistomerkit, 
kauniit näköalat sekä muut kauneusarvot mandollisuuksien mukaan säilytet-
tävä. Huomiota  on  kiinnitettävä siihen, että näin muodostuva yhdyskuntara-
kenne  on  sosiaalisesti toimiva, ekologisesti kestävä  ja  kustannuksiltaan koh-

tuullinen  ja  että lähiympäristö muodostaa monipuolisen elinympäristön. 
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Nykyiseen tielakiln  on  tulossa joitakin uudistuksia lähinnä aluehallinnon 
uudistuksen johdosta (kts  4.1.5). 

4 .1 .3  Alueiden  kehittämislakj  

Alueiden kehittämisestä annetun  lain  keskeisenä tavoitteena  on  edistää tasa-
painoista alueellista kehitystä  ja  maan alueiden omaehtoista kehittämistä. 
Tämän tulisi tapahtua ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla  /42/.  

Valtion aluehallintoviranomaisen  (mm.  tiepiirin)  on  pyydettävä aluekehitys-
viranomaiselta lausunto  sen toimialueen  kannalta merkittävistä suunnitel-
mistaan  ja päätöksistään  sekä näiden rahoituksesta. Lausunto samoin kuin 
aluekehitysviranomaisen alueen kehitystä koskevat suunnitelmat  on  päätök-
senteossa  ja  muussa toiminnassa otettava huomioon. 

Lausuntomenettely koskee nimenomaan alueen perusrakenteen kehittämi-
seen vaikuttavia suunnitelmia  ja  päätöksiä. Lausunto  on  pyydettävä merkit-
tävistä teknologiahankkeista, valtion rakentamishanjdeista, joukkoliikenteen 
kehittämissuunnitelmista sekä suurista  tie-,  rautatie-  ja  merenkulun hank-
keista.  /30/.  Kunkin viranomaisen kanssa sovitaan erikseen ne asiakirjat, 
suunnitelmat  ja pääätökset,  joista lausunto pyydetään  ja  annetaan. 

Mikäli tiepiiri aikoo poiketa aluekehitysviranomaisen lausunnosta  tai  suunni-
telmasta,  sen  on  perusteltava poikkeaminen neuvoteltuaan sitä ennen asiasta 
aluekehitysviranomaisen kanssa. Periaatteessa aluekehitysviranomaisille ei 
saa syntyä määräysvaltaa kehittämishankkeissa, vaan niiden tulee sovittele-
maila  ja perustelemalla  saada piirihallintoviranomaiset vakuuttumaan jonkin 
hankkeen toteuttamisesta tietyn ajan kuluessa. Yhteistyön järjestäminen mah-
dollisimman joustavasti eri viranomaisten kesken  on  onnistuneen suunnitte-
lutoiminnan perusedellytyksiä. 

Aluekehittämisohjelmia  valmistellaan aluekehitysviranomaisen johdolla tar-
peen mukaan yhteistyössä alueen eri viranomaisten, eli myös tielaitoksen 
kanssa. Tiepiirien  ja  maakunnan liittojen välistä yhteistyötä korostetaan eri-
tyisen merkittävänä. 

Kunkin ministeriön tulee lisäksi neuvotella sisäasiainministeriön kanssa  hal-
linnonalansa  kannalta keskeisistä suunnitelmista. Sisäasiajnmjnisteriö vastaa 

 täten kehittämisohjelmien ja  alueellisen kehittämissuunnittelun yhteensovit-
tamisesta. Käytännössä sisäasianministerion  ja  muiden ministeriöiden rooli 
eri ohjelmien valmistelussa  on  koordinoiva  ja  edellytyksiä luova. 
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4 .1 .4  Laki  ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  

Alustavien arvioiden mukaan  ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
 kohteiksi tulisi vuosittain  10-15  tiehanketta.  Moottoritie-  tai  moottoriliikenne- 

tiehankkeita  olisi  1-2,  muita hankkeita noin kymmenen. 

Hankkeet, joilla merkittäviä  
ympänstövaikutuksia  

PÄÄTÖS  ARVIOINTIMENETTELYN  
Hankkeesta 	SOVELTAMISESTA 
vastaava 	 -  asetuksen mukainen hanke,  tai  

- YM yhteysviranomaiSen 1>  esityksestä  

[ARVIOINTIMENETTELYN  
I  ALOITTAMINEN  

Arviointiohjelma 2>  

YHTEYSVIRANOMAISEN  
LAUSUNTO  ARVIOINTIOHJELMASTA 

ARVIOINTISELOSTUKSEN 3>  
LAADINTA, KUULEMINEN  

ARVIOINTIMENETTELY 4>  
PÄÄrrvY  

Arvioinnin huomioon ottaminen 
päätöksenteossa  

1) yhteysviranomaiSefla  voi toimia hank-
keesta riippuen joko alueelliset ympäristö- 

keskukset  tai  kauppa-  ja  teollisuusministe-

riO  

2) hankkeesta vastaavan toimitettava 
mandollisimman varhaisessa vaiheessa 
yhteysviranomaiselle - tarvittaessa ilmoi-
tettava arviointiohjelman vireilläolosta niil-
le, joihin vaikutusta  

3) hankkeesta vastaava huolehtii laadin-
riasta, yhteysviranomainen tiedottamises-
ta ym. kuulemisesta  

4) arviointiselostukseefl yhteysviranomai
-sen  lausunto, joka toimitetaan hankkeesta 

vastaavalle (myös hanketta käsitteleville 
viranomaisille.) 

Kuva  10:  Lakisääteisen  yva-menettelyn vaiheet  

Lakia sovelletaan siten, ettei  se  koske hankkeita, joiden toteuttamiseksi  on 

 myönnetty lupa  tai  josta viranomainen  on  tehnyt päätöksensä ennen  lain 

 voimaantuloa,  tai  josta  on  ennen  14.1.1994  julkisesti  kuulutettu  tai  kuultu  

asianosaiSia. 
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Tieasetukseen  sisältyy kaksi kuulutusta koskevaa säännöstä:  13 §  koskee 
tiesuunnitelman teon aloittamista  ja  14 §  valmiin suunnitelmaehdotuksen 
käsittelyä. Ympäristöministeriön asettama  YVA-lain toimeenpanotyöryhmä 

 esittää pääsääntönä  14 §:n  mukaista  ja  tietyin ehdoin  13 §:n  mukaista kuulu-
tusta  /53/. Tielaitos on  katsonut  13 §  mukaisen kuulutuksen olevan arvioin-
timenettelyn tavoitteita ajatellen sopivin lähtökohta,  sillä vahvistuspäätöstä 

 vaille valmiin tiesuunrtitelman käsittelyssä  on mm.  vaihtoehtojen vertailu 
 varsin  vaikeaa  tai  käytännössä mandotonta. 

Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta  

YVA-asetuksen hankeluettelon mukaan, menettely koskee aina moottoritie - 
ja moottoriiikennetiehanid4zeita.  Menettelyn harkinnanvaraisesta soveltami-
sesta päättää ympäristöministerio joko yhteysviranomaisen esityksestä  tai 

 omasta aloitteestaan. Soveltaminen  on  tarpeen, kun hankkeen  tai  jo  toteute-
tun hankkeen olennaisen muutoksen vaikutukset ovat merkittäviä  ja  rinnas-
tettavissa hankeluettelossa mainittujen hankkeiden vaikutuksiin.  

Jos yhteysviranomainen  katsoo, että hankkeeseen ei tule soveltaa  YVA-me-
nettelyä,  se  antaa tarvittaessa hankkeesta vastaavalle lausunnon. Tässä yh-
teydessä  on  huolehdittava riittävästä yhteydenpidosta ympäristöministeri-
öön. Mikäli yhteysviranomainen  on  sitä mieltä, että hankkeeseen tulee sovel-
taa  YVA-menettelyä,  se  tekee asiasta esityksen ympäristöministeriöön.  Ym-
päristöministerion  on  huolehdittava siitä, että hankkeesta vastaavaa sekä 
muita viranomaisia kuullaan ennen päätöksen tekemistä. Mikäli ympäristö-
ministeriö katsoo, että hanketta ei tule ottaa menettelyn piiriin,  se  palauttaa 
asian yhteysviranomaisen kautta hankkeesta vastaavalle. 

Hankkeesta vastaava saa hakea muutosta ympäristöministeriön päätökseen. 
Muilla ei ole tässä muutoksenhakuoikeutta. Yhteysviranomaisen lausuntoon 
siitä, että hankkeeseen ei tule soveltaa  YVA-menettelyä, ei voi hakea muutos-
ta  /53/. 

Arviointimenettelyn  aloittaminen 

Hankkeesta vastaava laatu arviointiohjelman, joka toimitetaan yhteysvi-
ranomaiselle mandollisimman aikaisessa suunnittelun vaiheessa. Tiensuun-
nittelussa tämä ajoittuu usein yleissuunnitelman käynnistykseen. Arvi ointioh-
jelmassa  on  esitettävä: 
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1) tiedot hankkeesta (tarkoitus, sijainti, maankäyttötarpeet sekä liittyminen 
muihin hankkeisiin, hankkeesta vastaava),  

2) hankkeen toteuttaniisvaihtoehdot (mukana  0-vaihtoehto),  
3) hankkeen toteuttamisen kannalta oleelliset tiedot (suunnitelmat, luvat, 

ympäristöselvitykset, vaikutusalueen rajaus),  
4) suunnitelma tiedottamisen järjestämisestä sekä  
5) arvio hankkeen suunnittelu-  ja toteuttamisaikataulusta  sekä selvitysten  ja 

arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta  

Tarvittaessa arviomtiohjelman vireilläolosta voidaan tiedottaa. Tämän suorit-
taa yhteysviranomainen. Tehtävä voidaan siirtää myös tielaitokselle. Yhteys- 
viranomainen voi myös päättää, ettei tiedottaminen ole tarpeen.  Se  voi olla 
tarpeetonta,  jos  hankkeesta  on  muussa yhteydessä tiedotettu riittävästi. Tämä 

 on  mandollista esimerkiksi kaavoituksen  ja tiensuunnittelun  yhteydessä,  jos 
 suunnittelun aloittamisesta  on tiedotettu hallintomenettelylain 13 :n  mukai-

sesti  /53/. 

Kuntalaisilla  on 14  päivän ajan mandollisuus tutustua ohjelmaan. Mielipiteet 
 ja  lausunnot  on  toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettu-

na aikana. Ajan kokonaispituus vaihtelee  30-60  päivään. 

Yhteysviranomaisen  lausunto arviointiohjelmasta 

Lausunnossaan yhteysviranomainen ottaa kantaa arviointiohjelmaan, sekä 
antaa tietoa tiedottamis-  ja kuulemismenettelyistä. 

Arviointiselostuksefl  laadinta  ja  kuuleminen 

Lausuntoihin  ja selvityksiinsä  pohjautuen hankkeesta vastaava laatu ympäris-
tövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostuksesta tulee selvitä:  

1) arviomtiohjelman  kohtien  1-3  tiedot tarkistettuina,  
2) hankkeen  ja sen  vaihtoehtojen suhde maankäyttöä, luonnonvarojen 

käyttöä  ja  ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin,  
3) hankkeen keskeiset ominaisuudet  ja  tekniset ratkaisut, toiminnan kuvaus,  

4) arvioinnissa käytetty aineisto  ja  menetelmät,  
5) ympäristökuvaus,  hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, 

tiedon puutteet  ja  keskeiset epävarmuustekijät,  
6) hankkeen  ja sen  vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus,  
7) ympäristöhaittoja ehkäisevät toimet,  
8) ehdotus seurantaohjelmaksi sekä  
9) yleistajuinen  ja havainnollinen  yhteenveto.  /5/ 
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Arviointiselostus  toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka huolehtii siitä kuu-
luttamisesta hankkeen arvioidulla vaikutusalueella. Selostuksesta tiedottami-
nen  ja  kuuleminen  on  järjestettävä, mikäli mandollista, hanketta koskevassa 
muussa laissa edellytetyn tiedottamisen  ja  kuulemisen yhteydessä. 

Arviointimenettelyn  päättyminen 

Yhteysviranomainen  liittää arviointiselostukseen omansa sekä muiden viran-
omaisten lausunnot. Arviointimenettely päättyy kun yhteysviranomainen 
toimittaa arviointiselostuksen  ja sen liitteet  hankkeesta vastaavalle. Selostus  ja 

 lausunto toimitetaan tiedoksi myös muille asianomaisille viranomaisille, Suo-
men ympäristökeskukselle, vaikutusalueen kunnille sekä maakunnan liitoil-
le. 

YyA-lain  kohteena olevan hankkeen tiesuurinitelmasta ei voida tehdä vahvis-
tuspäätöstä ennen kuin  on  saatu käyttöön arviointiselostus  ja yhteysvi-
ranomaisen  siitä antama lausunto. Vahvistuspäätöksestä  on  käytävä ilmi  se, 

 miten kyseiset asiakirjat  on  päätöksenteossa otettu huomioon (TieL  25 a 

4 .1 .5  Ympäristöhallinnon  muutos  ja  säädökset 

Uudistuksessa  on  lähdetty siitä, että ympäristöhallinnon tehtäväkenttä siirre-
tään alueellisim ympäristökeskuksiln, eräiden hallinnollisten tehtävien jää-
dessä edelleen lääninhallituksiin. Tällaisia tielakiin liittyviä tehtäviä ovat  uh-
kasakko- ja teettamisasiat  (101 §)  sekä talletusasiat  (72  ja  80 § 5).  Tässä esitettä- 
vät tehtävämuutokset  tullaan kirjaamaan tielakiin. Ne tulevat todennäköises-
ti voimaan  1.3.1995 /37/. 

Ehdotetut lakimuutokset: 

- Liitännäisalueiden  perustaminen (TieL  30-33 §): alueellisille  ympäristö-
keskuksille 

- Tietoimituksen määrääminen (TieL  38 §): maanmitlauslaitoksefle  (maan-
mittaustoimisto, jonka alueella  tie tai  suurin  osa  siitä  on) 

-  Rakennuksen 	 poistettavaksi, mikäli siitä atheutuu vaaraa  
tai  haittaa liikenteelle (TieL  42 §): alueellisille ympäristökeskuksille 

- Rakennuskiellon  antaminen tulevalle tiealueelle (TieL  44 §): alueellisille 
ympäristökeskuksille 

- Liittymäjärjestelysuunnitelman  käsittely (TieL  50 §): tielaitokselle  (ennen 
suunnitelman hyväksymistä hankittava asiasta myös alueellisen ympä-
ristökeskuksen lausunto; suunnitelman hyväksyy tielaitoksen keskus- 
hallinto) 

-  Korvaukset haitoista, joita yleisen tien rakentamisesta  on  aiheutunut  ja 
 joita ei ole muuten korvattu (TieL  75 §): maanmittauslaitokselle (tietoimi-

tuksessa  ratkaistava). 
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Ehdotetut asetusmuutokset: 

-  Lausunto tien tekemistä  ja yksityistien  muuttamista yleiseksi tieksi 
koskevasta aloitteesta (TieA  6  ja  38  §): tielaitokselle  (lausunto pyydettävä 
alueelliselta ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta sekä kunnalta) 

- (TieA  12 §): Tien  suunnittelu  on  suoritettava tarpeen mukaan yhteistyössä 
asianomaisen kunnan, muiden liikenneviranomaisten sekä ympäristö-  ja 
kaavoitusviranomaisten  kanssa  ja  on  tien suunnitteluun liittyvistä kysy-
myksistä tarpeen mukaan neuvoteltava sellaisten muiden viranomaisten 
kanssa, joiden toimialaa tien tekeminen koskee 

-  Lausunnot tiesuunnitelmista (TieA  14 §):  hallinnollinen käsittely siirre-
tään tielaitokselle, jolloin alueellisella ympäristökeskuksella, maakunnan 
liitolla sekä kunnilla mandollisuus antaa suunnitelmasta lausunto 

-  Tiesuunnitelman vahvistamispäätöksestä tiedottaminen (TieA  18  §): 

tielaitokselle.  Tiepiirin tulee antaa tiesuunnitelman vahvistamispäätök-
sestä tieto niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille, joiden 
osoite  on  tiedossa, samanaikaisesti kun päätös yleisistä teistä annetun  lain 
106 §:n  mukaisesti annetaan yleisesti tiedoksi. 

-  Yleisen tien päätekohdan vahvistaminen (TieA  63  §):  alueelliselle ympä-
ristökeskukselle (ennen vahvistamispäätöstä alueellisen ympäristökes-
kuksen saatava käyttöönsä tiepiirin hankkima lausunto kunnalta).  

4 .2  Käytännön suunnittelun näkökulma 

 4 .2 .1  Tiensuunnittelu  ja  kaavoitus 

Liikennesuunnittelu  on  keskeinen  osa yhdyskuntasuunnittelua. Sen  tavoittei-
ta asetettaessa tulisi ottaa huomioon yleiset yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, 
kuten väestön hyvinvointi, ympäristön laatu  ja  elinkeinoelämän toiminta-
edellytykset. Liikennejärjestelmän tulee tuntea alue-, yhdyskunta-  ja kaupun-
kirakenteellisia  sekä myös kaupunkikuvallisia tavoitteita. 

Tiensuunnittelun  ja  muun yhdyskuntasuunnittelun vuorovaikutuksen kan-
nalta lähtökohtana  on tielain 10 §,  jossa säädetään, että asutus, elinkeinoelämä 

 ja  alueiden käytön suunnittelu  on  otettava huomioon tieverkon kehittämises-
sä  ja tiensuunnittelussa.  

Lähtökohtana kestävä kehitys 

Kestävän kehityksen periaate edellyttää, että alueet  on  suunniteltava  ja kaa
-voitettava luonnonvarojen  ja  ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. 

Tienpidon suunnittelun  on  otettava huomioon luonnon  ja  ympäristön sieto- 
kyky. Uusien teiden rakentamistarve  on  selvitettävä huolellisesti,  sillä  niiden 
aiheuttamat vaikutukset ympäröivään luontoon, aluerakenteeseen  ja  asuin-
alueiden viihtyvyyteen ovat huomattavia. Nykyisten teiden ylläpidon merki-
tys korostuu entisestään. 
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Kuva  11:  Suunnittelun tavoitejärjestelmä 

Kaikkien liikennemuotojen samanaikainen suunnittelu 

Eri hikennemuotojen  välisen  työnjaon periaatteet  on  selvitettävä seutukaa-
voituksen sekä tieverkkosuunnittelun yhteydessä. Kaupunkialueila tieverk-
kosuurinittelu tulisi sisällyttää osaksi liikennejärjestelmän suunnittelua.  Hen

-kilöliikenteen  osalta  on  tärkeää selvittää nykyinen kulkumuotojako  ja  määri-
tellä tavoite kulkumuotojaolle ohjetilanteessa. Joukkoliikenteen  ja  kevyen lii-
kenteen merkitys tulee erityisesti ottaa huomioon. Tavaraliikenteessä ratkai-
suja kaivataan eniten kaupunkien keskustojen huoltohikenteelle  ja terminaa-
leille  /12/.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Arviointimenettely  tulee ulottumaan sekä hankekohtaiseen suunnitteluun 
että maankäytön suunnitteluun. Tiensuunnitteluun arviointimenettely sisäl-
lytetään tielaitoksen ohjeiden mukaisesti. 

Yhdyskuntaraken  teen  eheyttäminen  ja  toimintojen sijoittelu 

Yhdyskuntarakenteen hajoaminen  on  moniulotteinen ongelmakokonaisuus. 
 Se  synnyttää liikennettä  ja  onnettomuuksia, heikentää liikenteen toimivuutta 

 ja  rasittaa ympäristöä. Hajautumisen yhteiskunnalliset  ja yhdyskuntaraken-
teelliset  kustannukset ovat huomattavia  /46/.  

Liikenneväylien  sijoitus periaatteet 

Liikenneväylät jäsennellään tieverkkosuunnittelun  yhteydessä. Taajaman ul-
koisen liikenteen verkko  ja taajanian  tieverkko suunnitellaan sellaisiksi, ettei-
vät ulkoinen  ja  sisäinen liikenne joudu ristiriitaan keskenään. 
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Liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen 

Maankäytön suunnittelulla pystytään tehokkaasti vähentämään  ja  usein  en-
naltaehkäisemään  haittoja.  Tien lähialueelle  voidaan sijoittaa ympäristöhait-
toja paremmin sietäviä toimintoja  ja  liikennettä voidaan siirtää pois keskus- 
toista.  

Tie  muodostaa  varsin  tärkeän  ja  näkyvän  elementin.  Tie on  osa  maisema-  ja 
taajamakuvaa;  kadut tarjoavat elämyksiä, muodostavat aluekokonaisuuksia 
sekä toimivat usein kaupunkien tunnuspiirteinä  ja maamerkkemä.  Taajamien 
ulkopuolella maiseman piirteet korostuvat; tien rakenteet, istutukset, melues

-teet, luiskat,  leikkaukset  ja  uuden tien sijainti tulee suunnitella siten, että 
otetaan huomioon tien sopeutuminen maisemaan  ja  tieltä avautuvat näky-
mät.  On  kyse kokonaisuuden hallitsemistavasta  ja  siitä, miten erityispiirteet 
tuodaan näkyviin. 

TIENSUUNNI11ELU 	 YHTEENSOVITTAVA 
SEKTORISUUNNITTELUNA 	YHDYSKUNTASUUNNITTELU 

LIIKENNEPOLIITI1SET 	 (VALTAKUNNALLINEN ALUEIDEN 
TAVOITTEET 	 KÄYTÖN SUUNNITTELU)  

PÄÄTIEVER 	 SEUTUSUUNNITFELU  

SUUNNITELMA 	 maakunnan liitot  

SEUDULLINEN  TAI  
PAIKALLINEN 	 SEUTUKAAVA  
TIEVERKKO- 	 maakunnan liitot 
SUUNNITELMA  

KUNTASUUNNITTELU  
kunta 

TAAJAMIEN  TIE- JA  
KATUVEAKKO- 	 YLEISKAAVA 
SUUNNITELMA 	 OSAYLEISKAAVA  

kunta  

YLEISSUUNNITELMA  

ASEMA-, RAKENNU 
 JA  RANTAKAAVAT  

kunta, kaupunki 

RAKENNUS- 	 —VALTION  JA  KUNTIEN 
SUUNNITELMA 	 - 	 TALOUSARVIOT  

Kuva  12:  Tiensuunnittelun  ja  yhdyskuntasuunnittelun kytkentä 
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4 .2 .2 Tielaitos  ja  aluekehittämisviranomajset  

Maakunnan liitto laatu yhteistyössä tielaitoksen kanssa aluekehittämisohjel
-man  ja tavoiteohjelmat.  Liiton virasto valmistelee maakuntastrategian, joka 

toimii tavoiteohjelmien kehyksenä.  Kunnat  valmistelevat tavoiteohjelmat 
seutukunruttain aluekehitysviranomaisen johdolla. 

Tiejohtaja  osallistuu aluekehittämisohjelman käsittelyyn  ja  hänen alaisensa 
tarpeen mukaan tavoiteohjelmien laadintaan. Näissä ohjelmissa pyritään pää-
semään sopimukseen niiden toteuttamisesta. Ohjelmasopimus tulee koske-
maan myös tieohjelmia. 

Valtion vuosien  1995-1998  toiminta-  ja taloussuunnitelmien  sekä vuoden  1995 
talousarvioehdotusten laadintamääräyksissä  edellytetään, että liikennen-unis-
teriö  ja sen  alainen hallinto ottaisivat mandollisuuksien mukaan huomioon 
tavoiteohjelmat sekä aluekehitysviranomaisen aluekehittämisohjelmat  ja 

 suunnitelmat  /42/.  

Liikenneministeriö antaa suuntaviivoja tielaitokselle osallistumisesta alueel-
listen kehittämisohjelmien laadintaan  ja  toteuttamiseen. Tähän liittyen liiken-
neministeriö antaa tulostavoitteet aluekehittämistyöhön osallistumisen  ja 
aluekehittämisohjelmien  toteuttamisen osalta. 

Rahoituksen yhteensovittaminen muodostaa myös keskeisen yhteistyönäkö-
kohdan. Tavoitteena olisi että aluekehitysviranomainen asettaisi keskeisten 
valtion aluehallintoviranomaisten kanssa yhteistyöryhmän, joka valmistelisi 
projektirahojen käyttöä  ja hankekohtaisia avustuspäätöksiä.  Päätökset avus-
tuksista tekisi viranomainen,  jolle  määrärahat  on  valtion talousarviossa osoi-
tettu. Yhteistyöryhmä valmistelee  ja  tekee ehdotukset ohjelmasopimuksista 

 /42/. 

Aluekehittämisohjelman  rahoitukseen osallistuvat tekevät ohjelman toteutta-
miseen liittyviä erillisiä aiesopimuksen luonteisia ohjelmasopimuksia. Ne si-
sältävät eri alueilla toteutettavat suurimmat hankkeet  ja  niiden toteuttamisai-
kataulut sekä muut kehittämistoimenpiteet. Ohjelmasopimuksissa osapuolet 
sopivat toimenpiteisiin liittyvästä rahoituksesta. Ohjelmilta edellytetään 
yleensä alueellista omarahoitusta, joka voi muodostua kuntien, kuntayhtymi

-en  ja  elinkeinoelämän rahoituksesta  /42/.  

Eräänä yhteistyömuotona tulee olemaan ympäristövaikutusten arviointi. 
Alueiden tasapainoisen kehittämisen turvaamiseksi  on  tärkeätä, että alueke-
hittämisohjelmissa esitetään arvio aluepoliittisista  ja elinkeinopoliittisista  vai-
kutuksista sekä ympäristövaikutuksista. Samassa yhteydessä olisi myös esi-
tettävä yhteys muihin alueen käyttöä  ja  suojelua koskeviin ohjelmiin  ja  maan-
käytön suunnitelmiin. 
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KUNTIEN TAVOITTEET 

MAAKUNNAN  

H 	I  
i 	SIOOSRYHMIEN  Maakunnan kehittämisen VALTIOVALLAN 

TAVOITTEET 	{ sisältötavoitteet  yhteistyö- TAVOITTEET  
I  prosessin tuloksena 

/ 
/'  MAAKUNNAN ALUEPOLITIIKAN 

TOTEUITAMISSUUNNITELMA VALTAKUNNALLINEN 
SEUTUKAAVA  menettelytavat TAVOITEOHJELMA 

TAVOITEOHJELMAT 

OHJELMASOPIMUKSET  

MAAKUNNALLINEN  ALUEKEHITTÄMISOHJEL.MA 
- Maakunnan kehittämisen painopisteet  ja  toimintalinjat 
- Seudullisten  tavoitteiden maakunnallinen priorisointi 
- Valtiovallalle esiteltävät toimenpiteet  

Kuva  13:  Alueellisen kehittämist yön prosessi  

4 .2 .3  Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Tielaitos  on  ehtinyt kehittää  ja  mukauttaa prosessiaan  jo  kolmen vuoden ajan, 
ennenkuin laki  YVA-menettelystä tuli voimaan. Tämä  on  mandollistanut 
prosessin sisäänajon. Käytännössä  lain  viivästyminen alkuperäisestä aikatau-
lustaan  on  saattanut hyödyttää tielaitosta. 

Tiehankkeiden ympäristövaikutusten  arviointi voidaan tehdä seuraavin ta-
voin  /52/: 
-  lakiin perustuva menettely, toteutus määritelty laissa  ja  asetuksissa. 
-  sovellettu menettely, periaatteet  lain  ja  asetuksen mukaisia, mutta käsit-

tely  ja  päätöksenteko joustavampaa. 
-  yksinkertaistettu menettely, arvioinnin pääperiaatteet toteutetaan sekä 
- ei varsinaista arviointia, mandolliset ympäristövaikutukset selvitetään. 
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Taajamatiehankkeissa  ja tiehankkeissa  jotka muuttavat taajaman alueraken-
netta, saattaa maankäytön kehittäminen johtaa laajakantoisiin yhteisvaiku-
tuksiin, jolloin voidaan tarvita lakiin pohjautuvaa arviointimenettelyä. 

Pienessä tiehankkeessa, jonka vaikutukset ovat paikallisia, käytetään yksin-
kertaistettua menettelyä. Mikäli tiehankkeen ympäristövaikutukset ovat vä-
häiset, arviointimenettelyä ei käytetä. Tällaisia hankkeita voivat olla raken-
teen paranriushankkeet  ja  maaseudun alempaan tieverkkoon kohdistuvat 
hankkeet. Ellei hanke edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
käyttöä,  on  perusteltava miksi menettelyä ei käytetä. Hankkeesta aiheutuvat 
vaikutukset  on  joka tapauksessa selvitettävä. 

Päätös siitä, ryhdytäänkö lakiin pohjautuvaan arviointimenettelyyn  tai  sovel-
lettuun menettelyyn  tehdään hankepäätöksen yhteydessä  tai  silloin, kun han-
ke otetaan tiepiirin suunnitteluohjelmaan. Päätöksen perustana ovat tarvesel-
vityksen  tai  muun esisuunnittelun osana tehdyt tarkastelut. 

Arviointimenettelyn  pääpaino  on  tien yleissuunnittelun ensimmäisessä vai-
heessa. Yleissuurinittelun toimintasuunnitelmaa laadittaessa tehdään arvioin-
tiohjelma  ja  arviointi  on  osana hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen selvittä-
mistä. Arviointiselostus laaditaan  ja viimeistellään  tämän vaiheen aikana. 
Toimenpidepäätöksen yhtenä perusteena  on  hankkeen ympäristöllinen  to-
teuttamiskelpoisuus. 

Tie-  ja rakennussuunnitteluvaiheissa toimenpidepäätöksen  mukainen hanke 
täsmentyy lopullisesti. Tällöinkin  on  eri ratkaisujen  ja  niitä koskevien päätös-
ten ympäristövaikutuksia selvitettävä. 

Seurannan  ja tielain  mukaisen tiesuunnitelman käsittelyn tulee antaa eri  osa-
puolille riittävät mandollisuudet esittää näkemyksiä tämän suunnitteluvai-
heen ratkaisuista. Arviointiselostus liitetään myös tiesuunnitelmaan  ja  suun-
mtelmassa selvitetään miten selostus  ja  siitä annettavat lausunnot  on  otettu 
huomioon. 



Tiesuunnitelma 	I 	I 	Selostus liitetään  

I 	I 	 I  

Kuva  14: Tiensuunnittelun  vaiheet  ja  ympäristövaikutusten  arviointi  /52/  

Laadinta  ja  
VAHVISTAMINEN  

tarvittaessa  tie- 
suunnitelmaan  ja  
sen  käsittelyyn 

Hankkeen  ja sen  
vaikutusten 
SEURANTA 

KÄYTTÖ  JA  
KUNNOSSAPI  
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TIENSUUNNIUELUN 	 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN  
VAIHEET 	 ARVIOINTIVAIHEET 

Tienpidon  ohjelmat (Ohjelma-  ja verkkotason 
Tieverkkosuunnitelmat vaikutusarvioinnit) 

 Hankkeen vireille Esisuunnittelu 
Tarveselvitys 

 HANKEPÄÄTÖS PAATOS  ME  EUELYST ____________  

YLEISSUUNNITTELU: 

Alustavat selv. 
Toimintasuunnitelma 
Suunn.  lähtökohdat 	 –[ÄIIOlNTlOHJELMA 

Vaihtoehtojen muo- 	 Ympäristövaikutusten 
dostaminen,  vertailu 	

-' 	 selvittäminen  ja  
la  karsinta 	I 	 arviointi 

Raportti yleissuunn. 	I  ARVIOINTISELOSTUS  
I  vaiheesta  ja 	 —SI  
vaihtoehdoista 	 Selostuksen käsittely 

Päätös 
viimeistelystä  

Selostuksen mandolli- 

Lopullisen 
eissuunnitelman 	r 4  nen  

laadinta L  Selostus otettava 
_______________________  huomioon 
TOIMENPIDEPAATÖS 	1  
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5 	TARKASTELU -ULOTT(JV(J(JDET 

Tielaitoksen  suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessin kehittämisehdotuksia 
 muodostetaan kolmen tarkastelu-ulottuvuuden avulla. 

Ensimmäinen koskee yhteistyön järjestämistä viranomais-  ja suunnitteluorga-
nisaatioiden  välillä. Toinen tarkastelu-ulottuvuus käsittelee suunnittelua laa-
dullisesta näkökulmasta, tavoitteena hahmottaa suunnitteluun vaikuttavia 
tekijöitä mandollisimman kokonaisvaltaisesti  ja  monipuolisesti. Kolmantena 
ulottuvuutena käsitellään osallistumisen yleistä merkitystä  ja  siinä ilmeneviä 
käytännön ongelmia. 

Yhteistyö 

Haastattelujen  ja  selvityksessä käytetyn aineiston avulla kehittämiskriteereik
-si  on  valittu seuraavat onnistuneen  ja  tehokkaan yhteistyön periaatteet: 

-  Avoin  ja  luottamuksellinen vuorovaikutus eri viranomaisten kesken 
- Sitoutuminen yhteisesti sovittuihin päämääriin 
-  Yhteistyön  jest•• 	en  joustavasti  ja  tehokkaasti 
-  Yhteistyö suunnitteluprosessin kaikissa vatheissa. 

Suunnittelun laatu 

Yhteinen tarve-  ja tavoitemääritys  asettaa omat vaatimuksensa suunnittelu- 
prosessille. Tällaisia vaatimuksia ovat ympänstöpainotteisen tiedon tehok-
kaampi huomioon ottaminen suunnittelussa, sosioekonomisten tekijöiden 
parempi ymmärtäminen, toimintojen tehokkaampi koordinoiminen sekä 
osallistuvan suunnittelun periaatteiden hyväksikäyttö  /36/.  

Ympäristöpoliittinen  suunnittelu  ja  tekninen rationaalisuus  ja tiedekäsitys 
 ovat usein törmänneet toisiinsa. Tämä johtuu ennen kaikkea ympäristöongel-

mien luonteesta, jotka voidaan muotoilla seuraavasti: ne lisääntyvät nopeam-
min kuin tekniset ratkaisumandollisuudet, ovat monitahoisempia, epävakai-
sempia  ja ainutkertaisempia  kuin opitut ongelma-  ja tekniikkakokoelmat  sekä 
sisältävät aina arvo-  ja rooliristirutoja  /4/.  

Nykyisessä suunnittelussa tulisi peräänkuuluttaa uudentyyppistä rationaali-
suutta: kriittis-refleksijvistä rationaalisuutta,  jolle  on  ominaista kokonaisnä-
kemys sekä ongelman asettelu päätöksenteon perustana - ei  sen  tekninen 
ratkaiseminen. Tämä näkökulma merkitsee valmiutta organisaation toiminta- 
periaatteiden, rutiinien, rakenteiden  ja keinovalikoirnien  jatkuvaan kriittiseen 
arviointiin  ja  kyseenalaistamiseen  /7/.  

Tiensuunnittelunkin  tulisi perustua sektorisuunnittelun sijasta kokonaisuuk-
sien  ja  niiden mukaisten syy-  ja seuraussuhteiden habmottamiseen. 
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Haastattelujen perusteella  on  kartoitettu käytännön suunnittelutoiminnassa 
esiintyviä ongelmia. Tämän näkökulman mukaiset kehittämiskriteerit ovat: 
- Tiensuunnittelua  palvelevien tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen 
- Laaja-alainen, kokonaisvaltainen suunnittelu. 

Osallistuminen 

Kansalaisten osallistuminen voidaan määrittää yksilöiden  ja  heidän muodos-
tamiensa ryhmien pyrkimykseksi vaikuttaa yhteiskunnalliseen suunnitte-
luun, päätöksentekoon  ja  julkiseen keskusteluun.  Se  voi kohdistua tiettyyn 
päätökseen, sitä valmistelevaan suunnitteluun  tai  laajemmin yleiseen mielipi-
teeseen  /28/.  Samalla osallistujat muodostavat  ja  muuttavat mielipiteitään  ja 

 näkemyksiään. 

Osallistuja  Suunnhtteleva  
viranomainen  

1) yksisuuntainen tiedottaminen  Q 

2) kaksisuuntainen tiedonkulku  

3) c 	 osallistuva suunnittelu 	>  
4) yhteistyö"  ID 

5) 
päätösvalta  osallistujilla 

(vastasuunnittelu)  

Kuva  15:  Suunnitteluun osallistumisen tasot  /27/  

Osallistuminen käsitteenä  on  käytössä monessa erilaisessa merkityksessä, ku-
ten osallistuva suunnittelu, demokraattinen suunnittelu, suora demokratia, 
lähidemokratia sekä yhteissuunnittelu. Tässä selvityksessä käytetään osallis-
tumiskäsitteenä osallistuva suunnittelu. 

Osallistumista koskeviksi kehittämiskriteereiksi  on  valittu: 
- Osallistujien valinta 
-  Osallistumisen ajoitus 
-  Suunnittelun  ja  päätöksenteon ymmärrettävyys 
-  Suunnittelun  ja  päätöksenteon avoimuus  ja  julkisuus. 
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6 	KEHITTÄMISEHDOTUKSET  

Ympäristön  ohjausjäijestelmien  uudistusten vaikutuksia  tiensuunnitteluun 
 tarkastellaan valittujen  näkökulmien  ja kriteerien  avulla.  

6 .1 	Alueiden kehittäminen 

Yhteistyö 

Yhteistyön  aluekehitysviranomaisen  ja  tiepiirin välillä tulisi toteutua tien- 
suunnittelun kaikilla tasoilla:  liikennejärjestelmän  suunnittelun,  tienpidon 

 ohjelmoinnin sekä  hankekohtaisen  suunnittelun yhteydessä.  Hankekohtaisen 
 suunnittelun yhteistyö painottuu voimakkaasti  esi-  ja yleissuunnitteluun.  

Yhteistyö  liikennejärjestelmän  suunnittelun muodossa toteutuu käytännössä 
 vain  suurilla  kaupunkiseuduilla.  Suunnittelu koskisi eri  liikennemuotoja, lii-

kenneverkkoja, pysäköintiä, aluerakennetta  ja maankäyttöä  sekä rahoitusta 
 /12/.  Suunnittelualueeksi  tulisi määrittää  kaupunkiseudun  pääasiallinen 
 työssäkäyntialue,  sillä työmatkaliikenteellä  on  varsin  huomattava merkitys.  

TIELAITOS 	 MAAKUNNAN LIITTO 

Liikennejärjestelmän 
 suunnittelu 

liikennepoliittiset  yleiset päämäärät  ja 
 tavoitteet  

toteuttamisstrategioiden  suunnittelu 

arviot järjestelmän yhteiskunnallisista, 
yhteiskuntataloudellisista  ja ympäristäl-
lisistä  vaikutuksista 

Vahvistettava 
seutukaava 

aluerakenteelliset-  ja  poliittiset 
tavoitteet 

valtakunnalliset  maankäyttö 
 tavoitteet,  suojeluohjelmat  

lääni-  tai  maakuntataso 

 alustava  yva-tarkastelu  

RAHOITUS 
_____ ,/  

Kuva  16:  Aluepoliittinen suunnittelu yhteistyö 
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Suunnittelu-  ja viranomaisyhteistyö  tehostuu tienpidon ohjelmoinnin  ja han-
kekohtaisen  suunnittelun yhteydessä. Suunnittelun yhteinen tavoiteasettelu 
konkretisoituu, jolloin myös sitoutuminen yhteisim päämääriin helpottuu. 

Tiepiirin tienpidon lO-vuotisohjelma (hanketasolla tiehankkeet, joista hanke- 
päätös tehty)  ja maakuntasuunnitelma  tulisi käsitellä samanaikaisesti. 

TIELAITOS  MAAKUNNAN LIITTO  

OHJELMATASO 	1 0-vuotisohjelma 

Maakuntasuunnitelma 

HANKETASO 	Tarveselvitys 
(hankepäätös)  

Kuva  17:  Tiepiirin  ja aluekehitysviranomaisen  yhteistyö ylemmällä suunnittelun 
tasolla 

Tässä vaiheessa tulisi käydä suunnittelun ohjelmointiin liittyvä laaja-alainen 
keskustelu: 
-  alueen yleisestä kehittämisestä, 
- liikennejärjestelmän kehittamistarpeesta:  mihin suuntaan  ja millä  perus-

teilla liikennettä halutaan tulevaisuudessa ohjata muuttuvassa aluetalou-
dellisessa toimintaympäristössä, 

-  politiikkojen ympäristövaikutusten arvioinneista (aluepolitiikka, liiken-
nepolitiikka) sekä 

- rahoituskanavista.  

Tiepiirin tienpidon lO-vuotisohjelmoinnissa taustatietoina ovat nykytila-ana-
lyysin pohjalta hahmotettava tienpidon visio, liikennepoliittiset päämäärät  ja 

 muut kriteerit. 

MaakuntasuunnitelmaSsa  on  kyse myöskin visioinnista - tarkoituksena  on 
 alueellisen kehittämisen  ja  aluepolitiikan hahmottaminen eri hallinnonalojen 

kehittämishankkeiden pohjalta. Maakuntasuunnitelma tähtää myös toteutta-
mistoimenpiteisiin. Maakunta-suunnitelma laaditaan kerran liittovaltuuston 
valtuustokaudessa  ja  suunnitelman pääasiallisena tarkoituksena  on  ottaa 
kantaa niihin hankkeisiin, joita  on  tulossa seuraavan neljän vuoden aikana 
toteutukseen /  11/.  

Käytännön näkökulmasta katsottuna maakuntasuunnitelmassa  on  kyse lii-
kenteen alueellisesta  ja seudullisesta  järjestämisestä  ja sen  mukaisista kytken-
nöistä ulospäin. 



Ympäristön  ohjausjärjestelmät - tielaitoksen  suunnittelu  ja  päätöksenteko 	47  
KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Tiepiirm  toiminta-  ja  taloussuunnitelman (hanketasolla toimenpidepäätös)  ja 
 aluekehittämisohjelmien  välille  on  luotava yhteistyökanavat. Keskustelu 

suunnittelun tavoitteista  ja  päämääristä konkretisoituu toiminta-  ja  talous- 
suunnittelussa hankkeiksi. 

TIELAITOS 	 MAAKUNNAN LIITTO  

OHJELMATASO 	Toiminta-  ja  talous- 
suunnitelma  (US)  
(neljä vuotta)  

Aluekehittämisohjelmat 

HANKETASO 	Yleissuunnitelma 
(toimenpidepäätös  

Kuva  18:  Tiepiirin  ja aluekehitysviranomaisen  välinen yhteistyö alemmalla suunnit-
telun tasolla 

Tässä yhteydessä tulisi käydä periaatteellinen keskustelu seuraavista näkökul-
mista: 
-  alueellinen kehittäminen, 
- liikenteellmen toteutettavuus  ja  liikenneturvallisuus, 
- aluerakenne  ja  maankäyttö, 
-  hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi, 
-  hankkeen yhteiskuntataloudellmen arviointi sekä 
-  rahoitus. 

Tielaitoksen  toiminta-  ja  taloussuunnitelma  muotoutuu liikenneministeriön 
antamien lähtökohtien perusteella. Suunnitelmassa kartoitetaan pitkän aika-
välin tavoitteiden  ja  strategioiden  perusteella ne hankkeet, joiden toteuttami-
nen  on  perusteltua tavoitteisiin nojautuen. Toiminta-  ja  taloussuunnitelman 

 tarkoituksena  on  osoittaa tarvittava tienpidon rahoitustarve. 

Aluekehittämisohjelma  voidaan nähdä maakunnan liiton instrumenttina, jol-
la etsitään käytännön toteuttamishankkeita tietynsuuntaisen kehityksen 
edesauttamiseksi. 

Suunnittelun laatu 

Laaja-alaisen, kokonaisvaltaisen suunnittelun tavoite edellyttää tieverkko- 
suunnittelun kehittämistä osaksi liikennejäijestelmäsuunnittelua  /33/.  Tässä 
suunnitteluvaiheessa alueelliseen kehittämiseen liittyvät kysymykset koros-
tuvat, jolloin keskustelu yhteisistä päämääristä  ja  tavoitteista täsmentyy. Toi-
menpiteiden tarve  ja  tavoitteet määräytyvät joko tieverkkosuunnittehu-i  yh-
teydessä  tai erillisessä tarveselvityksessä. 
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Liikennejärjestelmätyön  yhteydessä selvitetään runsaasti liikennettä synnyt-
tävien kohteiden sijoituspaikkavaihtoehdot  ja  niiden liikennevaikutukset 
sekä tehdään esitykset sijoituspaikoista. Samassa yhteydessä voidaan tarkas-
tella myös aluerakenteellisia  ja  aluepoliittisia vaikutuksia. Ensisijaisia kohtei-
ta voisivat olla automarketit, muut suuria liikennemääriä tuottavat palve-
lukohteet (kauppakeskittymät, virastot, sairaalat), suuret teollisuuslaitokset  ja 
terminaalit  sekä suuret asunto-  ja  teollisuusalueet. 

Suunnittelun yhteydessä käsitellään keskeisenä osana myös rahoituksen jär-
jestämistä, jolloin käsitellään  ja  tehdään ehdotuksia 
- kaupunkiseutujen  kuntien mandollisuuksista nykyisen budjettirahoituk - 

sen  painotuksen muuttamiseen  ja  uudenlaiseen kohdentamiseen, 
-  uusien rahoituslähteiden käyttöönottoon liittyen  (tullut, työmatkapysä- 

köinnin  hinnan  nostaminen) sekä 
- liikennepalvelujen kustannusvastuun  laajentamisesta liikenteessä  ja 

 asumisessa  /12/.  

Suunnittelutyön yhteydessä yhteisesti määritellyt tavoitteet käydään läpi  ja 
 niihin esitetään tarvittavat muutokset. Muutosesitykset voivat koskea aluera-

kennetta, alueellisen kehittämisen pamopistealueita  ja strategioita, väestöta-
voitteita,  yhteistyötä eri aloilla  ja  toimenpiteiden toteutuksen ajoitusta.  

6 .2  Maankäytön ohjaus 

Yhteistyö 

Tämän hetken vaiheistetun suunnitteluprosessin ongelma  on  yleispiirtei
-syys. Sitä sovelletaan useissa tapauksissa mittakaavallisesti  ja  merkityksel-

tään erilaisiin suurinittelualueisiin samalla tavalla. Tarvitaan erikseen taaja-
maan  ja  taajaman ulkopuolelle sovellettavaa suunnittelumallia, joka pystyisi 
huomioimaan kohdealueensa erityispiirteet  ja  tarpeet. 

Taajamissa tiensuunnitteluprosessin  ja  etenkin tieverkkosuunnittelun tulisi 
perustua liikennejärjestelmäsuunriittelun periaatteisiin. Tämä asetelma  on 

 myös otollisin maankäytön suunnittelun huomio•  •seen  tiensuunruttelun  
osana. 

Järjestelmän suunnittelu kokonaisuutena tuo mukanaan monia muitakin etu-
ja. Yhdyskuntarakenteelliset seikat  ja  samalla yhdyskuntataloudelliset seikat 
saadaan tehokkaasti käsittelyyn, alueiden saavutettavuus liikenteen kannalta 
pystytään monipuolisesti kartoittamaan, alueen eri liikenteen käyttäjäryhmi

-en  tarpeet saadaan selvitettyä  ja elinkeinorakenteelliset ja  alueiden kehittämi-
seen liittyvät seikat saadaan kytkettyä suurtnittelukokonaisuuteen. 
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Yhteistyö kaavoituksen kanssa tapahtuu liikennejärjestelmän suunnittelun  ja 
tieverkkosuurmittelun  osalta tietyssä määrin seutukaavan, mutta etenkin 
yleiskaavan yhteydessä.  On  kuitenkin aina huomloitava kaupunkialueiden 
erot kaavatilanteiden osalta; useimmilla alueilla seutukaavan merkitys  jää 

 melko vähäiseksi, jolloin yleiskaava nousee korostetumpaan asemaan. 

Tarveselvityksen  tai pääsuuntaselvityksen  ongelma taajamissa  on  suunnitte-
lun mittakaavan riittämätön tarkkuus. Taajama-alueen erityispiirteisiin  ja 

 muihin suunnitteluun vaikuttaviin tekijöihin  on  vaikea saada otetta. Asetel-
ma vaihtelee kuitenkin alueittain  ja hankkeittain. 

Tarveselvitys  palvelee  on  eräänlainen välipäätös, joka mandollistaisi suunnit-
telun aloittamisen, ei konkreettisen rakentamisen. Lähtökohdat päätökselle 
tarjoaisi laaja liikennepoliittinen keskustelu liikennejärjestelmäsuunnittelun 
osana. Selvityksen osana ratkaistaan  sen  hetkinen alueen maankäyttötilanrie 

 ja  kytkeminen tiensuunnittelun osaksi. Tässä yhteydessä myös hankkeen vai-
kutusten arviointi voidaan alustavasti selvittää, jolloin hankkeen kannalta 
ongelmallisiksi osoittautuneet vaikutukset voitaisiin ottaa jatkosuunnitteluun 
osaksi prosessia. 

Tarveselvitys  tarjoaa lähtökohdan tarkempaan suunnitteluun eli yleissuunni-
telmaan. Varsinainen yleissuunnitelma toimisi nälnollen prosessin kulmaki-
venä; aikaisemmassa vaiheessa havaitut ongelmat (maankäyttöristiriidat, vai-
kutusten arvioinriin kohdentuminen, osallistuminen  ja  ristiriitojen selvittämi-
nen) pystytään tehokkaasti huomioimaan. Taajama-alueilla suunnittelu- 
prosessin tulisi kuitenkin olla ehdottoman joustava. Suunnittelun kannalta 
keskeiset ratkaisut tulisi aina pohtia  ja  päättää tapauskohtaisesti. 

Taajama-alueiden ulkopuolella tapahtuva tiensuunnittelu ei kohtaa välttä-
mättä samanlaisia ongelmia kuin kaupunkialueilla. Suunnittelun painopis

-teet vaihtelevatkin  usein näiden alueiden kesken. 

Yleisten teiden suunnittelun kannalta yleiskaavallisena yhteistyönä tulisi laa-
tia yhteisiä tieverkkosuunnitelmia alueilla, joissa taajama  on  kanden  tai 

 useamman kunnan alueella. Myös suurten kaupunkiseutujen liikennejärjes-
telmän kehittämissuunnittelussa yleiskaavallinen yhteistyö olisi tarpeen. Taa-
jamien ulkopuolella voidaan myös soveltaa hankekohtaisia suunnittelurat-
kaisuja, jolloin jokin suunnitteluvaihe voidaan jättää välistä pois. Monissa 
hankkeissa  on tieverkkosuunnitelman  jälkeen siirrytty suoraan yleissuurini-
telmaan, suunnittelun laadun siitä kärsimättä. Kyse  on  periaatteessa suunnit-
telulle asetetuista tavoitteista,  ja  siitä kuinka ne voidaan tehokkaasti saavut-
taa. 
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Suunnittelun yhteistyön organisointi sovitaan hankkeen laajuuden mukaan 
yhteisesti. Yleensä  on  suositeltavaa muodostaa työtä johtamaan  ja  ohjaamaan 
hankeryhmä  ja  suuremmissa hankkeissa lisäksi johtoryhmä. Ryhmien jäsenet 
tulisi aina valita tapauskohtaisesti. 

Tiepiirien  ja  kuntien  on  sovittava siitä, että tielaitoksen suunnitteluohjelmat 
sekä kuntien kaavoituskatsaukset saadaan tarvittaessa suunnittelutoiminnan 
avuksi. Suunnittelu nopeutuu, resursseja säästyy  ja  kokonaisuus muotoutuu 
toiminnallisten ratkaisujen kautta joustavammin yhteen. 

Pienemmissä kaavahankkeissa, kuten kuntien osayleiskaavojen ladinnassa, 
yhteistyö  on  ollut vähäisempää. Tiepiirien edustajat voisivat  tulla  tällaisissa 
tapauksissa mukaan kuntien aloituskokouksiin, joissa ovat edustettuina lä-
hinnä kuntien omat sektoriviranomaiset sekä alueen intressiryhmät. 

Suunnittelun laatu 

Maankäyttöratkaisut  luovat usein raamit liikenneratkaisuile. Toisaalta lii-
kenneratkaisuila luodaan uusia mandollisuuksia maankäytölle, rajoitetaan 
sitä  tai  estetään  sen  toteutuminen kokonaan. Siksi  on  tärkeää suunnitella 
liikennettä  ja maankäyttöä  läheisessä vuorovaikutuksessa, jotta haluttu lop-
putulos niin maankäytön kuin liikenneratkaisujenkin suhteen saavutetaan. 

Liikennejärjestelmän  suunnittelussa käsitellään aluerakenteen  ja  maankäytön 
muutostarpeet toimivan liikennejärjestelmän kannalta. Työ tuottaa päätök-
sentekijöille  ja  suunnittelijoille monipuolista tietoa liikenteen  ja  maankäytön 
vuorovaikutussuhteesta sekä tietoja tarvittavista toimenpiteistä kaupunkiseu

-dun aluerakenteen  ja  maankäytön kehittämiseksi. Toimenpide-esitykset voi-
vat koskea esimerkiksi: 
-  suunnitteilla olevien asunto-, teollisuus-  tai  vähittäiskauppa-alueiden 

sijainnin tarkistamista sekä 
-  kaupungin keskustan vetovoimaisuuden lisäämistä alueen palvelu- 

varustusta, pysäköintiä  ja joukkoliikenne-etuisuuksia kehittämällä. 

Suunnittelutyön yhteydessä käydään läpi kaupunkiseudun kaikki merkittä-
vät näitä  osa-alueita koskevat suunnitelmat /  12/. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelulla  etsitään ne toimenpiteet, joilla haluttu  ja 
 tavoitteeksi asetettu kulkumuotojakautuma edullisimmin saavutetaan ottaen 

huomioon toimenpiteiden hinta, vaikutukset  ja toteuttamiskelpoisuus.  Pelkil-
lä liikennesektorin toimenpiteillä riittäviä muutoksia ei yleensä voida saavut-
taa  /12/.  

Ympäristö-, terveys-  ja viihtyisyysnäkökohdat  ohjaavat merkittävällä tavalla 
liikennejärjestelmän toimenpiteiden valintaa. Liikennejäijestelmätyössä selvi-
tetään mandollisuudet vähentää liikkumistarvetta tiivistämällä yhdyskunta- 
rakennetta  ja  sijoittamalla liikennettä paljon synnyttävät toiminnot oikein. 
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Tiivis  ja  taloudellinen alue-  ja  yhdyskuntarakenne  mandollistaa joukkoliiken
-teen  ja  kevyen liikenteen tehokkaan  ja  samalla taloudellisen kehittämisen. 

Joukkoliikenteen osalta liikennejärjestelmätyössä selvitetään ne muodot, joi-
den varaan seudun joukkoliikenne rakennetaan. Lisäksi suunnitelmassa esi-
tetään ne toimenpiteet, joilla joukkoliikenteen edellytyksiä parannetaan. Ke-
vyen liikenteen yhteyksien kehittäminen  on liikennejärjestelmän  tehokkaim-
pia kulkumuotojakaumaa muuttavia toimenpiteitä. 

Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän  suunnitteluun osallistuvat eri muo-
doissa 
-  alueen  kunnat  
- maakuntahitot 
- liikennesektoreilla  toimivat paikalliset viranomaiset 
-  liikenne-  ja  ympäristöministeriö 
-  asukkaat  ja  elinkeinoelämä. 

SIIS 
MIKSI  TAR VITAAN? 

iri Uflt mä  

MITÄ 5UUNNITrLU 
TUOTTAA? 

Tietoa 	 ToimenpitJ 	Keinoja  halutun  
liikenteen  ja 	 kaupunkiseudun 	kulkumuotojakauman  
maankäytön 	 atuerakenteen 	saavuttamiseksi 
vuorovaikutuksesta 	ja  maankäytän  

kehittämiseksi 	______________________  

Ratkaisuja, joissa 
ympäristöä säästävät 
toimenpiteet etusijalla  

VALINE YLIKIJNNALIJSEEN 	I  YMPARISTÖ-,  TERVEYS-  JA  
SUUNNITrELUUN  JA 	 VIIHTYISYYSNAKÖKOHDAT  
YHTEISTYÖHÖN 	 JIPU0LISESTI EStLLE 

VAIJNE MAANKAYTÖN  JA  
UIKENTEEN  SUUNNITTELUN 	 j  ARVOT  
VUOROVAIKUTUKSEUE 	

LPUNTARIIN  

KAIKKIEN LIIKENNEMUOTOJEN 	 LIIKKUMISMAHDOLUSUUKSIEN  
SAMANAIKAISELLA  SUUNNIT- 	TURVAAMINEN KAIKILLE  
TELULLA  TEHOKKUUTTA 	 _________________________ 
JARJESTELMAN  TOIMINTAAN 

VANKKA  
TALOUDEWSET  RESURSSIT 	TIETOPOHJA  
TEHOKKAASEEN  KAYUÖÖN 	 PAATÖKSENTEOLLE  

Kuva  19:  Liikennejärjestelmäsuunnittelun kokonaisnäkökulma  

6 .3 	Hallinnon uudistuminen 

Yhteistyö 

Tässä yhteydessä tarkastellaan tieympäristöyhteistyöryhrnien tulevaa roolia. 
Ryhmien toiminnan jatkumiselle  on  nähtävissä kolme erilaista lähtökohtaa:  
1) tiehankkeessa  ympäristöasioiden asiantuntija (suppea),  
2) hankesuunnittelun  ympäristöasioiden kehittämisyksikkö  ja  tielaitoksen 

yhteiskuntakeskustelun koordinoija  (kohdistettu) sekä  
3) kaikkien  YVA-hankkeiden koordinoija  ja  kehittäjä (laaja). 
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Jos  ryhmä toimii tiehankkeessa ympäristöasioiden asiantuntijana tämä aihe-
uttaa päällekkäistä työtä hankeryhmän tehtävien kanssa. Hankeryhmä  on 

 parempi  ja  tehokkaampi vaihtoehto tämän tehtäväalueen hoitamisessa. Vaih-
toehto  1 jää  näin  ollen  pois. 

Vaihtoehdon  2  (kohdistettu) etuna voidaan pitää ryhmän asiantuntemusta 
yleisesti tiensuunnittelun sekä siihen keskeisesti liittyvän kaavoituksen  ja 

 yhdyskuntasuunnittelun osalta. Keskeiset haitat ovat lähinnä taloudellisia: 
onko alueellisella ympäristökeskuksella resursseja pitää useita erillisiä ympä-
ristöyhteistyöryhmiä? 

Vaihtoehdon  3  (laaja) etuna ovat taloudellisuus; yksi ryhmä hoitaisi kaikki 
 YVA-lain  hankkeet. Mandollisena haittana  on  näkökulman liiallinen laajuus 

suhteessa asiantuntemukseen. Kaikista YyA-lain  mukaisista hankkeista  on 
 oletettavasti tiehankkeita noin  40 %,  kaavoitukseen liittyviä  30 %  sekä muita 

ehkä  30 %. 

Tiensuunnitteluun  kohdistuvien laaja-alaisten uudistusten johdosta  on  to-
dennäköistä, että kohdistetun vaihtoehdon mukainen yhteistyöryhmä olisi 

 paras  valinta ympäristöasioiden käsittelyssä. Ryhmän  on luonnollisinta  jat-
kossakin keskittyä sithen tehtäväalueeseen, jossa  se  omaa riittävää asiantun-
temusta, kokemusta  ja  näkemystä edellisiltä vuosilta. Eräitä uusia tehtäväalu-
eita  on  kuitenkin hyvä sisällyttää jatkotyöskentelyyn. 

Yhteistyöryhmien  kokoonpano voisi olla seuraava: 
- lääninhallituksen edustaja, 
-  alueellisen ympäristökeskuksen edustajat, 
- maakunnan liiton/liittojen edustajat, 
- museoviranomaiset,  

kunnan edustaja/edustajat tapauskohtaisesti sekä 
tiepiirin edustajat. 

Ympäristöhallinnon  uudistuksessa yleisen hallintoviranomaisen eli läänin-
hallituksen ongelmaksi tulee käytännön yhteistyön puute etenkin liikenne- 
turvallisuus-  ja joukkoliikenneasioissa. Sen  edustajan mukanaolo ryhmässä 
mandollistaisi kosketuspinnan kuntiin  ja  muihin keskeisiin viranomaisiin, 
kuten tielaitokseen. 

Kunnan edustajien mukanaolo ryhmässä voisi olla tapauskohtaista. Pääpaino 
olisi etenkin hankeryhniien kautta tapahtuvassa yhteistyössä. 
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Tiensuunnittelun  ja maankäytön  suunnittelun  välisen  yhteistyön kehittäminen  

Ympäristöyhteistyöryhmä  voisi toimia eräänlaisena kestävän kehityksen kes-
kustelufoorumina tiehankkeissa, joihin liittyy kaavoitusnäkökulma. Myös 
alue-  ja yhdyskuntarakenteellisten  seikkojen huomioiminen  on  äärimmäisen 
tärkeää. Pääpaino tulisi olla liikennejärjestelmäsuunnittelun koordinoimises

-sa. 

Seutukaavoittajien,  kunnan kaavoittajien sekä tielaitoksen edustajien saami-
nen saman pöydän ääreen helpottaa hankkeista aiheutuvien vaikutusten ko-
konaiskuvan habmottamista  ja ratkaisumallien  muodostamista. 

Alueellinen  kehittämisproblematiikka  

Maakunnan liiton merkitys suurissa hankkeissa tarjoaa lähtökohdan hank-
keen jatkokäsittelylle. Tärkeää onkin, että ryhmän edustajille muodostetaan 
riittävän laaja aluepoliittinen viitekehys hankkeen käsittelyä ajatellen. 

YyA-  menettelyn kokonaisvaltainen kehittäminen 

Laaja  YVA-näkemys mandollistaa kaavayhteistyön kontrolloinnin. Yli sekto-
rirajojen tapahtuva kehittämistyö antaa edellytyksiä myös muiden hallin-
nonalojen tarjoaman tiedon hyödyntämiseen. Myös aluekehittämisohjelmiin 
liittyvään  strategisen  tason YVA:n käsittely tulisi ottaa huomioon ryhmissä. 

Tiensuunnittelun  kannalta tarkasteltuna ryhmien keskeisenä työskente-
lyperiaatteena tulisi olla yhteistyö hankeryhmissä tapahtuvan suunnittelun 
kanssa. Ne hankkeet, joihin liittyy ongelmallisia kohtia tulisi käsitellä ympä-
ristöyhteistyöryhmissä. Kyse olisi siis ryhmän toimimisesta eräänlaisena neu-
vottelevana asiantuntijayksikkönä. Suurissa hanl'zkeissa voidaan ympäristö- 
vaikutusten arvioinnin sekä myös kaavoituksen kannalta kriittiset kohdat 
sopia hankeryhniissä. Periaate  on  jo  ollut käytössä tietyissä tiepureissä, joista-
kin  se  puuttuu. 

Ryhmällä olisi näköalapaikka seurata ympäristöalan yleistä kehitystä sekä 
solmia kontakteja alan asiantuntijoihin, yliopistoihin  ja  korkeakouluihin. Eri-
laisten koulutustilaisuuksien sekä seminaarien järjestäminen voisi tuoda mu-
kanaan laajempia näkökulmia suunnitteluun. 
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Ryhmän yleisiä toimintaperiaatteita olisivat: 

-  ensisijaisesti käynnissä olevien hankkeiden tarkastelu, vanhojen hank-
keiden käsittely seurannan kannalta suotavaa, 

-  YVA-menettelyn  ja ympäristöalan  yleinen seuraaminen  ja  niiden mu-
kaisten kehittämisnäkökohtien soveltaminen tiehankkeisiin, 

-  kaavoituksen  ja tiensuunnittelun  yhteisten suunnitteluperiaatteiden 
etsiminen; yhteistyökontaktien solmiminen sekä uuden avoimemman 
suunnittelu-  ja hallintokulttuurin  periaatteiden välittäminen, 

-  alueelliseen kehittämiseen liittyvä  strategisen  tason ympäristövaikutus
-ten  arviointimenettelyn  kehittäminen, 

- YyA:n  kehittämisen kannalta oleelliseen keskittyminen; tiehankkeiden 
karsintaa tulisi suorittaa  jo hankeryhmässä,  vain  ongelmallisimmat  han-
kekokonaisuudet ympäristöyhteistyöryhmään  sekä 

-  ryhmän toiminnan tehokkuuden kannalta järjestelyjen hoitaminen vuo-
rotellen valittavan ryhmän  jäsenen  avulla. Kaikki järjestelytehtävät eivät 
näinollen kasautuisi yhdelle henkilölle (pääsääntöisesti tähän asti tiepii-
rin edustajan vastuulla).  

6 .4  Ympäristövaikutusten  arviointi 

Yhteistyö 

Hyvän  ja  kattavan YVA:n perusperiaatteita ovat: 
- monitieteinen, laaja ympäristökäsite, 
- vuorovaikutteisuus  ja ryhmätyöskentely, 
- arvopainotteisuus  sekä 
-  osallistuminen  /22/.  

Näihin periaatteisiin sitoutuminen edellyttää usein perustavanlaatuista suun-
nitteluideologian muuttamista - laadullista ajattelua määrällisen sijaan. 

Tiehankkeiden  YVA-menettelyn painopistettä tulisi siirtää ylemmille suun-
nittelutasoille ts. tienpidon ohjelmien, tieverkkosuunnitelmien sekä tarvesel-
vitysten tasolle. 

Ohjelmatason  ja  politiikkojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kut-
sutaan myös politiikan ympäristövaikutusten arvioinniksi. Toisena määritel-
mänä voidaan käyttää  strategisen  tason ympäristövaikutusten arviointi- 
menettelyä  /6/.  Politiikan ympäristövaikutusten arviointi  on  tarpeen, koska 
hankekohtainen suunnittelu  on  liian myöhäinen vathe käsitellä useita vaiku-
tuksia. Näitä vaikutuksia ovat esimerkiksi liikennepolitiikan vaikutukset eri 
liikennemuotoihin  ja  maankäytön kehityssuuntiin sekä näiden seurauksena 
yhdyskuntien energiankulutukseen  /43/.  
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Politiikan ympäristövaikutusten arviointi tulee nähdä suunnittelun  ja  pää-
töksenteon apuvälineenä. Ohjelmatason  ja hanketason ympäristövaikutusten 

 arviointi muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden. 

Valtatieverkon 
kehittämissuunnittelu 

/ Liikenneiäriest&må\ 
	

1 O-vuotisohjelman 
kehittämishankkeet 

ikennetualIisuus- 

kunnoss 
 stä 

 politlikat 

Tarveselvitykset 
verkostotasolla  

Kuva  20:  Strategisen  tason ympäristövaikutusten arviointi tiensuunnittelussa 

Tarveselvityksessä maaseutualueilla  tulisi selvittää suunnitelman tason mu-
kaisia vaikutuksia. Liian tarkka ympäristövaikutusten arviointi yleispiirtei

-sellä tiensuunnittelun  tasolla ei ole välttämättä hyödyllistä. Taajama-alueiden 
pääsuuntaselvityksissä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn näkökul-
ma  on  usein tarkempi kuin tarveselvityksissä maaseutualueila. 

Seuraavilla suunnitelmatasoffla vaikutusten arvioinnin tulisi kohdistua suun-
nittelun kuluessa havaituille ongelma-alueille. Kyse  on  prosessista, jossa arvi-
oinriin mittakaava muuttuu suunnittelutason mukana. Näin vältytään mo-
ninkertaisen menettelyn ongelmilta. 

Suunnittelun laatu 

Laadukkaan  ja  kattavan  YVA-menettelyn tekeminen  on  mandollista  vain 
 riittävän laajojen  ja  ajankohtaisten tiensuunnittelua palvelevien tietojärjestel

-mien  hyödyntämisen avalla. Tietojärjestelmillä tässä yhteydessä tarkoitetaan 
numeerisia, ATK-pohjaisia paikkatietojärjestelmiä  tai  vastaavia rekistereitä. 
Ongelmana  on tielaitoksessa  havaittu tarvittavan tiedon paikallistaminen  ja 
sen  muoto. 
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I_Maa

- kiinteistöt 	 -  seutukaavojen maakun- 	- maa-  ja  kallioperä  

nmittauslaitJ 

 Maakunnan liitot 	Geologian tutkimuskeskus 

- korkeuspmteet 	 nallinen järjestelmä 	-  

I  - (maankäyttö) 
- vesialueet 

/ 	

Kaupungit  ja kunnat 

- tontit 
-  tekniset verkot  I  Metsähaliltus 	I  -  manuaalinen järjestelmä  I  TIELAITOS  I 	 maankäytön osalta 

-  valtion metsät 	 ________________ 	 ________________________ 

-  metsien inventointi- 
-  rakennukset  ja  

I  MetsäntutkimusialtOs // 	Väestöreklsterikeskus  

huoneistot 
-  väestö tiedot  

I Tilastokeskus 	I 	ja  ympäristö-  I 
I  hallitus 

-  ympäristön tilatiedot 
- iuonnonsuojelualueet 
- vesistöt, hydrologia  

Kuva  21:  Ympäristötiedon  sisältö  ja paikallistettavuus  nykyisin 

Lähitulevaisuudessa keskeistä ympäristötietoa tulevat tarjoamaan maanniit-
tauslaitoksen ylläpitämä paikkatietokeskus sekä Suomen ympäristötietokes-
kus. Tässä yhteydessä oletetaan että yhteiskäytössä oleva paikkatietojärjestel

-mä on  toiminnassa vuonna  1996  suunnitelmien mukaisesti. Kuvassa  22  esite-
tään silloin saatavan ympäristötiedon sijoituspaikat  ja  sisältö. 

Metsän tutkimuslaitos  

I  TIELAtTOS 	
-  metsien inventointi- 

tiedot 

Maanmittauslaitos  Ympäristotietokeskus 
PAIKKATIETOKESKUS 

-  ympäristön tilatiedot 
- numeennen paikkatietojen - numeeflflefl - luonnonsuojelualueet 
yhteiskäyttö kiinteistötieto -  vesistöt, hydrologia 

järjestelmä 
•  kaavoitus (KTJ) 
• suojelutiedot 
• yhdyskuntahuollon - numeennen  

verkostot kiinteistöraja- 
• liikenneverkostOt  kartta (NkRk) 
•  väestö-, yritys-  ja  

palvelutiedot 
•  rakennukset  ja  

rakennelmat 
* kiinteistötiedot 
*  kasvillisuus 
*  vesistöt  ja  vesialueet 
•  maanpinnan muodot 
*  maa-  ja  kallioperä  

Kuva  22:  Ympäri  st ötieto  tulevaisuudessa  

r .kunnan  liitot 

Metsähallitus 	- numeennen seutu- 
kaavojen tieto- 

-  valtion metsät 	 järjestelmä  

1/  
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Osallistuminen 

Osallistujien valinnassa  on  ratkaistava keitä suunnittelun katsotaan koskevan, 
ketkä saavat osallistua, kuka valitsee osallistujat,  millä  perusteella  ja  kuinka 
monta osallistujaa valitaan. Lisäksi  on  pyrittävä rnttävään alueelliseen  ja 
sosioekonomiseen  edustavuuteen, organisoitumattomien intressien sekä eri-
tyisryhmien (vanhukset, lapset, vammaiset yms.) huomioon ottamiseen. Mer-
kittävää  on  huomioida myös  se,  voiko joku manipuloida valintaa  /22/.  

Usein ongelmaksi muodostuu vahvojen perinteisten organisoituneiden ryh-
mien vaikutusvalta. Osallistuvan suunnittelun periaatteiden mukaisesti pää-
huomio olisi kuitenkin kiinnitettävä organisoimattomien  ja  ehkä heikompien 
tahojen esille pääsyyn. 

Osailistumiskäytännön  yhtenä tavoitteena  on  saada yhteys kaikkiin intressi- 
ryhmiin.  Jos vaikutusalue on  laaja  ja  epämääräinen, yhteyksiä voi pyrkiä 
varmistamaan tiedotusohjelmalla, joka suuremmassa hankkeessa saattaa kas-
vaa todella mittavaksi. Erityistä painoarvoa onkin annettava sellaisten mene-
telmien etsimiselle, joissa tiedottaminen ei ole niin suurta että yhteistoimin-
nan merkitys häviää näkyvistä  /51/. 

Tiensuunnittetun YVA:n  Osallistujien 
vaiheet vaiheet  mukanaalo 

Tieverkkosuunniteirna, YyA:n tarpeellisuuden 	• Ympäristöviranomainen 
tarveselvitys  selvittäminen  -7 	(paikallinen sekä seudullinen) 

Arvioinnin rajaus Muut sektoriviranomaiset 
Konsultointi ----' 	 Kunnan/laupungin 

Yleissuunnitelma Perustiedon keräys  viranomainen 
Vaihtoehtojen muodostus Aluehallintoviranomainen  
Vaikutusten ennustus \\\'.  Asiantuntijat 

Tiesuunnitelma Vaikutusten merkittävyyden '. 	Kansalaiset 
arviointi \ 	YmpäristOjärjestöt  
Haitallisten vaikutusten ' 	Maanomistajat ym. 

Rakennussuunnitelma lieventämisen  suunnittelu 	\  
Vaihtoehtojen vertailu 	\ _.-, 	Ympäristöviranomaiset 
Ympänstövaikutusselostuksen - 	Muut sektoriviranomaiset 

Seuranta laadinta 	 \\̂ /. Kunnan/kaupungin 
Ympäristövaikutusselostuksen  viranomaiset 
hyväksyminen 	/ \\. 	Aluehallintoviranomaiset  
Seuranta 	 I  \\\'. 	Asiantuntijat 

\\\' 	Kansalaiset 
\' 	Ympänstöjärjestöt  

's 	Maanomistajat 
ym.  

Kuva  23:  Esimerkki intressiryhmien hahmottamisesta tiehankkeen YVA:n eri vai-
heissa  /6/ 

On  kuitenkin olemassa sidosryhmiä, joihin vaikuttaminen  on  mandotonta  tai 
 hyvin vaikeaa. Nämä ongelmaryhmät  on  syytä tiedostaa vuoropuhelua suun-

niteltaessa  ja  toteutettaessa. Loppujen lopuksi  on  aina kysymys arvoista  ja 
 asenteista. Kyseiset ryhmät  on  paikallistettu Pasilanväylän suunnittelu- 

prosessin yhteydessä  /29/  seuraavasti: 
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Naiset 
Naiset arvostavat hyviä liikenneyhteyksiä siinä kuin miehetkin, mutta 
teiden rakentaminen  on  naisten arvojärjestyksessä kaukana kärkisijoilta. 
Tämä  on  korostunut entisestään  laman  aikana, kun  on  jouduttu tinkimään 
perusasioista.  Tien  rakentamistarve  tulee näin  ollen  perustella naisille 
paremmin kuin miehille. 

Perheettömät 
Perheettömät  eivät omista autoja yhtä paljon kuin perheelliset  ja  tätä 
kautta  he  käyttävät teitä vähemmän. Asiasta, joka ei vaikuta omaan 
elämään millään tavalla  on  vaikea kiinnostua. 

Pientuloiset 
Pientuloisilla  on  vähemmän autoja kuin keski-  ja suurituloisilla. 

 Heikommin koulutetut ihmiset eivät usein ole  kovin  kiinnostuneita 
vaikuttamaan myöskään yhteisiin asioihin. 

Tiensuunnittelu  on  erilaista  ja  usein eri lähtökohdista lähtevää riippuen suun-
nittelukohteen toimintaympäristöstä (taajama- maaseutu) - näin  on  myös 
osallistumisen kannalta. Useissa taajamahankkeissa intressiryhmien selvittä-
minen  ja  suunnittelusta tiedottaminen  on  jo  itsessään vaikea tehtävä  /45/.  
Taajaman ulkopuolisissa hankkeissa tämä  on  helpompaa. 

Kansalaisten vaikuttamisen kannalta  on  ratkaisevaa, missä vaiheessa suunnitte-
luprosessia osallistuminen  on  mandollista. Mitä myöhemmin osallistuminen jär-
jestetään, sitä todennäköisempää  on,  että suunnitelmat saavat osakseen sitke-
ää vastustusta. Riittävän aikaisessa vaiheessa järjestetty osallistuminen antaa 
intressiryhmille paremmat vaikuttamisen mandollisuudet sekä synnyttää 
myös pitemmällä aikavälillä säästöjä. Vastustus hanketta kohtaan aiheuttaa 
nimittäin aina taloudellisia menetyksiä  /6/.  

Valtakunnan tason liikennepoliittisessa sekä liikennejärjestelmäsuunnittelus
-sa perlaateellisena  osallistumisen lähtökohtana tulisi olla keskustelu liikenne- 

poliittisista päämääristä  ja  tavoitteista. Tarkastelun tulisi olla ongelmapainot-
teinen. Tällä tasolla tapahtuva osallistuminen edellyttäisi perusteellista ny-
kyisen suunnittelu-  ja päätöksentekokulttuurin  muutosta. 

Tarveselvityksen  ja pääsuuntaselvityksen  osana intressiryhmille tulisi tarjota 
mandollisuus vaikuttaa hankkeen ongelmanmäärittelyn tarkentamiseen 
edelliseltä suunnittelutasolta. Organisaation tulisi pystyä tarjoamaan "par-
haan vaihtoehdon" sijasta erilaisia ongelmanratkaisuvaihtoehtoja. Suunrnt-
telulla tulisi pyrkiä  valinnan  mandollisuuksien  ja  tietoisuuden lisäämiseen eri 
vaihtoehtojen osalta. Tämä mandollistuisi julkistamalla erilaisia tavoitteita 
sekä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi  /3/.  
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Edellä kuvatut suunnitelmatasot taijoavat hyvät mandollisuudet laajaan kes-
kusteluun hankkeen tavoitteista, periaatteista  ja  arvoista. Myös ristiriitojen 
hahmottaminen tulevaa suuiinittelua ajatellen olisi tämän vaiheen keskeisenä 
tavoitteena. 

Yleissuunrntelmavajheessa  vaihtoehdot konkretisoituvat. Yhtenä tämän vai-
heen keskeisenä osana  on  kuitenkin selvittää hankkeen suunnnitteluhistoria 
perusteellisesti; millaisia päätöksiä  on  aikaisemmissa vaiheissa tehty  ja millä 

 perusteilla. 

Vuoropuhelun lähtökohtana tulisi olla kaikkien osapuolien mukaansaaminen 
suunnitteluun alusta alkaen.  Jos  joku sidosryhmä haluaa yhteydenottoyrityk-
sistä huolimatta pysytellä suunnittelun ulkopuolella, asia tulisi tuoda julki, 
jotta tämä sidosryhmä ei voisi atheuttaa projektille ongelmia myöhemmin 

 /40,20/. 

Tiesuunnittehm  ja rakennussuunruttelun  aikana korostavat aikaisempien 
suunnitteluvaiheiden aikana tehdyt virheet  tai  havaitut puutteet. Kaikki  in-
tressitahot on  käytävä näissä suunnitteluvaiheissa läpi huolellisesti, vaikka 
ryhmät suppenevatkin. Ratkaisujen konkretisoituessa sidosryhmien merkitys 
korostuu.  On  pyrittävä ratkaisuun, joka  on  yleisessä mielessä hyväksyttävä, 
vaikka kaikkien kannalta parasta ratkaisua ei ole olemassa -  on vain  häviäjiä 

 ja  voittajia. 

Suunnittelun  ja  päätöksenteon ymmärrettävyys  on  kansalaisten osallistumisen 
perusedellytys. Ymmärrettävyyden vaatimus koskee suunnittelun sisältöä, 
suunnittelijoiden käyttämää kieltä sekä itse prosessin kulkua: kuka tekee 
missäkin vaiheessa päätöksiä  ja  miksi. 

Tämä asettaa vaatimuksensa myös käytettäville vertailumenetelmille. Vertai-
lumenetelmän  on  kyettävä tarjoamaan kansalaisille  ja  päätöksentekijöille riit-
tävän havainnollinen  ja kansaritajuinen  esitys vaihtoehtojen erilaisista vaiku-
tuksista ympäristöön, talouteen  ja  sosiaalisiin tekijöihin. Tähän antaa edelly-
tyksiä tilanneanalyysi  ja  siihen sisältyvä toiminto-  ja tavoiteanalyysi. 

Illustraatiokuvat,  pienoismallit  ja  erilaiset ATK-pohjaiset ympäristömallit 
ovat  varsin  monipuolisia suunnitelman havainnollistajia. Varsinkin tiensuun-
nittelun ylemmillä tasoilla tarve suunnitelmien havainnollistamiseen koros-
tuu, mikäli halutaan mandollistaa kansalaisten osallistuminen. 

Vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi myös käytettävä 
kieli. Erikoisalojen suunnitteluterminologia  on  usein  vain  alaan perehtynei

-den  ymmärrettävissä. Suunnittelussa käsiteltävä informaatio olisi pyrittävä 
kääntämään asiantuntijakielestä yleistajuisemmaksi. 
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Intressiryhmille  tulisi tiedottaa tehtyjen päätösten perustelut sekä  se,  kuka  on 
 päätöksistä vastuussa. Tämä  on  ensiarvoisen tärkeä seikka suunnitelman ylei-

selle hyväksyttävyydelle. Kullakin suunnitteluvaiheella  on  oltava myös sel-
keä rajattu tehtävänsä. Kansalaisten  on  tällöin helpompi hahmottaa, mitä 
tapahtuu  ja  miksi. Monipuolisellakaan vuoropuhelulla ei voida lisätä suun-
nittelun ymmärrettävyyttä,  jos  prosessi  on  liian monimutkainen  tai  autta-
mattoman sekava. 

Osallistumisen aikataulut tehdään yleensä niin, että asetetaan eri työvaiheet 
jonoon  ja  tähdellä  tai laatikolla  kuvataan, milloin kansalaisia aiotaan lähestyä. 
Niitä pitäisi tehdä toisinpäin: muodostaa tiedotus-  ja yhteistoimintaohjelma, 

 joka ei ole liian tiukka  tai epälooginen,  ja sen  jälkeen sovittaa muut työvaiheet 
siihen  /51/.  

Avoimuuden  ja  julkisuuden vaatimus  on  itsestäänselvyys osallistumista tarkas-
teltaessa  ja  kehitettäessä. Intressi-  ja sidosryhmille  tulisi aktiivisesti tiedottaa 
suunnittelun yleisestä kulusta, mandollisista osapäätöksistä  ja  niiden peruste- 
luista.  On  ehdottomasti tiedotettava, miten esitettyjä mielipiteitä  on  huomioi-
tu suunnitteluratkaisuissa  ja  päätöksenteossa. Vuoropuhelun tulokset esite-
tään suunnitelman valmistumisen yhteydessä  ja  tuloksista tulisi keskustella 
hankkeen suunnittelua ohjaavissa ryhmissä. 

Poliittisten, kunnallisten  tai  valtiollisten luottamushenkilöiden rooli  ja  merki-
tys korostuu osallistumismenettelyissä. Päätösvalta tulisi siirtää viranomais-
organisaatioilta sekä konsulteilta poliittisille päätöksentekijöille, joiden  on 

 kyettävä perustelemaan päätöksensä valitsijoilleen. Kansalaisille tarjottaisiin 
näin mandollisuutta vaikuttaa myös poliittisiin päätöksentekijöihin suunriit- 
telijoiden  lisäksi. 

Osallistumisessa ei ole siis kysymys pelkästään suunnitteluorganisaation 
"ovien avaamisesta ulkomaailmaan. Kysymys  on  myös organisaation ym-
märrettäväksi tekemisestä sekä yleisestä suunnitteluorganisaation toiminta-
muotojen muuttamisesta. 
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Selvityksen kohteena  on tielaitoksen  suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessi, 
jota  on  tarkasteltu ajankohtaisten ympäristön ohjausjärjestelmien muutosten 
eli alueiden kehittämislain, maankäytön ohjausuudistuksen, alue-  ja ympäris-
töhallinnon  uudistuksen sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kos-
kevan  lain  näkökulmasta. Kehittämisehdotukset koskevat pääasiassa vaiheit-
taista tiensuunnitteluprosessia. 

Alueiden kehittämislain  mukainen yhteistyö toteutuu maakunnan liittojen väli-
tyksellä. Keskeisenä tavoitteena  on  sopiminen yhteisistä päämääristä  ja  tavoit-
teista.  Se  voidaan toteuttaa: 
- maakuntasuunnitelman  ja tiensuunnittelun  1O-vuotisohjelmoinrnn  val-

mistelun aikaisella yhteistyöllä sekä 
-  alueellisten kehittämisohjelmien  ja  toiminta-  ja taloussuunnitelman 

 välisellä vuorovaikutuksella. 

Maakunnan liittojen  ja tiepiirien  välinen yhteistoiminta tulee korostumaan 
voimakkaasti mandollisen  EU-jäsenyyden vaikutuksesta. EU:n rakenne-  ja 

 aluepolitiikka tuo mukanaan myös  strategisen  tason ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn, joka tulee tehdä aluekehittämisohjelmien valmistelun 
aikana. Tielaitoksen hankkeet tulevat muodostamaan keskeisen painopisteen 
ohjelmissa. 

Alueellisten kehittämisnäkökohtjen huomioimiseksj ehdotetaan tieverk-
kosuunnittelun kehittämistä osaksi liikennejärjestelmäsuunnittelua. Liiken-
nejärjestelmäsuunnittelun avulla saadaan hahmotettua liikennepoliittisia ta-
voitteita  ja  päämääriä, tavoitteellisia liikenrieverkkoja, järjestelmän toteutta-
misstrategioita sekä arvioita järjestelmän yhteiskunnaffisista, taloudellisista  ja 
ympäristövaikutuksista.  

Maankäytön ohjausuudistuksen  mukainen tiensuunruttelun yhteistyö vaatii 
suunnitteluprosessilta joustavuutta sekä suunnittelualueen erityispiirteiden 
huomloimista. Ehdotetaan taajama-alueille  ja  taajaman ulkopuolisille alueille 
eri lähtökohdista lähtevää tiensuunnitteluprosessia. 

Myös suunnittelun yhteistyön organisoinnissa  on  nähtävissä kehittämistar
-vetta.  Tämä vaatimus korostuu etenkin pienempien kaavahankkeiden val-

mistelussa kuntien  ja  tiepiirin yhteistyönä. Aikaisemmin tämän tason yhteis-
toiminta  on  ollut vähäistä. 
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Ympäristö-  ja aluehailinnon  uudistuksen mukaista yhteistyötä  on  tarkasteltu 
tieympäristöyhteistyöryhmien toiminnan  ja  roolin kannalta. 

Yhteistyöryhmien  toiminnan ehdotetaan keskittyvän jatkossakin tiehankkei
-den  laaja-alaisen  YVA-menettelyn kehittämiseen. Oleellisena uudistuksena 

tulisi huomioida hanke-YVA:n sisällyttäminen osana kaavoitukseen liittyvää 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tällä tavoin saadaan tehokkaasti 
kehitettyä tiensuunnittelun  ja  kaavoituksen yhteisiä toimintaperiaatteita. 
Myös alueelliseen kehittänustyöhön liittyvät seikat tulisi ottaa ryhmän toi-
minnassa huomioon. Tähän erityisesti liittyy  strategisen  tason ympäristövai-
kutusten arviointimenettely  ja sen  kehittäminen. 

Laki  ympäristövaikutusten arviointimen  ettei  ystä  velvoittaa viranomaisia sovelta-
maan arviointimenettelyä hankkeisiin, joilla saattaa olla merkittäviä ympäris-
tövaikutuksia. Tiehankkeiden osalta lakisääteisen  YVA-menettelyn piiriin 
kuuluisivat moottori-  ja moottoriiikennetiet. 

Tielaitos  on  kehittänyt menettelyä eri hankkeissa vuodesta  1990.  Vuosina 
 1992-1993  useat tiepiirit ovat käynnistäneet kokeiluhankkeita, joissa  on  pyrit-

ty soveltamaan  lain  mukaisia menettelyjä. Kokemukset ovat pääosin olleet 
hyviä. 

Arviointimenettelyn  painopistettä tulisi siirtää ylemrnille tiensuunnittelun 
tasoilie. Esimerkkejä tällaisista ovat valtatieverkon kehittämis-suunnittelu, 
liikennejärjestelmäsuunnittelu kaupunkiseuduilla, lO-vuotisohjelmointi,  tar-
veselvitykset verkostotasolla  sekä tielaitoksen politiikat. 

Arviointimenettely  tulisi aina kohdistaa kullekin tiensuunnittelutasolle  sen 
 mittakaavan  ja  tarkkuuden mukaisesti. Prosessin  on  oltava tarpeeksi joustava 

toimiakseen lähtökohdiltaan erilaisissa suunnitteluhankkeissa. 

Osallistumisen kannalta keskeistä  on  selvittää  se,  keitä osailistujia valitaan, 
missä suunnitteluvaiheessa osallistuminen  on  mandollista, kuinka ymmär-
rettävää suunnittelu-  ja päätöksentekoaineisto  on  sekä perustuuko suunnitte-
lu-  ja päätöksentekoprosessi  julkisuuden  ja  avoimuuden periaatteille. 

Johtopäätökset 

Selvityksessä käsiteltävät uudistukset tähtäävät avoimempaan  ja  vuorovai-
kutukseen pyrkivään suunnittelu-  ja hallintokulttuuriin.  Tähän vaatimukseen 
tulee myös tielaitoksen vaiheittaisen suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessin 

 pystyä vastaamaan. 
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Kuntien rooli tulee huomattavasti muuttumaan. Tämä edellyttää myös tielai
-toksen  puolelta entistä aktiivisempaa yhteistyötä. Kuntien päätäntävalta vah-

vistuu valtiovallan valvonnan vähentyessä sekä kaavojen alistusmenettelyjen 
poistuessa. Toisaalta kuntien kaavoitushenkilöstö  on  jatkuvasti vähenemässä. 
Tämä ei voi olla vaikuttamatta laadittavien kaavojen laatuun. Jatkuva yhteis-
työ kunnan kanssa poistaa ehkä lakiehdotukseen sisältyvän juridisen vaaran: 
laissa määritellyn valitusajan jälkeen kaavaan puuttuminen ei ole mandollis-
ta. 

Maakunnan liittojen lakisääteiset tehtävät - seutukaavoitus sekä alueellinen 
kehittäminen - tulevat vaikuttamaan myös tielaitoksen suunrnttelutoimin-
taan. Etenkin alueelliset kehittämisnäkökohdat korostuvat voimakkaasti. 

Oletettavaa onkin, että liitot tulevat keskittymään alueellisiin kehittämisnä-
kökohtiin sekä edunvalvontaan. Asetelmassa  on  vaaransa; puhtaasti ta-
loudellisten intressien rinnalla muut seikat kuten ympäristölliset, yhdyskun-
tarakenteelliset sekä sosioekonomiset tekijät saattavat saada vähemmän tär-
keän merkityksen kehittäniishankkeissa. Myös tielaitoksen  on  otettava aktii-
vinen rooli näiden seikkojen huomioimisessa. Tähän antaa edellytyksiä  ja 

 mandollisuuksia tielaitoksen monipuolinen asiantuntemus. 

Avoin  ja  joustava yhteistyö  on  edelleen ehtona  kokonaisnäkökulman  hah-
mottamiselle suunnittelussa. Selvityksessä käsitellyt uudistukset sisältävät 
moniulotteisia  ja  laaja-alaisia asiakokonaisuuksia, joiden käsittely ei yksinker-
taisesti ole mandollista ainoastaan tiensuunnittelun näkökulmasta. Tarvitaan 
kokonaisuuksien hahmottamiskykyä sekä monitieteistä näkemystä, jotta 
suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessi  muodostuisi riittävän kattavaksi  ja  mo-
nipuoliseksi. 
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