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Tiivistelmä  

Tutkimuksessa analysoidaan tiehankkeiden suunnittelu-  ja  päätöksenteko- 
prosessia päätavoitteena tuottaa sitä koskevia perusteltuja kehittämiseh-
dotuksia. Työssä tarkastellaan sekä hankekohtaista että strategista suunnitte-
lua  ja  päätöksentekoa. Huomio kiinnitetään erityisesti siihen miten yhteistyö 
eri osapuolten kanssa  on  järjestetty, miten suunnittelu  on  organisoitu  ja 

 millaiset ovat eri suunnittelu-  ja päätöksentekovaiheiden  keskinäiset suhteet. 
Työ perustuu ensisijaisesti Koskenkylä-Loviisa-tieosuuden suunnittelun  ja 

 päätöksenteon analyysiin. Aineistona  on  käytetty asiantuntijahaastatteluja, 
hanketta koskevia asiakirjoja sekä erilaisia tiensuunnittelun kehittämisraport-
teja, ohjeistoja sekä muita tiehankkeita koskevia arviointeja. 

Eräs keskeinen ongelma näyttäisi olevan hanke-  ja  etenkin  strategisten  suun-
nitteluvaiheiden työnjaon epäselvyys. Hankesuunnittelussa yleissuunnittelun 
roolia tulisikin vahvistaa siten, että siinä kootusti käsiteltäisiin tien tarpeelli-
suus, toteutettavuus, perusvaihtoehdot  ja  vaihtoehtojen yleispiirteiset vai-
kutukset. Tähän vaiheeseen  on  mielekästä liittää lakisääteinen  YVA-menette-
ly sekä laajamittainen yhteistyö eri osapuolten kanssa. Pidempien yhteys- 
välien  ja  tieverkon osien tarvesuunnittelua tulisi kehittää,  sillä  useimpien 
yksittäisten hankkeiden tarpeellisuus  ja toteutettavuus määrittyvät  juuri 
niiden yhteydessä. Tielaitoksen valtakunnallinen strateginen suunnittelu voi-
taisiin tiivistää kolmeksi keskeiseksi suunnitteluvaiheeksi: tienpidon pitkän 
aikavälin suunnitteluksi, to••ta-  ja tavoitesuunnitteluksi  sekä vuotuisen 
talousarvion laadinnaksi.  Ensin  mainittuun voitaisiin koota tienpidon ta-
voitteet  ja peruslinjaukset, päätieverkon  keskeiset kehittämistarpeet sekä 
pitkän aikavälin kehittämisohjelma hankeluetteloineen. 

Eri hankkeista saatujen kokemusten vaihtoa tulisi kehittää esimerkiksi 
lisäämällä hankkeiden vetäjien välistä yhteistyötä. Rutiini-  ja kokeiluhank-
keet  olisi syytä erottaa selkeästi toisistaan. Hankeryhmien  ja tieympäristöyh-
teistyöryhmien ja  niiden jäsenten rooleja tulisi selkeyttää. Suunnittelun  oh-
jelmointivaiheeseen  tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Suunnittelu- 
ja hankeryhmän  tulisi sopia tavoitteista  ja työtavoista  heti työn alussa. 
Silloin tulisi aina järjestelmällisesti kartoittaa osapuolet  ja  näkemykset sekä 
laatia vuorovaikutussuunnitelma. Etenkin ristiriitojen menestyksellinen kä-
sittely siirtää suunnittelun painopistettä alkuvaiheeseen.  

Jos  hankkeesta ennakoidaan tulevan erityisen ristiriitainen, tulee valita 
ristiriitojen käsittelyyn sopivat  ja  siihen koulutetut henkilöt sekä soveltaa 
ristiriitojen käsittelyn mandollistavia vuorovaikutusmenetelmiä, esimerkiksi 
yhteistyöryhniiä  tai  sovittelijan vetämiä neuvotteluja. Eri osapuolten yhteis-
työryhmien käyttöä olisi perusteltua kehittää erityisesti ristiriitaisten hank-
keiden yleissuunnittelussa sekä keskeisissä strategisissa suunnitteluvaiheissa. 
Jälkimmäisiä ovat erityisesti pidempien yhteysvälien tarveselvitykset, tienpi

-don  pitkän aikavälin suunnittelu, taajama-alueiden liikennejärjestelmäsuun-
nittelu sekä alueellinen kehittämissuunnittelu. Erityisesti niiden yhteydessä 
olisi myös perusteltua kehittää strategista ympäristövaikutusten arviointia. 
Strategisessa suunnittelussa yhteistyöryhmät voisivat olla pysyviä. 



Suunriitteluvaiheiden  selkeä työnjako  ja ohjeistus  auttaa parantamaan suun-
nittelua. Kuitenkin tiehankkeet ovat hyvin erilaisia. Lisäksi suunnittelu- 
prosessin kuluessa nousee usein esiin sellaisia asioita, joita ei voida  tai  osata 
etukäteen ennakoida. Tästä syystä suunnitteluprosessi tulisi rakentaa mah-
dollisimman joustavasti. Esimerkiksi yksittäisen hankkeen suunnittelu  on 

 voitava vaiheistaa hankkeen erityispiirteiden mukaan. Suunnittelun kulues-
sa ilmeneviä uusia  tai  uudelleen  jo  aikaisemmissa vaiheissa käsiteltyjä 
asioita  on  oltava mandollisuus käsitellä tarpeen mukaan. Myös vuorovaiku-
tusjärjestelyjä  on  kyettävä soveltamaan hankkeiden  ja  muuttuvien tilantei-
den mukaan. 



Analys av planerings- och beslutsprocessen i vägprojekt Riksväg  7  Forsby-Lovisa 

Nyckelord: vägplanering, projektering, partidpatorisk planering, beslutsfattande 

Sammanfattning 

Denna utredning  är en  analys av planerings- och beslutsprocessen i vägpro-
jekt. Målet  är  att göra motiverade förslag  till  hur processen kan utvecklas  på 
den  strategiska och  på projektrtivån.  Analysen gäller i synnerhet det, hur 
samarbetet med olika parter sköts, planeringens  organisation  och förhållan-
det mellan olika planerings- och beslutsskeden. Arbetet bygger främst  på en 

 analys av planering och beslut för riksväg  7,  avsnittet Forsby-Lovisa.  Bas-
materialet  är  expertintervjuer, projektdokument samt utredningar om ut-
veckling av vägplaneringen, riktlinjer och bedömningar av andra vägprojekt. 

Det synes som ett väsentligt  problem  vore  den  oklara arbetsfördelningen 
mellan såväl projekteringens som särskilt  den  strategiska planeringens ske-
den.  I  projekteringen borde  den  översiktliga planeringen stärkas  så,  att  den 

 bildar  en  etapp i vilken behovet av vägen, möjligheten att förverkliga  den, 
 basalternativ och generella effekter av alternativen behandlas som  en  helhet. 

 Till  detta skede hör normalt det lagenliga MKB-förfarandet liksom omfattan-
de samverkan med olika parter. För längre vägförbindelser och vägnät 
borde utredningspianen (vägutredningen) utvecklas, eftersom behovet av 
och möjligheten att förverkliga  de  flesta enstaka projekt definieras  just  i 
dessa. Vägverkets riksomfattande strategiska planering kunde samlas i tre 
väsentliga skeden: långsiktig planering av väghållningen, fyraårs verksam-
hets- och målplanering, samt årlig budgetering.  I den  långsiktiga planerin-
gen kan  man  behandla målen och huvudlinjema för väghållningen,  de 

 främsta utvecklingsbehoven för huvudvägnätet, utbyggnadsprogram och 
utbyggnadsobjekt  på  lång sikt. 

Informationsutbytet kring  de  erfarenheter  man  fått i olika projekt borde 
förbättras,  till  exempel genom att utveckla samarbetet mellan projektansvari-
ga. Rutinprojekt och  experiment  borde hållas klart i sär. Projektgruppernas 
och vägmiljögruppemas samt deras medlemmars  roller  borde preciseras. 
Mera uppmärksamhet borde fästas vid uppgörandet av arbetsprogrammet 
för planeringen. Planerings- och projektgruppen borde komma överens om 
mål och arbetsmetoder genast i bötjan. Samtidigt borde  man  alltid göra  en 

 systematisk kartläggning av medverkande parter och deras synpunkter samt 
ett  program  för participatorisk planering.  I  synnerhet behovet att hantera 
konflikter förskjuter planeringens tyngdpunkt  mot  begynnelseskedet.  

Om man  kan vänta sig att ett projekt blir konfliktfyllt, bör  man  välja per-
soner som lämpar sig för och har utbildats  till  att hantera konflikter.  Man 

 borde också använda  de participatoriska  metoder som finns för konflikthan-
tering,  till  exempel samarbetsgrupper eller förhandlingar ledda av  en me- - 
diator  (förlikningsman). Det vore skäl att utveckla bruket av samarbets-
grupper mellan olika parter i speciellt konfliktfyllda projekts översikts-
planering samt i  de  viktigaste strategiska planeringsskedena.  På den strate- - 
giska  nivån gäller detta särskilt utredningsplaneringen för långre vägförbin-
delser,  den  långsiktiga planeringen av väghållningen, trafiksystemplanerin-
gen i tätorter samt  den  regionala utvecklingspianeringen. Också bedömriin-
gen av miljökonsekvenser borde utvecklas  på den  strategiska nivån, särskilt 
för dessa  planer. I den  strategiska planeringen kunde samarbetsgruppema 
vara permanenta.  

En  klar arbetsfördelning mellan och klara riktlinjer för planeringsskedena 
bidrar  till en  bättre planering.  Men  olikheterna mellan vägprojekten  är  stora. 
Dessutom kommer det  under  planeringen och projekteringen ofta fram 
sådant som  man  inte kunnat förutse. Därför borde processen göras möjligast 
flexibel.  I  ett enskilt projekt bör etappindelningen kunna utformas enligt 
projektets särdrag. Det bör vara möjligt att vid behov behandla nya ärenden 
eller pånytt redan tidigare behandlade frågor som kommer upp  under 

 planeringen.  Man  bör också kunna anpassa det participatoriska systemet  till 
 olika projekt och olika situationer. 



Analysis of planning and decision-making in road projects: Main road 7 Koskenkylä
-Loviisa  

Key words: road planning, design, participatory planning, decision-making 

Abstract 

This study is an analysis of the road project design and decision-making 
process. The purpose is to present reasoned proposals for development in 
regard of project, as well as strategic, planning and decisions. Especially the 
arrangements for co-operation between different parties, planning orgamza-
tion and the relationship between different stages of planning and decisions 
are studied. The main study concerns planning and decisions for the main 
road 7 from Koskenkylä to  Loviisa  are a primary source. Expert interviews, 
project documents, road design development studies and assessments of 
other road projects form the basic material. 

An essential problem seems to be the diffuse division of tasks between the 
stages of project planning and design and especially the stages of strategic 
planning. In project design, the role of the preliminary engineering plan 
should be emphasised. This stage should deal as a whole with the need for 
the road, its practicability, basic alternatives and general impacts of the 
alternatives. The legally mandated EIA procedure and extensive co-operati-
on with different parties are normally connected to this stage. For long road 
stretches and road networks, the feasibility study should be developed. The 
need for and practicability of most individual projects is defined in these. 
The national strategic planning of the Road Administration could be grou-
ped in three stages: long-range planning of road management, four-year 
action and objective planning, and annual budgeting. The long range plan 
could consist of the goals and main policies of road management, essential 
development needs of the main road network and a long-range develop-
ment plan including project proposals. 

The exchange of information on project experience should be developed, for 
instance through better co-operation between project managers. Routine and 
pilot projects need to be clearly differentiated. The roles of projects groups, 
road environment groups and of their members, should be clarified. Prog-
ramming the planning process needs more attention. The design group and 
the project group should agree on objeectives and methods of work imem-
diately at the start of the project. At this stage, intrested parties and their 
views should be surveyed and a program for participatory planning formed. 
Especially the need to deal with conflicts shifts the emphasis of planning 
and design to the beginning stages. 

If a project is expected to lead to conflicts, project personnel should be 
selected on the basis of ability and training for dealing with conflicts, and 
participatory methods appropriate to conflict resolution should be used, 
such as co-operative groups or negotiations chaired by a mediator. Especial-
ly in the preliminary engineering design of conflict laden projects and in the 
essential strategic planning stages, the use of co-operative groups should be 
developed. In strategic planning, such groups would be most important in 
feasibility studies for long road stretches, urban area transport system 
design and regional development planning. In these stages, strategic envi-
ronmental impact assessment should also be developed. In strategic plan-
ning, co-operative groups could be set up as permanent advisory councils. 

A clear division of work between the stages of planning and design, as well 
as clear guidelines will help to improve the process. But road projects are 
very dissimilar, and often matters arise during the planning process that 
were not or could not be excpected. Thus the planning process should be as 
flexible as possible. The stages of planning and design of an individual 
project should take account of its characteristics. It should be possible to 
take up new aspects that arise during planning or, if necessary, to return to 
matters already dealt with in earlier stages. The participatory system should 
also be applied as different projects and changing circumstances demand. 



Esipuhe  

Tielaitoksen  suunnittelu  ja  päätöksenteko  on  viime vuosina muuttunut  ja 
 muuttuu edelleen nopeasti. Strategista suunnittelua  ja tulosohjausta keKite-

tään ja  jakoa tilaaja-tuottajaorganisaatiothin valmistellaan; yhteyksiä maan-
käytön suunnitteluun kehitetään; YyA-menettelyä  ja  omaa ympäristövai-
kutusten arviointia kehitetään  ja  sovelletaan. Yhteiskunta edellyttää suunnit-
telulta lisää avoimuutta  ja vuorovaikutteisuutta. EU-rahoitus  ja  maakuntien 
vahvistuva rooli asettavat uusia haasteita myös tiensuunnittelulle. Kaikki 
näinä muutokset edellyttävät järjestelmällistä  ja  perusteltua suunnittelun  ja 

 päätöksenteon kehittämistä. 

Tielaitos  on  käynnistänyt tutkimus-  ja kehittämistoimintansa  tärkeille  osa- 
alueille strategisia projekteja. Käsillä oleva tutkimus kuuluu projektiin 
"Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset"  (S 11),  joka käsittelee päätöksen-
tekoa  ja sen  kehittämistä. 

Tässä tutkimuksessa tiehankkeiden suunnittelua  ja  päätöksentekoa tarkastel-
laan eri osavatheiden muodostamana kokonaisuutena. Analyysi kohdistuu 
erityisesti tierisuunnittelun käytäntöjen  ja  järjestelmän kehittämiseen, esimer-
kiksi siihen, kuinka valmistellaan eri näkökohdat avoimesti  ja  tasapuolisesti 
huomioon ottavia ratkaisuja. Työssä  on  koottu kokemuksia erilaisista hank-
keista  ja  raporteista, mutta ytimenä  on  valtatie  7:n  Koskenkylän  ja  Loviisan 

 välisen  osuuden suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessin  analyysi. 

Tutkimuksen perusteella keskeisiä tiehankkeiden suunnittelu-  ja päätök-
sentekojärjestelmän kehittämistarpeita  ovat suunnittelujäijestelmän selkeyt-
täminen, suunnittelijoiden, viranomaisten, eturyhmien  ja  kansalaisten yhteis-
työtapojen, erityisesti yhteistyöryhmien, kehittäminen  ja  soveltaminen sekä 
suunnittelun  ja  yhteistyön painopisteen keskittäminen suunnittelun alkuvai-
heeseen. 

Raportin ovat laatineet MMT Antti Leskinen  ja  MMK Jari Paldanius  Diskurssi 
Oy:stä  ja tielaitoksen  puolesta työstä  on  vastannut arkkitehti  Anders HR 

 Jansson  (kehittämiskeskus). 

Erityiskiitoksen  ansaitsevat haastatellut  ja käsikiijoitusluonnosta  kommentoi-
neet henkilöt, jotka ovat asiantuntevin näkemyksin, neuvoin  ja parannuseh-
dotuksin  tukeneet työtä. Tekijät kiittävät lisäksi Tuomo Kantolaa, Pekka 
Salmista  ja  Markku Turtiaista Diskurssi Oy:stä, joiden kanssa monet  ana-
lyysitavan  perusratkaisut ovat syntyneet. 

Helsingissä syyskuussa  1995 

tielaitos 
keskushallinto 
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Tiehankkeen  suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessin  analyysi 	 9  
SUUNNITTELU  JA  PÄÄTÖKSENTEKO ANALYYSIN KOHTEENA  

1 	SUUNNITTELU  JA  PÄÄTÖKSENTEKO ANALYY- 
SIN KOHTEENA 

Tämän tutkimuksen tehtävänä  on  

-  kuvata tiehankkeen suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessi  eri vaiheineen, 
- analysoida suunnittelun organisointia, vuorovaikutusjäiestelyjä, suunnit- 

teluinformaatiota  ja  en  suunnittelu-  ja päätöksentekovaiheiden kytkeyty- 
mistä toisiinsa sekä 

-  tuottaa perusteltuja ehdotuksia tiehankkeiden suunnittelun  ja  päätöksen-
teon kehittämiseksi. 

Tutkimus  on  tiehankkeiden  suunnittelun  ja päätöksenteon1  analyysi. Työssä 
 on  koottu kokemuksia erilaisista hankkeista  ja  raporteista, mutta ytimenä  on 

 Koskenkylä-Loviisa-tieosuuden suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessin  ana-
lyysi. Esimerkkitapaus  on  valittu siksi, että siihen liittyy ajankohtaisia  ja  useil-
le tiehankkeille tyypillisiä piirteitä, kuten pitkä  ja monivaiheinen  suunnittelu- 
ja päätöksentekoprosessi,  ristiriitaisuus sekä ympäristövaikutusten arviointi- 
menettelyn  ja vuorovaikutteisen  suunnittelun kokeilut. Tosin moneen muu-
hun moottoriväylähankkeeseen verrattuna siihen ei ole liittynyt  kovin  laajoja 

 ja  vaikeita maankäytöllisiä  tai  muita ristiriitoja. Lisäksi hanke  on  suhteeffisen 
 pieni. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä hanke- että strategista suunnittelua2 . 

Kyse  on  nimenomaan taajamien väliseen päätieverkkoon kuuluvien teiden 
suunnittelusta. 

Tiehankkeiden  suunnittelu-  ja päätöksentekojärjestelmä  on  laajuutensa, mo-
nien vaiheidensa  ja toimijoidensa  sekä monien muutosten takia vaikea  ana-
lysoitava.  Esimerkiksi YyA-menettelyä  ja vuorovaikutteista  suunnittelua, lii-
kennejärjestelmäsuunnittelua, tienpidon strategista suunnittelua sekä  tu-
losohjausta  on  kehitetty viime vuosina voimakkaasti. Analyysiä helpottaa  se, 

 että tielaitos  on  jo  pitkään arvioinut  ja  kehittänyt omia suunnittelu-  ja päätök-
sentekoprosessejaan.  Näitä koskeva 'itseymmärrys' onkin tielaitoksessa poik-
keukseffisen hyvä. Esimerkiksi erilaisia suunnittelun arviointeja, kehittämis-
raportteja  ja ohjeistoja  on  runsaasti verrattuna muuhun valtionhallintoon. 

Suunnittelulla  ja päätöksenteolla,  tai  lyhyemmin  vain  suunnittelulla, tarkoitetaan tässä 
tutkimuksessa erilaisia tietyn toimen toteuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä, esimerkiksi 
perustietojen hankintaa, suunnitelmien laadintaa sekä virallisia  ja  epävirallisia päätöksiä. 
Suunnittelua  ja  päätöksentekoa ei tässä kuitenkaan eroteta jyrkästi toisistaan, koska  osa- 
päätöksiä tehdään aina suunnittelun kuluessa. Monia osapäätöksiä ei tosin ama tiedosteta. 

 /24, s. 47/. Tien  rakenteiden suunnittelusta käytetään tässä raportissa nimitystä tekninen 
suunnittelu.  

2  Strateginen suunnittelu sisältää  kaiken  yksittäisen toimenpidetason 'yläpuolella' olevan 
suunnittelun. Siihen kuuluvat esimerkiksi ohjelmat, tavoitesuunnitelmat, visiot, poliittiset 
linjavalinnat, pitkän aikavälin suunnitelmat  ja  strategiat.  /24,s.47/ 
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Aineosto  ja  menetelmät 

Kiijallinen  tutkimusaineisto koostuu erilaisista tiensuunnittelun kokeilujen  ja 
suunnitteluprosessien arvioinneista, kehittämisraporteista, tavoitteistoista ja 
ohjeista  sekä Koskenkylä-Loviisa-hanketta käsittelevistä kiijallisista doku-
menteista, esimerkiksi suunnitelmista, päätöksistä, lausunnoista, pöytäkir-
joista  ja lehtikirjoituksista. Ensin  mainittujen käyttötarkoitus voi vaihdella 
alustavasta kokemusten kirjaamisesta sitovaan toimintaohjeeseen. Esimerkik-
si ohje liikennetaloudeffisesta tarkastelusta  /36/ on  tiehallinnon hankesuun-
nittelua  sitova toimintaohje. Kyseiset laskelmat  on  aina oltava suunnitelmas-
sa asianomaisen laskentaohjelman mukaan tehtynä. Sitovien ohjeiden  rinna!- 
la on  varsin  runsaasti erilaisia ohjeistoja, jotka eivät ole ehdottoman sitovia, 
mutta jotka  on  tarkoitettu ohjaamaan suunnittelua. Ohjeiden lisäksi  on  erilai-
sia kehittämisraportteja, joista vastaavat lähinnä tekijät  tai  raportin tuottami-
sesta vastannut yksikkö. Kehittämisraporttien rooli suunnittelussa  on  yleensä 
välillisempi, kuin varsinaisten ohjeistojen. Raporttien julkaiseminen osoittaa 
kuitenkin  sen,  että vähintään tielaitoksen jonkin yksikön sisällä  on  vallinnut 
ainakin jonkinlainen yhteinen käsitys. 

Asiantuntijahaastattelujen  avulla  on  haettu vastauksia lähinnä seuraaviin ky-
symyksiin: Mitä Koskenkylä-Loviisa-hankkeen suunnittelussa tapahtui  ja 

 millaisia kokemuksia suunnittelusta  on?  Miten tiehankkeiden suunnittelujär-
jestelmä toimii  ja  millaisia ongelmia  ja kehittämistarpeita ja  -näkökohtia sii-
hen liittyy? 

Haastattelut ovat olleet 'puolistrukturoituja' teemahaastatteluja. Niissä haas-
tateltavat ovat välittäneet kokemuksensa vapaamuotoisesti  ja  tärkeiksi katso-
miaan asioita painottaen. Haastattelijalla  on  ollut tukenaan  vain  väljä muisti- 
lista  varmistamaan, että myös tutkijoiden etukäteen tärkeänä pitämiä kysy-
myksiä käsitellään. Suurin  osa  haastatteluista nauhoitettiin. Haastateltavat 
ovat osallistuneet joko tiensuunnittelun kehittämiseen  tai  Koskenkylä-Loviisa 
-hankkeen suunnitteluun. Varsinaisia haastatteluja täydentävät erinäiset epä-
virallisemmat keskustelut sekä Koskenkylä-Loviisa-hankkeen suunnittelussa 
mukana olleiden että muiden tiensuunnitteluun  tai  sen  kehittämiseen osallis-
tuneiden kanssa.  Osa  näistä keskusteluista  on  käyty vuosina  1993-1995  ennen 
varsinaisen tutkimuksen aloittamista. Haastateltavien  ja  muiden henkilöiden 
raporttiluonnoksesta antamat kirjalliset kommentit ovat täydentäneet haas-
tatteluja. Tutkimusta varten haastateltiin  Anders  Janssonia  (AT)  (tielaitos, kehit-
tämiskeskus),  Seija  Korhosta  (SK)  (Uudenmaan tiepiiri / tielaitos, kehittämis-
keskus), Markku Linnasalmea  (ML)  (tielaitos, tienpidon  suunnittelu),  Janne 

 Tikkamäkeä  (IT)  (Uudenmaan tiepiiri)  ja  Niilo Tykkyläistä  (NT)  (tielaitos, tiehal-
linto).  Kirjallisia kommentteja alustavaan raporttiluonnokseen antoivat Han-
nu Hillin  (HH)  (YS-yhdyskunta Oy) lisäksi haastatellut  Anders  Jansson,  Seija 
Korhonen,  Janne  Tikkamäki  ja  Niilo Tykkyläinen.  Suluissa  on  esitetty lyhenteet, 
joffla tekstissä viitataan haastatteluihin  ja  kirjallisiin kommenteihin. 
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Haastatteluja  ja  kirjallisia kommentteja käytetään raportissa monella  en  taval-
la. Joskus  on  viitattu suoraan asianoniaiseen henkilöön. Usein suoraa viittaus- 
ta  ei kuitenkaan ole, vaikka näkemyksen sellaisenaankin olisi esittänyt yksi  tai 

 useampi henkilö. Viittaukset  on  jätetty pois siksi, että  on  haluttu hyödyntää 
haastateltujen  ja  kirjallisia kommentteja esittäneiden mittava  kokemus  arka-
luontoisissakin asioissa. Esimerkiksi ongelmien käsittely koetaan helposti yk-
siköiden  tai  yksittäisten henkilöiden arvosteluksi. Suoria viittauksia henkilöi-
hin  tai  kirjallisuuteen ei myöskään esitetä sellaisista näkemyksistä, jotka ovat 
tutkijoiden oman kokemuksen, haastattelujen  ja  kirjallisten kommenttien 
sekä kirjallisen aineiston pohjalta tekemää synteesiä. 

Varsinaisten haastattelujen, kirjallisten kommenttien  ja  kirjallisten  dokument-
tien lisäksi eräänlaisen "aineiston" muodostaa tutkimuksen toisen tekijän, 
Antti Leskisen,  kokemus vuorovaikutteisen tiensuunnittelun  kehittämisestä. 

 Hän  oli mukana Koskenkylä-Loviisa-hankkeen yleissuunnittelun loppuvai-
heessa sekä vuosina  1993-94 vuorovaikutteisen  suunnittelun kokeilussa Nur-
mijärvi-Järvenpään tieyhteyden suunnittelussa  /21/.  Lisäksi tekijät ovat  Dis- 
kurssi Oy:ssä laatineet  ja ohjanneet harjoitustyön,  jossa arvioidaan Koskenky

-lä-Loviisa-tien yleissuunriittelun vuorovaikutusjärjestelyjä. 

Analyysikehikko  

Suunnittelun  ja  päätöksenteon tarkastelu voidaan kohdistaa sisältöön  tai  pro-
sessiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti prosessiin eli arvioidaan 
miten suunnittelu  ja  päätöksenteko  on  järjestetty. Arviointilähtökohtana ovat 
suunnittelun  ja  päätöksenteon yleiset tavoitteet. Esimerkiksi tielaitosta koske-
vassa lakiehdotuksessa nämä tavoitteet  on  esitetty seuraavasti:  /4/ 

"Tielaitoksen  odotetaan pystyvän nykyistä merkittävästi nopeammin reagoimaan uudistu-
vim  tarpeisiin  ja ympäristömuutoksiin.  Laadulliset vaatimukset  ja ympäristätekijät,  turval-
lisuus sekä toisaalta taloudellisuus  ja  tehokkuus korostuvat yhteiskunnan tielaitokselle 
asettamissa vaatimuksissa. Lisäksi odotetaan, että suunnitteluprosessi  on  entistä avoimem-
pi  ja  antaa mandollisuudet muiden viranomaisten  ja  asianosaisten kuulemiseen eri 
hankkeiden lähtökohdista päätettäessä." 

Tässä tutkimuksessa nämä suunnittelun  ja  päätöksenteon arviointiperusteet 
tiivistetään seuraavasti: Hyvässä suunnittelussa  ja  päätöksenteossa arvoja, etuja  ja 

 tietoja välitetään  ja  käsitellään monipuolisesti  ja  tehokkaasti. Sellainen suunnittelu 

-  varmistaa, että kaildd olennaiset  asiat  otetaan huomioon, 
-  tukee eri osapuolten vaikuttamista suunnitteluun  ja  päätöksentekoon, 
- ehkäisee  ja  ratkaisee ristiriltatilanteita, 
-  parantaa suunnitelmien toteutettavuutta  ja 
-  lisää suunnittelun  ja  päätöksenteon hyväksyttävyyttä 

kuitenkin niin, että taloudellisia  ja  muita resursseja käytetään mandoffisim
-man  tehokkaasti  /26, s. 10/. 
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Hyvän suunnittelun  ja  päätöksenteon toteutuminen riippuu hyvin monenlai
-sista osatekijöistä.  Jotta suunnittelu toimisi hyvin,  on  osatekijöiden  tuettava 

toisiaan  -  suunnittelun  on  oltava johdonmukaista. Esimerkiksi  jos suunnitteluin-
formaatio  on  puutteeffista  tai  suunnittelun  ja  päätöksenteon olennaisia vai-
heita  on  vaikea hahmottaa,  on  eri osapuolten tavattoman vaikea tuoda tehok-
kaasti omia näkemyksiään suunnitteluun. Suunnittelun arviointi  ja  kehittämi-
nen edellyttääkin monen eri osatekijän kokonaisuuden tarkastelua. Ei riitä, 
että  osa-alueita käsitellään yksittäin. 

Tässä työssä päähuomio kiinnitetään suunnittelun  ja suunnittelujäijestelmän 
organisointiin  sekä eri tahojen väliseen vuorovaikutukseen. Analyysi  on  ja-
sennetty  neljään asiakokonaisuuteen. Jäsennys  on  laadittu lähirmä tekijöiden 
aikaisempien tutkimusten perusteella. Leskinen tarkasteli tielaitoksen suun-
nittelujärjestelmän analyysissään erityisesti suunnittelun orgariisoimista, 
vuorovaikutusjäijestelyjä  ja  informaation käsittelymenetelmiä  /14, 15/.  Pal-
danius keskittyi energiapohittisen suunnittelujärjestelmän analyysissään lä-
hinnä kansalaisten  ja eturyhmien osallistumismandollisuuksiin ja suunnitte-
lujärjesteiniän  rakenteeseen  /23/  sekä laati analyysikehikon vuorovaikuttei

-sen strategisen tiensuunnittelun  kehittämiseen  /24/. Analyysikehikon  osat 
 ovat  

A. Suunnittelun organisointi  ja  sisäinen vuorovaikutus: 
Esimerkiksi: Miten suunnittelu suunnitellaan? Millainen  on  suunnittelun 
organisaatio? Millaisia yhteistyötapoja  ja  käytännön järjestelyjä sovelle-
taan? Kuinka suunnitteluorganisaation eri osien  ja  jäsenten välinen työn-
jako  ja tiedonkulku  toimii? Kuinka suunnittelun eri osatehtävät  on  vaiheis-
tettu?  

B. Viranomaisyhteistyö  ja  vuorovaikutus eturyhmien  ja  kansalaisten kanssa: 
Esimerkiksi: Millaisia osallistumisen, tiedottamisen  ja  yhteistyön menette-
lytapoja  ja  käytännön järjestelyjä sovelletaan? Mikä  on  vuorovaikutuksen 
rooli suunnittelussa? Ovatko järjestelyt tasapuolisia eri osapuolille? Ketkä 
saavat osallistua? Onko eri tahojen osallistuminen vaikuttavaa?  

C. Suunnittelussa käsitellyn  ja  tuotetun informaation laatu. 
Esimerkiksi: Onko käsitelty  ja  tuotettu informaatio (suunnitelmat, tiedot- 
teet,  muistiot, päätösten perustelut,...) monipuolista, ymmärrettävää  ja 

 perusteltua? Miten eri tahojen näkemykset tuodaan julki? Millaisia infor-
maation käsittelymenetelmiä sovelletaan  ja  miten?  

D. Suunnittelujärjestelmän  kokonaisuus  ja sen  eri osien suhteet. 
Esimerkiksi: Millainen  on  eri suunnittelu-  ja päätöksentekovaiheiden  väli-
nen työnjako  ja alistussuhteet?  Mitkä ovat olennaiset vaiheet? Millainen  on 

 eri suunnittelu-  ja päätöksentekoelinten,  viranomaisten, etutahojen  ja  kan-
salaisten rooli eri vaiheissa? 
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2 	LOVIISA-KOSKENKYLÄ-TIEOSUUS 

Koskenkylä-Loviisa-yhteysväli  on  valtatie  7:n  ja  samalla  E 18  -tien  osa.  Ka-
peutensa, mutkaisuutensa  ja  heikon pohjansa taida väli  on  tällä hetkellä lii-
kenneteknisesti tien heikoin.  90-luvulla hankkeen  on  tehnyt ajankohtaiseksi 
etenkin kasvava Venäjän liikenne  ja  E 18  -tien mandollisesti kasvava rooli 
osana yleiseurooppalaista päalnkenneverkkoa. 

Kuvaan  1 on  koottu tien suunnittelu-  ja päätöksentekovatheet.  Tietä  on  suun-
niteltu moottori-  tai moottorilhikennetieksi 80-luvun alusta lähtien.  1980-90 

 -lukujen vaihteessa käynnistyi tien yksityiskohtaisempi suunnittelu. Tietä  on 
 varsinaisten hankesuurinitteluvaiheiden lisäksi käsitelty liikenne-  ja tieverk-

kojen  suunnittelussa, tienpidon suunnittelun eri vaiheissa sekä seutukaavoi-
tuksessa.  

Tie-  ja  vesirakennushallitus laati  1983 Koskenkylä-Kotka yhteysvälin  pää-
suuntaselvityksen  /17/,  jossa määriteltiin Koskenkylä-Loviisa-tien tarve  ja 

 pääsuunta. Selvityksessä välille katsottiin tarvittavan moottoritie. Pääsuun-
taselvityksessä esitetty linjaus merkittiin Itä-Uudenmaan seutukaavaan,  joka 
hyväksyttiin kesäkuussa  1984  ja  vahvistettiin sisäasianmirüsteriössä helmi-
kuussa  1986.  Vuonna  1991  hanke sisällytettiin valtakunnallisesti merkittävä-
nä  valtatienä  va  it at  ieverkon kehittämisohjelmaan  /50/.  Ohjelman mukaan  moot-
toriliikennetienä  toteutettavan hankkeen rakentaminen oli määrä alkaa  1995 
tai 1997.  Ohjelman laati tiehallituksen tiensuunrnttelun yksikkö. Samana 
vuonna, lähes kymmenen vuotta tarveselvityksen valmistumisen jälkeen lii-
kenneministeriö teki tielaitoksen esityksestä  hankepäätöksen  /6/,  joka mandol-
listi tieosuuden yleissuurinittelun moottoriliikennetienä. 

Uudenmaan tiepiiri käynnisti  1992 moottoriliikennetien yleissuunnittelun.  
Suunnittelu alkoi alunperin tarveselvityksessä esitetyn tielinjauksen ympäris-
töselvityksenä  ja jatkosuunnitteluna,  mutta lahinriaympäristönäkökohtien 
vuoksi suunnitteluun otettiin mukaan useita linjausvaihtoehtoja  ja  nykyisen 
tien parantamisvaihtoehto. Samalla alkoi ympäristövaikutusten arviointi-
menettelykokeilu, mikä lisäsi tarvetta käsitellä laajemmin erilaisia vaihtoeh-
toja  ja  vaikutuksia.  Tien  tarvetta ei tässä vaiheessa enää varsinaisesti käsitelty, 
vaikka eräät tahot halusivatkin nostaa kysymyksen esiin. Yleissuunnitelma  ja 
ympäristövaikutusten arviointiselostus  valmistuivat vuoden  1993  lopussa 

 /46,48/.  Liikenneministeriö teki tielaitoksen esityksestä hankkeesta  toimenpi-
depäätöksen  kesällä  1994 /41/.  Päätöksessä valittiin yksi moottoriväylävaih-
toehto jatkosuunnitteluun. 

Samanaikaisesti hankkeen yleissuunriittelun kanssa tielaitoksen tienpidon 
suunnitteluyksikössä valmisteltiin tien pidon valtakunnallista lO-vuotissuunni - 
tel  maa. Suunnitelma valmistui  1995 /35/.  Suunnitelman yhteydessä laadittiin 
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julkaisemattomaksi  jäänyt  kehittämishankkeiden toteuttamisohjelma,  joka oli ta-
vallaan valtatieverkon kehittämisohjelman päivitys. Suunnitelma  ja  ohjelma 

 on  hyväksytty tielaitoksen johtokunnassa. Ohjelman mukaan Koskenkylä-Lo-
viisa-moottoniluikennetien rakentamisen oli määrä alkaa vuona  1995.  

Talvella  1994-95  liikenneministeriön asettama työryhmä laati eri liikenne- 
muotoja yhteensovittavan  10  vuotisen  liikenneinfrastruktuurisuunnitel  man 
/28/  Siinä tehtiin  mm.  esitys vuosina  1996-1999 aloitettaviksi  uusiksi kehittä-
mishankkeiksi. Koskenkylä-Loviisa-moottoniliikerinetiehartke oli esityksessä 
määritelty kiireellisimpien uusien tiehankkeiden joukkoon. Rakentaminen 
ehdotettiin aloitettavaksi  1997.  

Vuonna  1994  käynnistyi  E 18  -tien kokonaissuunnittelu.  Suunnittelu  on  tätä 
kitjoitettaessa kesken. Kehittämisselvitys valmistui  1995 /2/. Koskenkylä-Lo-
viisa-tie on  suunnitelmissa ollut toistaiseksi toimenpidepäätöksen mukaisena 
moottoriliikennetienä. Liikenneministeriö asetti heinäkuussa  1995  työryhmän 
arvioimaan liikenteen kehitysvaihtoehtoja  ja  niiden ympäristövaikutuksia vä-
lillä  Turku -  Venäjän  raja.  Kyseessä  on  osa  EU:n  yhdestä liikerinekorridori-
hankkeesta, ns. "Pohjolan kolmiosta".  E 18-tie on  osa  tätä hanketta.  

II  
_________________  I 

J 	I  
Muu 	I 	..- 
suunnittelu  I  

Liikenne- 
järjestelmä  ja 	 I 	 _____________  
tieverkko- 	 I I 	 _____________  
suunnittelu 	 I I 

H  ___ _  

II 
II 
II 
II 
II 
II  

Tienpidon 	 I II 	 _  
suunnittelu  ja 	 I I  
ohjelmointi 	 I I 

II 
II  

_______________ 	II 
II  

__  I 	 __ __  
Hanke 	_______  
suunnittelu 	 I 

I 	 Hanke- 	 Toimen- 

I I 	 päätos 	 pidepäätös  

Kuva  1: Koskenkylä-Loviisa-tiehankkeen suunnittelu-  ja päätöksentekovaiheet 
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Uudenmaan tiepiiri aloitti  tiesuunnittelun  1994  ja  tiesuunnitelma valmistui 
 1995 /50/. Tiesuunnitteluvaiheessa tarkennettiin toimenpidepäätöksen  mu-

kaista moottoriliikennetielinjausta. Tiesuunnittelun yhteydessä järjestettiin 
lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely,  sillä YVA-laki astui 
voimaan syyskuussa  1994.  Tätä kirjoitettaessa  tiesuunnitel  man vahvistuspäätös-
tä  ei ole tehty eikä myöskään eduskunta ole tehnyt hankkeen rakentamisen 
mandoffistavaa budjettipäätöstä. Tosin eduskunta kiirehti hankkeen suunnit-
telua nimeämällä vuoden  1994 lisätalousarvioon  erityisen suurinittelumäärä-
rahan  /28, s. 93/.  (Hankkeen aloittamiseen  on  sittemmin osoitettu määräraha 
vuoden  1996  talousarvioesityksessä.)  

2 .1 	Hankesuunnittelun  vaiheet  

2 .1 .1  Pääsuuntaselvityksen  laadinta  ja  hankepäätös  

Vanhaa Turun-Viipurin tietä parannetthn Koskenkylän  ja  Loviisan välillä 
 1950-luvun alussa. Väli todettiin  80-luvun alussa valtatie  7:n tieosista liken-

netekniseltä  laadultaan huonoimmaksi. Kyseinen noin  13 km  pitkä tieosa 
todettiin monin paikoin kapeaksi, mäkiseksi  ja mutkaiseksi  verrattuna valta-
tie  7:n  muihin tieosiin. Lisäksi kevyen liikenteen väylät puuttuivat  ja pienta-
reet  olivat kapeita. Tieosa oli tilastojen valossa myös yksi valtatie  7:n onnetto-
muusalttiimmista.  Raskasta liikennettä laskettiin olevan tavallista enemmän, 

 25 %  moottoriajoneuvojen kokonaismäärästä. Koskenkylä-Loviisa väliä pi-
dettiin ongelmallisena myös siksi, että  se  ei "pienipiirteisen geometrian vuok-
si' vastaa niitä nopeus-  ja  muita tavoitteita, joita valtateiltä tielaitoksen tuol-
loisilla kriteereillä edellytettiin. Pelkästään liikennemääriä ajatellen tieosan 
liikenteenvälityskykyä pidettiin riittävänä "tämän vuosisadan".  /17.!  

Valtatie  7:n pääsuuntaselvityksessä  väliltä Koskenkylä-Kotka  viitataan suun-
nitteluperusteena myös Helsingistä itään suuntautuvan HELI -radan  suunnit-
teluun sekä seutukaavoitukseen. Niiden todetaan vaativan uuden tielinjauk-
sen suunnittelua  ja  tietä koskevaa varausmerkintää kaavakarttoihin.  Pää-
suuntaselvitystä  alettiin laatia  1983  ja suunnitelmaselostus  valmistui  1984 
/17/. 

Konsuittina  toimi Suomalainen Insinööritoimisto Oy. Työn tilaajana, valvoja-
na  ja suunnitelmaselostuksen laatijana  toimi IVH:n tiensuunnittelutoimisto. 
Viranomaisyhteistyöstä todetaan raportin esipuheessa, että "Suunnittelutyön 
aikana  on  oltu yhteydessä  mm. seutukaavahlittoihin,  alueen kuntiin, rauta-
tiehallitukseen sekä tiepiireilün. Myös muita viranomaisia  ja intressitahoja  on 

 suunnitelmaa laadittaessa kuultu". 
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Suunnitelmassa katsotaan, että  paras  ratkaisu ongelmiin  on  muun muassa 
uusi moottoriliikennetie Koskenkylä-Loviisa-välille. Linjauksen yleispiirtei-
nen selvittäminen  on  suunnitelman yksi päätavoite. Suunnitelmassa kuva-
taan lähinnä hankkeen liikenteellisiä  ja liikennetaloudeffisia  perusteluja.  Ra-
kennuskustannuksista eritellään  taulukossa maanrakennus, sillat, tiejärjeste-
lyt sekä "muut' kustannukset. 

Vaihtoehdot, seutukaavan mukaiset suojelualueet sekä rakentamisen kannal-
ta vaikeat pehmeikköalueet esitetään  1:50 000 mittakaavaisella yksivärisellä 
peruskartalla.  Lisäksi suunriitelmaselostukseen kuuluvat  1:20 000 yksiväriset 
peruskartat,  joihin vaihtoehdot  on  piirretty. Pääsuuntaselvityksessä katso-
taan mandollisiniman kaukana asutuksesta sijaitseva linjausvaihtoehto  (Al) 

 parhaaksi. 

Pääsuuntaselvityksessä  todetaan liikennetaloudesta esimerkiksi seuraavaa... 

"...linjapituudeltaan  lyhin vaihtoehto  on  paras.  Vaihtoehdon  Al  mukainen tiesuunta 
lyhentää Koskenkylästä Loviisaan suuntautuvan tien matkapituutta noin  1,3 km  ...  'Lii-
kenteen ajoneuvokustannuksissa (ilman aika-  ja onnettomuuskustannuksia) ajorteu-
vosuoritesäästö  merkitsee vuositasolla noin  2,7  Mmk:n säästää. Verkon ajosuoritteiden  ja 
orinettomuusasteiden  perusteella vältyttäisiin laskennallisesti  13  onnettomuudelta/vuosi, 

 mikä vastaa onnettomuuskustannussäästönä noin  2,0  Mmk/vuosi.  Laskettuna  20  vuoden 
investointiajalta  on em. 4,7  Mmlcn vuotuissäästö perusvuoteen  (2000)  diskontattuna  (6  %) 

 runsaat  55  Mmk (perusvuoden liikennemäärät  koko tarkastelujakson).  Verrattaessa sääs-
täjä Koskenkylän-Loviisan  välisen  tien rakennuskustannusarvioon (runsaat  55  Mmk) voi-
daan hanketta pitää liikennetaloudellisesti hyvänä  

ja ympäristövaikutuksista  seuraava... 

"Pääsuuntavathtoehtoja  muodostettaessa ympäristö-  ja luontosuhteet  on  otettava mandol-
lisimman tarkoin huomioon. Huomattavia ristiriitoja ei tältä osin esiintyne minkään vaih-
toehdon kohdalla. Suunnitteluväli  1  (Koskenkylä-Loviisa) Vaihtoehtojen lähialueella ei ole 
asutusta. Pohjoisin vaihtoehto  Al on  Norrsarvlaxin kartanoalueen  kannalta  paras.  Erot 
muihin vathtoehtoihin eivät ole merkittäviä." 

Pääsuuntaselvityksestä  pyydettiin eri tahojen lausuntoja  1989. TVH  laati  han-
kepäätösesityksen  liikenneministeriölle. Tältä pohjalta liikenneministeriö teki 
hankepäätöksen  /6/  kuitenkin vasta lokakuussa  1991.  Päätös mandollisti 
tieosuuden yleissuunnittelun moottoriliikennetienä.  

2 .1 .2  Yleissuunnittelu  ja  toimenpidepäätös  

Yleissuunnittelu käynnistyi toukokuussa  1992  ja  päättyi joulukuussa  1993. 
Yleissuunnitelman  /46/  pohjalta liikenneministeriö teki toimenpidepäätök

-sen  /41/  heinäkuussa  1994. Yleissuunnitteluvaiheessa  tehtiin hankkeen kan-
nalta ratkaisevimmat päätökset  ja  suunnittelussa oli monia dramaattisiakin 
käänteitä, jotka ovat kiintoisia tiensuunmttelun kehittämisen kannalta. Lisäk-
si yleissuunnitteluun liittyvät  YVA ja  vuorovaikutus-kokeilut. Siksi yleis- 
suunnittelua kuvataan tässä perusteellisimmin. 
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Kun pääsuuntaselvityksessä Valtatie  7:n  kehittämistä perusteltiin vielä Hel-
singistä itään suuntautuvan liikennetarpeen vuoksi, niin yleissuunnittelun 
perusteluissa lähdetään siitä, että Valtatie  7 on  osa  kansainvälistä valtatietä  E 
18 (Stavanger-Oslo-Tukholma-Turku-Helsinki-Vaalimaa-Pietari).  E 18 on 

 luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi valtatieksi tiehallituksen vuonna 
 1991  laatimassa valtatieverkon kehittämisohjelmassa  "Tie 2010".  

Suunnittelua ohjaavaan hankeryhmään kuului  5  edustajaa Uudenmaan  tie- 
piiristä,  1  Uudenmaan lääninhallituksesta,  1  Helsingin vesi-  ja ympäristöpii-
ristä,  1  Itä-Uudenmaan liitosta,  1  Loviisan kaupungista,  1  Pernajan kunnasta 
sekä  4  konsultin  edustajaa  (Y-suunnittelu Oy, myöhemmin  YS-Yhdyskunta 
Oy). 

Uudenmaan läänin tieympäristöyhteistyöryhmä käsitteli hanketta kolme ker-
taa. Ryhmässä olivat osastopäällikkötasoisesti edustettuna Uudenmaan lää-
ninhallitus, vesi-  ja ympäristöpiiri, alueeffiset  liitot  ja tiepiiri.  Työryhmän 
virallinen rooli  on  neuvoa-antava, mutta sifiä  on  merkittävä vaikutus teihin 
liittyvissä ympäristöasioissa. 

Konsuitti  vastasi yleissuunnittelusta  ja konsultin ympäristöasiantuntija  yin-
päristöselvityksen laadinnasta.  Tiepiirin ympäristöasiantuntija ohjasi ympä-
ristövaikutusten arviointia  ja vuorovaikutusjärjestelyjä  sekä osallistui niihin 
aktiivisesti. 

Työ käynnistyi alustavalla hankeryhmäkokouksella toukokuussa  1992.  Ko-
kouspöytakirjan  mukaan tuolloin suunnittelun tarkoituksena ajateltiin ole-
van "ajantasaistaa pääsuuntaselvitys  ja  täydentää sitä ympäristövaikutus-
arvioinnilla". Arviointi annettiin  konsultin  tehtäväksi  ja sifiä  tarkoitettiin  pää-
suuntaselvityksen  mukaisen tielinjauksen  ja sen  lähialueen mandoffisten ra-
kentamista estävien uhanalaisten  tai  harvinaisten eliöiden kartoitusta. 

Konsuitti  täydensi eri julkaisuista kerättyjä ympäristötietoja  mm. käymällä 
 keskusteluja asukkaiden, paikallisten  ja seudullisten ympäristöjärjestöjen 
 sekä alueen riistanhoito-  ja metsästysyhdistysten  kanssa. Lintutieteelliselle 

yhdistykselle lähetettiin kysely. Näillä menettelytavoffla saatiin odotettua vä-
hemmän tietoa. 

Tiepiirin  ja konsultin ympäristöasiantuntijoiden  esityksen pohjalta Uuden-
maan tieympäristötyöryhmä kokouksessaan  27.8.1992  suositteli tutkittavaksi 
hankepäätöksessä esitetyn moottoriliikennetielinjauksen (VEI) lisäksi myös 
tätä eteläisempiä vaihtoehtoja, joilla voitaisiin vähentää Röisuohon, Itä-Uu-
denmaan suurimpaan yhtenäiseen metsäalueeseen kohdistuvia haittoja. Vas-
ta kun tämä yleissuunnitelman tarkistaminen tuli ajankohtaiseksi laajennet-
tiin  konsultin  alkuperäistä ympäristöselvitystoimeksiantoa koskemaan myös 
yleissuunnittelua. 
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä  koskevaa lakiluonnosta vuodelta 
 1992 mukaillut  hankkeen arviointiinenettely käynnistyi alkusyksyllä  1992. 
 Samalla aloitettiin vaikutusten arviointiohjelman laadintaXleissuunnittelun 

aloittamisesta julkaistiin tiedote paikallisissa lehdissä  ja  Helsingin Sanomissa 
suunnittelun alussa  27.8.1992.  

Marraskuussa  1992 tiepilri  päätyi esittämään tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi 
pääsuuntaselvityksen  ja harikepäätöksen  mukaisen linjauksen (VEi) lisäksi  0 

 ja  0+  -vaihtoehtoja sekä kolmea nollavaihtoehtojen  ja VEi:n vahm jäävää 
linjausta (VE2, VE3  ja  näitä eteläisempi linjaus). Ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyn periaatteita esitteli hankeryhmälle tiepiirin ympäristöasian-
tuntija vasta joulukuun  1992  kokouksessa. 

Vaihtoehtojen  esittelytilaisuudet  

Marraskuussa  1992  Uudenmaan tiepiiri järjesti yleisötilaisuuden, jossa han-
ketta esiteltiin alueen asukkaille. Tilaisuudesta tiedotettiin ennakolta lehdille 
sekä paikallisradioille. Usäksi tilaisuutta  ja suunnitteluvaihtoehtoja  kartta-
piirroksella havainnollistava juttu julkaistiin paikallislehdessä ennen tilai-
suutta. Kutsu tilaisuuteen lähetettiin useimmille alueen rekisteröidyffle yh-
distyksifie. Samana päivänä avattiin Pernajan kunnan kirjastossa  16-päiväi-
nen  pienimuotoinen miehittämätön suunnittelunäyttely. Siitä tiedotettiin 
yleisötilaisuudessa. Näyttelyssä esitelthn hankevaihtoehtoja sekä tehtyjä ym-
päristöselvityksiä. Myös arviointiohjelma oli esillä, mutta siitä ei pyydetty 
mielipiteitä. 

Yleisötilaisuudessa jaettiin  ja  näyttelyssä oli saatavana kyselylomake. Siinä 
tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä nykyisen tien ongelmista  ja  alueista, jotka 
uuden tien tulisi kiertää sekä Röisuon metsäalueen merkityksestä. Lomakkee

-seen  sisältyi kartta, johon oli mandollista piirtää mieleisiään linjausvaihto-
ehtoja. 

Yleisötilaisuudessa Pemajan kunnantalolla arki-iltana kerrottiin hankkeesta  ja  keskusteltiin 
kolme kertaa  kello  14:n  ja  19:n  välillä. Tarkoituksena oli, että mandollisimman monet 
henkilöt voisivat osallistua. Joka kerralla hankeryhmän puheenjohtaja esitteli hankkeen. 
Myös aiemmin tehtyjä ympäristöselvityksiä esiteltiin. Läsnä oli myös muita hankeryhmän 
jäseniä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä  n. 60-70  henkilöä. Suuri  osa  asukkaista kritisoi 
eteläisiä vaihtoehtoja, jotka sijoittuivat lähelle asutusta. Puheenvuorot kirjattiin hankeryh

-män  käyttöön. 

Näyttelyssä oli saatavana tielaitoksen julkaisema Tietoa tiesuunnittelusta" vihkonen, jossa 
esitellään tiesuunnitteluprosessia  ja  kansalaisten vaikutusmandollisuuksia. 
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Kyselyyn vastanneesta  34  henkilöstä valtaosa asui suunriittelualueella. Viisi 
vastanneista asui Pemajan kirkonkylällä.  Kyselyssä monet tienvarren asuk-
kaat kritisoivat vanhan tien parantamista  ja  lähelle asutusta suunniteltuja 
uusia eteläisiä linjauksia. Sensijaan lintu-, luonto-  ja metsästysyhdistysten 

 edustajat kannattivat metsäalueen yhtenäisenä  säilyttäviä eteläisempiä vaih-
toehtoja. Kyselylomakkeiden piirroksissa esitettiin uusia vaihtoehtoisia  lim-
jauksia. Tiepiiri  lähetti kyselyn tuloksista tiedotteen alueen lehtiin. 

Tiepiiri  karsi yleisötilaisuuksissa  ja  kyselyn vastauksissa  kritisoidun eteläi-
simmän linjauksen liikenneteknisten toteuttamisvaikeuksien perusteella. 
Näin  0  ja 0^  -vaihtoehtojen lisäksi jäljelle jäivät VEi, VE2  ja VE3. 

Tieympäristötyöryhmä  hyväksyy  arviointiohjelman  

Tiepiirin  ja konsultin  ympäristöasiantuntijat  yhdessä  hankeryhmän  kanssa 
laativat  ympäristövaikutusten arviointiohjelman  /47/.  Ohjelmasta ei kuulu-
tettu, eikä pyydetty lausuntoja.  Se  oli nähtävänä Pernajan kirjastossa järjeste-
tyssä pienessä näyttelyssä. 

Tieympäristötyöryhmä  hyväksyi  ympäristövaikutusten arviointiohjelman 
kokouksessaan joulukuussa  1992.  Hyväksymistä seuraavana päivänä pide-
tyssä hankeryhmän kokouksessa päätettiin aloittaa hankkeen vaikutus- 
selvitykset. 

Keskustelutilaisuudet  paikallisten  eturyhmien  kanssa 

Tiepiirin  ja konsultin  ympäristöasiantuntijat  saivat  pitkähköjen  keskustelujen 
jälkeen hankkeen vetäjältä  ja  hankeryhmältä  luvan  järjestää keskustelutilai-
suuksia paikaffisten intressiryhmien kanssa. Erityisesti Loviisan kunnan 
edustaja vaati painokkaasti, että  on  selvitettävä minkä ryhmien  ja  edustajien 
kanssa keskustellaan. Hankkeen vetäjä painotti, että keskusteluista aiheutu-
vat kustannukset  on minimoitava (SK  ja JT).  

Helmikuussa  1993  käytiin keskustelutilaisuuksien sarja, jossa  em.  henkilöt 
keskustelivat vathtoehdoista erikseen neljän ryhmän kanssa. Ryhmät olivat: 
Gislarbölen kylän asukkaiden ryhmä,  Sarvilanden kylän asukkaiden ryhmä, 
"luontoryhmä", johon kuului edustajia  mm.  paikallisista luontoyhdistyksistä 
sekä  elinkeinoelärnää  edustanut ryhmä. 

Keskustelujen vetäjinä toimineet tiepiirin  ja konsultin ympäristöasiantuntijat  päättivät 
iyhmäjaosta.  He  soittivat muutamalle henkilöille, joiden katsoivat kuuluvan  asukas-,  elin-
keinoelämä-ja  luonto -ryhmiin  ja  pyysivät, että  he  kokoaisivat  kukin tahollaan  8-10  hengen 
keskusteluryhmät.  Kukin ryhmä kokoontui  ympäristöasiantuntijoiden  kanssa kerran  arid- 
iltana Pernajan kunriantalolla.  Asiantuntijoiden laatima lyhyt yhteenveto luontoryhmän 
kanssa käydystä keskustelusta lähetettiin ryhmälle hyväksyttäväksi.  Yhteenvedot  ryhmien 
keskusteluista liitettiin  ympäristövaikutusselostukseen.  Ryhmien näkemyksiä  on  esitetty 
myös selostukseen  sisältyvässä  vaihtoehtojen  vertailutaulukossa. 
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Ryhmäkeskusteluissa  vahvistui, että suurin  osa  tienvarren asukkaista karinat
-ti  mandollisimman pohjoisia vaihtoehtoja. Luontoryhmä kannatti  0+  vaih-

toehtoa sekä eteläisempiä tielinjauksia. Paikallisen elinkeinoelämän edustajat 
pitivät toivottavana mandollisimman suoraa moottoriväylää, lähinnä VEi:ä, 
joskaan eivät sulkeneet pois muita moottoriväylävaihtoehtoja. 

Luontoryhmän  kannanottojen perusteella tiepiiri muodosti kaksi uutta lähel-
le asutusta sijoittuvaa eteläistä vaihtoehtoa (VE4  ja VE5). Tiepiiri  karsi samalla 

 0  ja  0+  -vaihtoehdot hankeryhmän kokouksessaan  2.3.1993  esittämiin suosi-
tuksen perusteella. Tiepiiri  ja hankeryhmä  pitivät karsittuja vaihtoehtoja  rut-
tämättöminä  ja  0+-vaihtoehtoa lisäksi kalima parannuksiin nähden. Samalla 
päätettiin aloittaa uusien vathtoehtoehtojen vaikutusselvitykset. 

Maaliskuun puolivälissä  1993  asukkaat keräsivät pemajalaiskylistä  113  nimeä 
Uudenmaan tieplirille osoitettuun adressiin, jossa vastustettiin suunniteltuja 
uusia eteläisiä tielinjauksia. 

Uusien vaihtoehtojen  esittelytilaisuudet  

Uusien vaihtoehtojen (siis VE:t  4  ja  5) esittelemiseksi  järjestettiin  1.4.1993  kaksi 
yleisötilaisuutta. Ennen niitä julkaistiin paikallislehdessä tiedote sekä artikke-
li, jossa esitettyyn karttaan uudet vaihtoehdot oli piirretty. 

Kutsu yleisötilaisuuteen lähetettiin henkilöille, jotka olivat aiemmin täyttäneet kyselylo-
makkeen  ja  jotka olivat osallistuneet ryhmäkeskusteluihin. Tilaisuudessa vaihtoehtca 
esiteltiin kaksi kertaa peräkkäin samana arki-iltana Pernajan kunnantalolla. Osanottajia oli 
yhteensä  50-100. Paikallisradiort  toimittaja osallistui tilaisuuksiin. Tilaisuus eteni jotakuin-
kin samalla tavalla, kuin ensimmäinen yleisötilaisuus. Tiepiirin edustaja esitteli uudet 
vaihtoehdot, jonka jälkeen avattiin yleiskeskustelu. Ilmapiiri oli kiivas. Ristiriita asutukseen 
kohdistuvista vaikutuksista huolestuneiden  ja metsäalueen ja sen  eliöstön säilyttämistä 
kannattavien välillä käxjistyi entisestään. Näkemyksiään esittivät  iai  ä  asutuksen lähei-
siä tielinjauksia vastustavat. Vaikutti siltä, että kiivaimpia näkemyksiä esittivät henkilöt, 
jotka eivät olleet osallistuneet edellisiin tiedotus-  ja keskustelutilaisuuksiin.  

Asukkaiden järjestämä keskustelutilaisuus 

Toisen yleisötilaisuuden jälkeen eräät tilaisuuteen osallistuneista asukkaista, 
joita voidaan luonnehtia paikallisiksi johtajiksi, järjestivät vielä keskusteluti-
laisuuden. Tarkoituksena oli etsiä kompromissia luonnonsuojelu-  ja asukas-
näkökulmien  välille. 
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Merkittävä rooli kokouksen aikaansaamisessa oli alueella asuvalla tiepiirin suunnittelutoi-
mistoon tiemestaripiiristä lainatulla'  mm. maastomittauksia suorittavalla henkiiöllä,  joka 
toimi orna-aloitteisesti tiedonvälittäjänä, organisaattorina  ja  jopa eräänlaisena sovittelijana. 
Tiepiirin  ja konsultin ympäristöasiantuntijat  kutsuttiin mukaan keskustelutilaisuuteen. 
Heidän roolinsa keskustelussa oli kuitenkin  vain lahinn. yksityiskohtien selventäminen. 
Myös kanden paikallislehden toimittajat oli kutsuttu.  He  laativat tilaisuuksien jälkeen 
lehtijutut. Asukkaat eivät kutsuneet mukaan Norrsarvlaxin kartanon tilanhoitajaa.  Hän  oli 
aiemmissa kokouksissa käyttänyt pitkiä puheenvuoroja kartanon maita kiertävien eteläis-
ten vaihtoehtojen (lahinnaVE5) puolesta. Asukkaat hoitivat itse tilaisuuden vetämisen  ja 
sovittelun  eri näkökantojen välillä. Osallistujat päätyivät suosittamaan kompromissina 
kahta vaihtoehtoa (VE2  ja VE3),  jotka eivät tulleet lähelle asutusta. Eteläisempi näistä (VE3) 
jätti metsäalueen jokseenkin koskemattomaksi mutta kulki Lägermalmenin pohjavesialu-
een halki. Pohjoisempi vaihtoehto (VE2) kiersi pohjavesialueen mutta leikkasi edellistä 
enemmän metsäaluetta. Suosituksesta sovittiin suullisesti. Mielenkiintoista oli, että varsi-
naisen kokouksen jälkeen käyty vapaamuotoisempi keskustelu tuntui jopa lieventävän 
vanhoja ristiriitoja  mm.  ruotsin-  ja  suomenkielisten kyläläisten välillä. 

Keskustelutilaisuutta käsittelevien lehtijuttujen ilmestyttyä laati Norrsarvla-
xin tilanhoitaja oman lehdistötiedotteensa, joka julkaistiin paikallislehdessä. 
Tiedotteessa katsottiin muun muassa, että Pohjois-Pernajan asukkaita ei ollut 
otettu huomioon riittävästi. 

VE2 jatkosuunnitteluun  

Seuraavaksi hankeryhmä karsi kokouksessaan huhtikuussa  1993  eteläisim-
män, kaikkein lähirnmäksi asutusta sijoittuvan vaihtoehdon (VE5). 

Arvioitavien  vaikutusten identifioinnin  ja rajauksen  suoritti  konsultin ympä-
ristöasiantuntija jo  tehtyjen selvitysten sekä asiantuntijoiden  ja  paikallisten 
asukkaiden kanssa käytyjen keskustelujen avulla. Vaikutusten merkittävyy

-den arvioirinin  apuna käytettiin edellämainittua asukaskyselyä, keskusteluja 
asukkaiden  ja  paikallisten  ja seudullisten ympä stöjäijestöjen  sekä riistanhoi-
to-  ja metsästysyhdistysten  kanssa. Haitaffisten vaikutusten lieventämistä 
suunniteltaessa keskusteltiin asukkaiden kanssa melusuojauksesta, alikulku-
mandollisuuksista  ja pohjavesien suojauksesta. 

Tieympäristötyöryhmän  kokouksessaan  29.4.1993  tekemän päätöksen mu-
kaan vaikutusselvitykset olivat pääosin riittävät.  Vain  muutamia täydennyk-
sia  edellytettiin tehtäviksi. Hankkeen suunnittelutilannetta esiteltiin Pernajan 
kunnanhallitukselle  ja  Loviisan kaupunginhallitukselle toukokuussa  1993 

 Hankkeesta keskusteltiin touko-kesäkuun vaihteessa lääninhallituksen, vesi- 
ja ympäristöpiirin ja  VR:n kanssa.  

1-lankeryhmä  arvioi kokouksessaan kesäkuun alussa  1993  vaihtoehtojen pa-
remmuutta, mutta ei päässyt yksimielisyyteen jatkosuunnitteluun valittavas

-ta  vaihtoehdosta. Tiepiirin suunnittelupäällikkö päätti esittää vaihtoehtoa 
VE2 jatkosuunnitteluun. Tiepiirin päätöksestä lähetettiin lehdistötiedote, jos-
sa esitettiin päätöksen perustelut. Tämän jälkeen aloitettiin yleissuunnutel

-man  ja arviointiselostuksen  viimeistely. 
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Arviointiselostus  /48/  valmistui myöhemmin kesällä. Siitä ei pyydetty viral-
lisia lausuntoja eikä siitä järjestetty kuulemista. Hankeryhniä kommentoi  ar-
viointiselostuksen  luonnoksia useaan otteeseen. Valmiista selostuksesta pyy-
dettiin kommentteja myös pieruyhmätyöskentelyyn osallistuneilta asukkailta 

 ja  yhdistysten edustajilta.  Vain  yksi  asukas  kommentoi selostusta. 

Lausunnot  ja  muut kirjalliset kannanotot  

Yleissuunnitelmasta  pyydettiin  16.12.1993  viralliset lausunnot liikenneminis-
teriön toimenpidepäätöstä varten.  21.12.  lähetettiin kaikille kyselyyn vastan-
neille  ja  ryhmissä toimineffle arviointiselostus  ja lyhennelmä yleissuunnitel-
masta.  Lausunnot pyydettiin  mm.  Pernajan kunnalta, Loviisan kaupungilta, 
Uudenmaan lääninhallitukselta, Helsingin vesi-  ja ympäristöpiiriltä,  Itä-Uu-
denmaan liitolta, Uudenmaan hitolta, ympäristöministeriöltä, museovirasto! - 
ta,  Porvoon maakuntamuseolta  ja  Suomen Luonnonsuojeluliitolta. 

Suomen Luonnonsuojeluliitto suhtautui lausunnossaan erittäin kielteisesti 
uuden moottoriliikennetien tarpeeseen. Liitto piti erityisesti tien tarpeen pe-
rusteluina esitettyjä liikenne-ennusteita epärealistisina. Samaan aikaan alkoi 
myös Helsingin Sanomien mielipidesivulla  ja  eräissä muissa lehdissä keskus-
telu  Turku-Pietari-moottoritien  (E 18)  tarpeellisuudesta  ja  vaikutuksista. Lää-
ninhallitus suhtautui virallisessa lausunnossaan hyvin varaukseffisesti Röi-
suon metsäalueen pirstomiseen uudella moottoriliikennetiellä pitäen soveltu-
vimpana vaihtoehtoa VE3. Tiepiirin ympäristöasiantuntijan mielestä läänin-
hallitus ei lausunnossaan kuitenkaan riittävästi perustellut kantaansa tosiasi-
offla. 

Vesi-  ja ympäristöpiiri  korosti lausunnossaan edelleen Lagermalmerun pohja- 
vesialueen suojelua, mutta asetti nykyisen tien parantamisen  (VE  0+)  muiden 
vaihtoehtojen edelle. VR ei nähnyt lausunnossaan hankkeen vaikuttavan 
suunnittelualueen pohjoispuolitse linjattuun HELI-ratahankkeeseen. Ympä-
ristöministeriö kritisoi sitä, että suunnittelussa ei ollut noudatettu johdonmu-
kaisesti YyA-menettelyä  (jota  koskeva laki ei tuolloin siis vielä ollut voimas-
sa). Ministeriö kannatti vaihtoehtoa VE2. 

Muut lausunnonantajat pitivät joko VEi:tä  tai VE2:ta  parhaimpana. Tiepiirin 
suunnittelupäällikkö, suunnittelijat  ja ympäristäasiantuntija  olivat puoles-
taan enemmän kuin hämmentyneitä, kun lausunnot eivät vastanneet heidän 
käsitystään suunnittelunaikaisista keskusteluista hanke-  ja tieympäristö-
yhteistyöryhmissä.  Sekä vesi-  ja ympäristöpiirissä  että lääninhallituksessa 
keskusteltiin siitä, seuraako tiensuunnitteluryhmiin osallistumisesta sitoutu-
minen ratkaisuihin  ja "jääviysongelmia  virallisia lausuntoja annettaessa. Lo-
pulta vesi-  ja ympäristöpiirin  lausuntoa ei laatinutkaan hankeryhmässä toi-
minut henkilö. 
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Kaksi yksityistä maanomistajaa laati yleissuunnitelmasta kirjalliset kan-
nanotot. Toisessa todettiin, että yleissuunnitehnan mukainen linjaus estää 
suunnitellun vapaa-ajan rakentamisen kehittämisen Björnträsketin alueella  ja 

 tämän vuoksi tullaan tietoimituksessa esittämään tarkennettuja korvausvaati-
muksia. (Björnträsketin neljän vapaa-ajan asunnon kesäasukkaat olivat otta-
neet yhteyttä tiepiiriin  jo  elokuussa  1993  kun VE2 valittiin jatkotarkasteluun). 
Toisessa Norrsarvlaxin kartanon huomautuksessa kannatettiin linjausta VE4, 
joka säilyttäisi paremmin yhtenäisen metsäalueen  ja  mandollistaisi alueen 
käytön maastoratsastukseen, virkistykseen  ja riistanhoitoon. 

Toimenpidepäätös  

Liikenneministeriö teki Koskenkylän  ja  Loviisan välisestä tieosuudesta toi-
menpidepäätöksen  11.7.1994 /41/.  Päätöksen mukaan tieosa voidaan suunni-
tella rakennettavaksi moottoriliikennetieksi yleissuunnitelmassa esitettyyn 
paikkaan (VE2). Lisäksi suunnittelussa tulee "mandollista myöhempää tarvet-
ta varten varautua moottoritien toteuttamiseen".  

2 .1 .3  Tiesuunnittelu  ja  tiesuunnitelman  vahvistamispäätös 

Tiesuunnittelu  käynnistyi vuoden  1995  alussa. Suunnitteluasiakiijat  /50/  oli-
vat nähtävinä  6.6-20.6.1995. Tielain  mukainen tiesuunnitehnan vahvistamis-
päätös tehtäneen syksyllä  1995.  Rakentaminen  on  mandollista aloittaa aikai-
sintaan vuoden  1995  lopulla. 

Tiesuunriitelmaselostuksessa  hanketta perustellaan muun muassa seuraavas-
ti: 

'Valtatie  7 on  osa  kansainvälistä  E 18  -tietä, joka  on  yhteys Pohjois-Euroopan suurkaupun-
kien välillä.  EU  on  määritellyt pohjoismaisen kolmion ETJ:n sisaisten liikenneväylähank-
keidert ykköslistalle.  Valtakunnallisesti valtatie  7 on  määritelty erityisen tärkeäksi valta-
tieyhteydeksi. Kotimaisen liikenteen kannalta  se on  tärkeä päätieyhteys Helsingin seudun 

 ja  Itä-Suomen rannikkokaupunkien välillä". 

...'Keskiniäaräiset liikennemäärät  ovat nykytilanteessa noin  6 000  autoa vuorokaudessa. 
Vuonna  2020 tieosan liikennernäärä  olisi tekeillä olevan  E 18  -selvityksen yhteydessä 
laaditun alustavan ennusteen mukaan noin  12 500  autoa vuorokaudessa. Vuoden 
vilkkaimpien tuntien aikana  jo  nykyiset liikennemäärät aiheuttavat ongelmia sekä 
sujuvuuden että liikenneturvallisuuden suhteen. Vuonna  2020 nykyverkon nopeustaso 

 olisi  alle  60 km/h."  

Lisäksi todetaan kevyen liikenteen ongelmat, henkilövahinkojen ennustettu lisääntyminen 
noin neljästä vuosittaisesta onnettomuudesta yhdeksään nykyverkolla vuonna  2020,  sekä 
asutukseile aiheutuvat este-  ja meluvaikutukset. 

Tiesuunruttelusta  vastasi Uudenmaan tiepiirin aluetoimisto omana työnään 
lukuunottamatta siltojen suunnittelua, johon käytettiin konsuittia. Tiensuun-
nittelukonsuittia ei siis käytetty. Hankeryhmään kuuluivat projektipäällikkö 

 ja  pääsuunnittelija Uudenmaan tiepiiristä, rakennustarkastaja Pernajan kun-
nasta, rakennuspäällikkö Loviisan kaupungista sekä konsuittien edustajat 
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(YS-Rakenteet Oy/siltasuunnitelmat,  LT-Konsultit Oy! ympäristövaikutus
-ten  arviointiohjelma  ja  vaikutusten arviointiselostus sekä Panpian Oy/hir-

viselvitys). 

Hankeryhmä  kokoontui kokonaisuudessaan maalis-, kesä-  ja  syyskuussa  
1994.  Näistä kokouksista laadittiin muistiot. Lisäksi oli kokouksia, jothin  kaik- 
Ida  jäseniä ei kutsuttu, mutta niistä laadittiin muistiot. Ne koskivat huutikuun 
alussa  1994 jäijestettyä yleisötilaisuutta, hirvifie  tarkoitettujen alikulkujen jär-
jestämistä (elokuu  1994)  sekä siltojen suunnittelua (lokakuu  1994). Pääsuun-
nittelijan  mukaan tässä vaiheessa ei erimielisyyksiä juuri ollut  ja  työ oli pitkäl-
ti asiantuntijatyötä (JT). Asiakirjojen lähettämisen  ja harvahkojen  kokousten 
lisäksi pääsuunruttelija hoiti viranomaisyhteistyötä puhelimitse. Lisäksi eri 
tahot antoivat hankkeesta lausunnot ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyn yhteydessä. 

Pääsuunnittelijan  mukaan "Varsinainen viranomaistyö jäi tiesuunnitteluvai-
heessa vähäiseksi. Yksi syy  on,  että varsinaiset muita viranomaisia kosketta-
vat  ja  kiinnostavat periaatepäätökset tehtiin  jo yleissuunnitteluvaiheessa. 

 Hankkeen erityispiirteenä  on  mielestäni myös  sen  etenemisen nopeus, eli 
katkoa yleissuunnittelun  ja tiesuunnittelun  välillä ei ollut. Tiesuurinittelu 
aloitettiin  jo  vuoden  1994  alussa, jolloin yleissuunnittelusta annetut lausunnot 
vaikuttivat  jo  suoraan tiesuunnitteluun" (JT.) 

Suunnittelualueen  asukkaiden  ja  maanomistajien sekä alueellisten joukko- 
viestimien kanssa käytävää vuorovaikutusta varten laadittiin kanden liuskan 
mittainen viestintäsuunniteinia. Siinä hahmoteltiin hyvin lyhyesti ne tavoit-
teet  ja  toimet, joilla vuorovaikutusta tiepiirin Itä-Uudenmaan suunnittelutoi-
miston sekä asukkaiden, maanomistajien  ja alueeffisten joukkoviestimen 

 kanssa ajateltiin toteuttaa. 

Viestintäsuunnitelman  mukaisesti toteutettiin  mm.  seuraavat toimet: Tammi-
kuussa  1994 kuulutettiin maastotöiden  aloittamisesta. Kuulutus lähetettiin 
myös jokaiselle maanomistajalle kotiin samoin kuin kuulutus yksityisteiden 
järjestelysuunnitelman nähtävilläolosta. Lehdistötilaisuus järjestettiin  29.3. 
1994  Itä-Uudenmaan suunnittelutoimistossa Mäntsälässä. Projektipäällikön, 
pääsuunnittelijan  ja  yhden suunnittelijan lisäksi läsnä oli kaikkiaan seitsemän 
eri paikallislehtien  ja  kaksi paikallisradioiden toimittajaa. Suunnitelma-asia-
kirjat olivat tielaissa säädetyllä tavalla nähtävinä Pernajan  ja  Loviisan kun-
nantaloffla sekä Uudenmaan tiepiirin toimistossa Helsingin Itä-Pasilassa. Li-
säksi järjestettiin yleisötilaisuudet huhti-  ja  lokakuussa  1994  Koskenkylän 
suomenkielisellä koululla. Tiesuunnitelman valmistuttua ei järjestetty yleisö- 
tilaisuutta vaikka viestintäsuunniteirnan mukaan sellainen oli tarkoitus jäijes

-tää.  Pääsuunnittelijan  mukaan Pernajan kunnan edustajien kanssa käytyjen 
neuvottelujen jälkeen viimeinen yleisötilaisuus katsottiin tarpeettomaksi  UT).  
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Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä astui voimaan  1.9.1994. 
Lain siirtymäsäännökset  edellyttivät, että Koskenkylä-Loviisa hankkeessa oli 
toteutettava  lain  mukainen menettely. Tiepiiri neuvotteli ympäristönii-
msteriön  ja YVA-lain  mukaisen yhteysviranomaisen, läänirihallituksen kans-
sa siitä, miten lakia tulisi soveltaa. Neuvotteluissa todettiin, että arvioin-
tiselostuksessa keskitytään uuden moottoritielinjauksen ympäristövaiku-
tuksiin, haittojen lieventäniisen suunnitteluun  ja seurantaohjelman  laadin-
taan. Arviointiselostuksessa tarkastellaan myös yleissuunnitelmasta annettu-
jen lausuntojen huomioonottamista tiesuunnitelmassa. 

Tiepiiri  toimitti ympäristövaikutusten arviointiohjelman  /49/  Uudenmaan 
lääninhallitukselle  21.11.1994  ja  normaalille lausuntokierrokselle  ja  sai siitä 
hyväksyvän lausunnon  16.12.1994. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

 oli nähtävillä suunnittelun ajan Loviisan raatihuoneella, Pernajan kunnantoi-
mistossa  ja tielaitoksen palvelupisteessä  Helsingissä. Kuntien lausunnot siitä 
saatiin elokuussa  1995. Yhteysviranomainen  antoi lausuntonsa huhtikuussa 

 1995.  Tämä "virallinen" ympäristövaikutusten arviointiselostus pohjautuu 
pitkälti yleissuunnitteluvaiheessa laadittuun selostukseen. 

Nähtävillä olleet tiesuunnittelun asiakiijat koostuvat kaikkiaan kolmesta  ma-
pista.  Karttojen  ja poikkileikkauspiirrosten  lisäksi ne sisältävät vaikutuksia  ja 

 suunnittelun etenemistä kuvaavia tekstejä. 

Tiesuunnitelmaselostuksen  sisällysluettelo noudattaa pitkälti tielaitoksen  tie-
suunnitteluohjetta /38/.  Vaikutuksia kuvaavat luvut sisältävät kuitenkin 
usein  vain  kappaleen mittaisen toteamuksen  tai viittauksen  johonkin erilli-
seen raporttiin. 

Suunnitelmasta annettiin ainoastaan yksi muistutus, joka koski Björnträsketin 
alueelle suunniteltujen  loma-asuntojen rakentamisen estymistä  jos  suunnitel-
tu vaihtoehto toteutetaan. Pääsuunnittelijan mielestä vähäiseen muistutusten 
määrään vaikutti erityisesti yleissuunnittelun tavanomaista selvästi 
laajempi tiedottaminen  ja  keskustelu (JT).  

2 .2  Strategisen  suunnittelun vaiheet  

Valtatieverkon kehittämissuunnitelma 

Tiehallitus  suunnitteli valtatieverkon kehittämistä vuodesta  1989  vuoteen 
 1992.  Samanaikaisesti laadittiin tienpidon pitkän aikavälin  'TIE 2010"  -suun-

nitelma  /31/. Se  oli eräänlainen tienpidon pitkän aikavälin strateginen suun-
nitelma  ja  sellaisena  1995  valmistuneen tienpidon kymmenvuotissuunnitel

-man  edeltäjä. 
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Sekä valtatieverkon kehittämissuunnitelman että  Tie 2010  -suunnitelman val-
mistelusta vastasi tiehallituksessa tiensuunruttelutoimisto. Päätieverkko-
suunnitelman valmistelusta vastasi yksi suunnittelija. Lisäksi valmistelu- 
työhön osaffistuivat useat konsultit. Suunnittelun johtoryhmä ohjasi työtä. 

 Sen  sijaan kiinteää suunnitteluryhmää ei ollut  /53/ (ML). 

Valtatieverkon kehittämissuunnitelma  oli ensimmiiinen  koko  maan kattava 
varsinainen verkkosuunnitelma. Aikaisemmin oli suunniteltu kerrallaan  vain 

 muutama pitkä yhteysväli  (ML). Valtatieverkon kehittämissuunniteirnaa  val-
misteltiin usean välivaiheen  ja palautekierroksen  kautta. 

Kesäkuussa  1989  valmistui raportti "Päätieverkon kehittäminen. Lähtökohtia 
uudelleen arvioinnin taustaksi", joka oli tarkoitettu keskustelun pohjaksi eri 
yhteiskuntatahojen kanssa  /27/.  Raportti lähetettiin lausunnolle  mm.  läänin-
haffituksifie, maakuntaliitoille, seutukaavaliitoille, kauppakamareffle, eräille 
keskusvirastoffie, tutkimuslaitoksille  ja  korkeakouluille. Marraskuussa  1989  
valmistui kommenttien yhteenvetona "Luonnos Suomen päätieverkoksi  2030.  
Yhteenveto eri osapuolten näkemyksistä". Joulukuussa  1990  valmistui yhteis-
kuntakeskustelun pohjalta muokattu uusi väliraportti "Valtatieverkon kehit-
tämissuunnitelma. Väliraportti yhteiskuntakäsittelyä varten"  /52/,  joka lähe-
tettiin lausunnolle eri tahoille. Siinä Koskenkylä-Loviisa-väli ehdotetaan ra-
kennettavaksi moottorihikennetienä. 

Tielaitoksen  johtokunta hyväksyi valtatieverkon kehittämissuunnitelman 
verkkoehdotuksen  ja sen kehittämisperiaatteet  keväällä  1991.  Tältä pohjalta 
valmistui kesäkuussa  1991  luonnos "Valtatieverkon kehittäniissuunnitelma  
2010" /53/,  joka oli tiehallituksen esitys liikenneministenölle. Valtatieverkon 
kehittämissuunnitelmaan  on kiijattu  kehittämisen lähtökohdat sekä hankkei-
den toteuttamisohjelmat eri rahoitusvaihtoehdoissa. Tiekohtaisissa toimenpi-
dekartoissa  ja kymmenvuotisjakson  1993-2002  toteuttamisohjelmissa  ohjel-
mat  on yksilöity hankkeittain  /50/.  Koskenkylä-Loviisa-väli  on  esitetty ra-
kennettavaksi moottoritienä. Rakentaminen  on  esitetty aloitettavaksi ohjel-
mavaihtoehdosta riippuen  1995 tai 1997.  Suunnitelmasta pyydettiin lausun-
not eri tahoilta. 

Tiehallitus  teki suunnitelmaan liikenneministeriön pyytama t  tarkistukset  ja 
 käsitteli ne tielaitoksen johtokunnassa huhtikuussa  1992.  Tältä pohjalta laadit-

tiin  1992  "Valtatieverkon kehittäntissuunnitelma.  Verkon laajuus  ja laatuta-
voitteet"  /51/,  joka oli tiehallituksen esitys liikenneministeriölle. Tässä suun-
nitelmassa ei enää ollut liikenneministeriön toivomuksesta hankekohtaisia 
kannanottoja rahoitus-  ja toteuttamisaikatauluiksi  (ML). Koskenkylä-Loviisa-
väli  on  merkitty kehittämishankkeita kuvaavassa kartassa moottoriliikenne-
tieksi. 

Lausuntokierrosten  lisäksi suunnittelun kuluessa oltiin yhteydessä useisiin 
viranomais-  ja etutahoihin.  Lisäksi muutamat, lähinnä seudulliset etutahot, 
lähettivät lähetystöjä tuomaan näkemyksensä esifie  (ML) 
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Tienpidon  suunnitelma  1995-2004  

"Tienpidon  suunnitelma  1995-2004"  valmistui vuodenvaihteessa  1994-95 
/35/.  Suunnitelmaa edelsi vuonna  1994  valmistunut "Tienpidon visio  2005" 
/32/,  jossa linjattiin tienpidon yleiset tavoitteet  ja  painotukset. "Tienpidon 
suunnitelmassa käsitellään  vision  toteuttamisen vaatimat toimet  ja  niiden 
kustannukset. Suunnitelma kuvaa liikenneministeriön edellyttämän  10-vuo-
tisen kebittämisohjelman sekä tiestön hoidon, ylläpidon  ja liikenneympäris-
tön  parantamisen painotukset"  /35,5. 6./  Suunnitelmassa ei käsitelty yksittäi-
siä kehittämishankkeita.  Sen  valmistelun yhteydessä laadittiin julkaisematto-
maksi jäänyt kehittämishankkeiden toteuttamisohjelma, jossa määriteltiin  tie-
verkon kehittamistarpeet yhteysvälien  ja  yksittäisten hankkeiden tasolla. Oh-
jelmassa ehdotetaan Koskenkylän  ja  Loviisan  välisen moottoriliikennetien 

 rakentaminen aloitettavaksi  1995.  Suunnittelun alkuvaiheessa ohjelma oli tar-
koitus liittää lO-vuotissuunnitelman osaksi. 

Suunnittelusta vastasi tielaitoksen tienpidon suunnittelun yksikkö. Valmiste-
lu tapahtui yhteistyössä tiepiirien kanssa. Suunnitelmaluonnoksen valmistut-
tua  se  lähetettiin sidosryhmille kommentoitavaksi. Kaikenkaikkiaan suunni-
telmista annettiin yli  50  kirjallista lausuntoa. Lisäksi sidosryhniille järjestettiin 
yksi valtakunnallinen  ja  kymmenen alueeffista seminaaria, joihin osallistui 

 kaiken  kaikkiaan  n. 170  henkilöä. Seminaareihin osallistuivat ministeriöt, lii-
kenneministeriön alaiset lilkelaitokset  ja keskushallirinot,  tutkimuslaitokset  ja 

 korkeakoulut, maakuntien liitot, liikennealan liitot  ja  yhdistykset, ammattiau-
toilijoiden järjestöt sekä konsultit  /35, s. 6-7.!  

Yleiseurooppalaisen  TEN-tieverkon suunnittelu  

E 18-tie  ja  siten myös Loviisa-Koskenkylä-tieosuus  on  osa  Suomen suunnitel-
tua  TERN-tieverkkoa. EU:n  komissio  on  tehnyt ehdotuksen yleiseurooppalai

-sista  (TEN) liikenneverkoista 7.4.1994. Se  tarkistetaan vuonna  1995.  Komissio 
 on  helmikuussa  1995  tehnyt virallisen ehdotuksen Suomen  TEN-tieverkosta. 

EU:n  ministerineuvosto edellytti, että verkkoa koskevat päätökset tehtiin ke-
sään  1995  mennessä  /28/.  

Valtakunnallinen Iiikenneinfrastruktuurisuunnitelma 

Liikenneministeriö asetti  13.10.1994  työryhmän, jonka tehtävanaoli selvittää 
liikenneväylien ylläpitoa  ja  kehittämistä lyhyellä  ja  pitkällä aikavälillä vuo-  -  
teen 2010  saakka. Yksimielinen mietintö "Suomen Iiikenneinfrastruktuuri 

 2010"  valmistui keväällä  1995 /28/.  Suunnitelma oli ensimmäinen eri  liken-
nemuotoja  valtakunnan tasolla yhteensovittava suunnitelma. Rahoitusohjel

-ma  sisälsi esityksen tärkeimpien liikennehankkeiden toteuttamisaikatauluksi. 
Koskenkylä-Loviisa-hanke kuului kiireellisimpien tiehankkeiden joukkoon. 
Suunnitelmassa tien rakennus esitettiin aloitettavaksi  1997 /28, s. 80/.  Mietin-
nön aikataulu oli hyvin kiireinen. Suunnitelman pohjana käytettiin liikenne- 
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ministeriön hallinnonalan eri laitosten tekemiä liikenneverkon laatua  ja  laa-
juutta sekä  sen  kehittämisen ohjelmointia koskevia pitkän aikavälin suunni-
telmia. Suunnitelmat esiteltiin lyhyesti mietinnössä. Liikenneministeriön työ-
ryhmä muokkasi eri sektoreiden esitykset tiettyihin rahoituspuitteisiin  (ML).  

Työryhmän jäseninä olivat liikenneministeriön  ja  eri liikennemuotojen suun-
nittelusta vastaavien hallinnonhaarojen edustajien lisäksi edustajat valtiova-
rainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Valtion taloudellisesta tutkimus-
keskuksesta, Suomen Kuntaliltosta  ja  Teollisuuden  ja  Työnantajien Keskuslii-
tosta. Työryhmän käytössä oli liikennekonsultti. Valmistelutyön aikana työ- 

 
- 

ryhmä järjesti aihetta käsitelleen seminaarin  ja  keskustelutilaisuuden viran-
omaisille, tiedotusvälineffie  ja liikenneasiantuntijoille.  /28/. 

E 18  -väyläsuunnittelu  

Muutama vuosi sitten ryhdyttiin Turun  ja  Vaalimaan  välisen  E 18 -tien kehit-
täniistä tarkastelemaan kokonaisuutena. Keskeisenä lähtökohtana  on  tien  Hit

-täminen yleiseurooppalaisten hikenneverkkojen  (TEN)  kehittämiseen. Ta-
voitteena  on  saada  E 18  -hankkeelle yleiseurooppalaista rahoitusta.  E 18 -tietä 

 on  pyritty kehittämään nimenomaan läntisen Euroopan  ja  Venäjän välisenä 
korridorthankkeena.  Se on  osa  as.  Pohjolan kolniio-liikennejärjestelmähan-
ketta, jonka ajatellaan yhdistävän Suomen, Ruotsin  ja  Norjan pääkaupungit 
sekä toimivan korridorina Länsi-  ja  Keski-Euroopan, Pohjoismaiden  ja  Venä-
jän välillä  /20.!  Liikenneministeriö asetti heinäkuussa  1995  työryhmän selvit-
tämään Pohjolan kolmion Suomen ympäristövaikutuksia ohjelma-YVA:n ko-
keiluna. 

Kesällä  1994  julkaistussa muistiossaan suomalainen  Gateway-työryhmä sel-
vitti Suomen asemaa Venäjän  ja  Läntisen-Euroopan liikenteen välittäjänä. 
Muistiossa  on  esitetty muutamia korridorihankkeita, joihin sisältyy myös  E 18 

 -tien kehittäminen.  /28/  

Keväällä  1995  julkaisthn "Eurooppatie  E 18  Suomessa" -selvitys, jossa suunni-
tellaan  E 18  -tien kehittämistä kokonaisuutena  /10, s. 9-11/.  Suunnittelua 
johtaa Uudenmaan tiepiiri. Hankkeen johtoryhmässä ovat liikenneministeri-
ön  ja  U, T  sekä KaS tiepiirin edustajat. Koskenkylä-Loviisa välille kaavaillaan 
vähintäänkin moottoriliikennetasoista tietä. 

Suunnittelun alussa haastateltiin muutamia sidosryhmiä,  mm.  eri  kuljetusyri-
tyksiä ja kuijetusalan  liittoja  ja viranomaistahoja.  Tien  vaikutusalueen  maa-
kuntien liitoille lähetettiin kysely, jossa selvitettiin alueen kuntien maankäyt-
tösuunnitelmia. Marraskuussa  1994  järjestettiin sidosryhmäseminaari johon 
osallistuivat lähinnä elinkeinoelämän, kuntien  ja  viranomaisten edustajat. 
Seminaarissa esiin nousseet kysymykset  on  koottu yhteen  /3/.  Vuonna  1995 

 valmistui tietä koskeva selvitys  /2/. /10, s. 9-11.!  
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3  ANALYYSI  JA  KEHITrÄMISNÄKÖK0HTIA 

 3 .1 	Hankesuunnittelu  

3 .1 .1  Suunnittelun  organisointi  ja  sisäinen vuorovaikutus 

Johtaminen 

Tiepiirin suunnittelukäytännössä hankkeen organisoinnin  ja  vuorovaikutuk-
sen kannalta ehdottomasti merkittävin henkilö  on  hankkeen vetäjä (johtaja), 
joka  on  yleensä kokenut insinööri  tai dipiomi-insinööri  /26, s. 39/.  Hankkeen 
vetäjistä  osa  on  erikoistunut esisuunnitteluun eli esimerkiksi yleissuunnitel

-mun, osa  toimii tiesuunnittelussa. Koskenkylä-Loviisa-hankkeen yleissuun-
nittelun vetäjä oli aiemmin toiminut pääasiassa tiesuunnittelijana. 

Tarve-  ja pääsuuntaselvityksiä  pidettiin vielä  90-luvun alussa yleissuunnitte-
lua sitovina; uusien linjauksien saati tien tarpeen selvittämistä pidettiin turha-
na, jopa epätoivottavana. Ennen kaikkea tämä, mutta kenties myös hankkeen 
vetäjän tiesuunnittelutausta vaikuttivat siihen, että yleissuurinittelussa edet

-tim  melko nopeasti yksityiskohtiin  /42/.  Nykyisin näin vanhat suunnitelmat 
merkitsevät yleensä tarvetta aloittaa työ "puhtaalla pöydältä". 

Koska pääsuuntaselvitystä pidettiin kutakuinkin ongelmattomana, alettiin 
Koskenkylä-Loviisa tieosaa suunnitella kuin rutiininomaista tieteknistä han-
ketta. Valtaosa hankeryhmän jäsenistä ei nähnyt tarpeelliseksi vaikutusten 
perusteellista arviointia  ja  siihen liittyvää tavanomaisia yleisötilaisuuksia laa-
jempaa vuorovaikutusta. Nämä käynnistyivätkin vasta myöhemmin tiepiirin 

 ja konsultin ympäristöasiantuntijoiden  aloitteiden jälkeen. Sittemmin eräs 
hankeryhniäedustaja ilmaisi tyytyväisyytensä  YVA-menettelyyn  /43/. 

YVA:n  yhteydessä esiin tulleiden periaatteiden mukainen vaikutusten arvi-
ointi  ja  vuorovaikutus oli tiepiirissä vielä tuolloin kokeiluluontoista.  Kosken

-kylä-Loviisa-hankkeessa yleissuunriittelun rutiineihin pitäytymistä kuvaa  se, 
 että tiepiirin suunnittelupäällikkö valitsi linjausvaihtoehdon jatkosuunnitte-

luun ennenkuin vaikutusten arviointiselostus oli valmis  ja  käsitelty. 

Ympäristöasiantuntijalla  on  monessa tiepiirin suunnitteluprosessissa käytän-
nössä suuri vastuu  YVA-menettelyn johtamisesta.  Tama näkyi selvästi  Kos-
kenkylä-Loviisa-hankkeessa. Lisäksi ympäristöasiantuntija huolehti hank-
keen aikana  ja sen  jälkeen aktiivisesti YVA:a koskevasta viestinnästä  koko 
tielaitoksen  sisällä  ja sen  ulkopuolellakin  mm. luennoimalla saaduista  koke-
muksista. Tiepiirin ympäristöasiantuntija ei Uudenmaan tiepiirissä kuulu 
piirin eikä suunnittelutoimialan johtoryhmään. Siksi tieto käynnistymässä 
olevista hankkeista  ja  muista tehtävistä tulee usein vasta hankkeen vetäjän 
kautta. Ympäristöasiantuntija ei voikaan riittävän ajoissa varautua tuleviin 
töthin saati vaikuttaa suoraan johtoryhmän ratkaisuihin kuin erityistapauk- 
sissa. 
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Vuorovaikutus  suunnitteluryhmässä 

Konsuittien  rooli oli merkittävä yleissuunnitteluvaiheessa.  He  tekivät valta-
osan perinteiseen tietekniseen suunnitteluun, mutta myös ympäristövaiku

-tusten  arviointiin kuuluvista töistä. Konsultit esittelivät ratkaisuehdotuksi-
aari, kuten linjausvaihtoehtoja  ja ympäristövaikutusraportteja hankeryhmälle 

 sekä erikseen tiepürin suunnittelijoille. 

Tiekonsultit  ja  tiepiirin tiesuunnittelijat muodostivat Koskenkylä-Loviisa 
yleissuunnittelussa eräänlaisen työtä johtaneen suunnittelijoiden ydinryh-
män. Toisen ryhmän muodostivat tiepiirin  ja konsultin ympäristöasiantunti-
jat,  joiden keskinäinen vuorovaikutus sujui myös hyvin. Ympäristöasiantun-
tijoilla oli kuitenkin vaikeuksia saada tiensuunnitteluun mukaan uusia, 
YVA:an liittyviä suunnitteluprosessin kehittämisideoita. Ympäristöasiantun-
tijat jäivätkin selvästi suunnittelijoiden ydinryhmän ulkopuolelle. Vuorovai-
kutus näiden kanden ryhmän välillä oli välillä pulmallista. Näkemyseroja 
ratkaisi toisinaan tiepiirin suunnittelupäällikkö. Näkemyserot tulivat esiin 
myös hankeryhmässä  (SK).  

Uudenmaan tiepiirissä hankkeiden vetäjät työskentelivät tuolloin hyvin itse-
näisesti. Vetäjät eivät esimerkiksi juuri pitäneet keskenään palavereja, joissa 
kokemuksia vertailtaisiin. Kaildd vuonna  1993  haastatellut vetäjät olisivat 
kuitenkin toisinaan kaivanneet muiden ammatillisia mielipiteitä. Erityisesti 
konsulteilta tiepiiriin siirtyneet olivat aluksi ihmetelleet säännöifisten palave-
rien puuttumista. Tällaiset palaverit sekä tehostaisivat merkittävästi vuoro-
vaikutusta, että olisivat mitä parhainta koulutusta nuorille suunnittelijoille. 
Palavereja voidaan täydentää muulla viestinnällä, vaikkapa suunnittelutoi-
miston neuvotteluhuoneen seinille kootuilla eri suunnitelmien etenemistä 
koskevilla tietoiskuilla  ja  tekstien kommentointikierroksilla  /13/.  

Tiesuunnitteluvaiheessa  työtä jatkoivat samat suunnittelijat kuin yleissuun-
rdttelussa. Tämä takasi riittävän hankekohtaisen asiantuntemuksen.  Jos  hen-
kilöt vaihtuvat eikä suunnitteludokumenteissa ole riittäviä tietoja voi syntyä 
informaatiokatkos, mikä saattaa aiheuttaa turhaa työtä. informaatiokatkosten 
välttämiseksi tulisi tiedon taltiointiin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. 
Esimerkiksi hanke-  ja  suunnitteluryhmän palavereja tulisi nykyistä useam-
min nauhoittaa, erityisesti sifioin kun pöytäkirjaa  tai  kokousmuistiota  ei laa-
dita. Nauhojen yksityiskohtainen purku raporteiksi  on  sen  sijaan tarpeetonta. 
Tieto nauhoituksesta kenties sitouttaa ryhmien jäsenet entistä lujemmin kun-
kin esittämiin kannanottoihin. Samalla asiaton 'jälkipeli' estyy. 

Tiesuunnitteluvaiheessa  ei tien suunnitteluun käytetty konsuitteja (silta-  ja 
YVA-konsuitteja  lukuunottamatta), koska tiepiirin suunnittelutoimisto halusi 
hoitaa suunnittelun alusta loppuun pitääkseen yllä ammattitaitoaan  ja  saa-
dakseen uusia kokemuksia. 
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Kehittäjä  kokeiluhankkeisiin 

Koskerikylä-Loviisa tieosuuden yleissuunnittelun kaltaisia kokeiluhankkeita 
tehostaisi ulkopuolisen kehittäjän käyttäminen sopivissa vaiheissa. Hänen 
tehtävänään olisi muun muassa varmistaa, että suunriitteluryhmä käy työn 
alussa välttämättömat suunnittelutapaa  ja  ryhmän omaa työtapaa koskevat 
keskustelut. Kehittäjä pitäisi myös huolta, että sovittua linjaa seurataan joh-
donmukaisesti, ryhmän sisäinen viestintä toimii hyvin  ja  karttunut  kokemus 

 tiedostetaan, kiiataan  ja  levitetään  koko yksikköön ja tielaitokseen.  

Järjestelmällinen  ryhmätyö  on  tärkeää 

Järjestelmällinen ryhmätyö näytti olevan tiepiirin toiminnassa suhteeffisen 
vierasta. Ryhmät toimivat vapaamuotoisen kokoustekniikan pohjalta. Tämä 
riittää ehkä silloin kun ryhmän jäsenillä  on  sama koulutustausta  ja  tehtävät 
ovat rutiininomaisia.  Jos  kyse  on  monien ammattialojen yhteistyöstä  ja  mut-
kikkaita vaikutuksia  ja  ristiriitoja aiheuttavista hankkeista tulisi ryhmätyöta-
pojen opiskeluun  ja  soveltamiseen kiinnittää vakavaa huomiota. Ryhmätyön 
hallinnalla ehkäistään väärinkäsityksiä, estetään turhautuniista,  jota  eri am-
mattikuntien erilaiset työtavat helposti aiheuttavat sekä nopeutetaan työtä.  

3 .1 .2  Viranomaisyhteistyö  

Loviisa-Koskenkylä-hankeen pääsuuntaselvitystä laadittaessa "oltiin yh-
teydessä" eri viranomaisiin. Harikeryhmä -termiä ei selvityksessä käytetä. 
Viranomaisyhteistyötä ei myöskään suunnitelmassa kuvata. Ei esimerkiksi 
mainita miten yhteyttä pidettiin  tai  ketkä henkilöt olivat työssä mukana. 
Myöskään ei mainita mukana olleiden ammatillista taustaa, heidän käsityksi-
ään  ja  niiden perusteluja. Raportti  on  tässä mielessä hyvin perinteinen  per-
soonattoman hallintobyrokratian  tuote. 

Koskenkylä-Loviisa-hankkeessa, kuten yleensäkin tielaitoksen hankesuunnit-
telussa  90-luvun puolivälissä, pääosa viranomaisyhteistyöstä tehtiin hanke- 
ryhmässä. Nämä ryhmät koostuvat yleensä tiepiirin  ja konsuittien  edustajien 
lisäksi kuntien viranhaltijoista sekä alueeffisten viranomaisten edustajista. 
Tärkeimpiä jäseniä ovat kunnan kaavoitus-  ja  teknisen suunnittelun viranhal-
tijat, alueellisten liittojen, lääninhallituksen sekä ympäristökeskuksen asian-
tuntijat  /26/.  Kunnan ympäristöviranhaltijoita  sen  sijaan saadaan harvoin 
ryhmiin mukaan  (SK). Usäksi  kuullaan tilanteen mukaan museovirastoa, 
puolustusvoimia sekä rautatie-  ja ilmailuviranomaisia.  Näiden tahojen edus-
tajat eivät yleensä toimi hankeryhmässä jatkuvasti. Suunnittelijat käsittelivät 
hanketta myös erikseen eri tahojen edustajien kanssa. 

Uudenmaan läänissä toimi  90-luvun alusta alkaen "tieympäristöyhteistyöryh
-mä",  jossa oli pääasiassa osastopäällildthtasoisia ympäristö-  ja aluehallirinon 

 viranomaisia. Ryhmä käsitteli teihin liittyviä ympäristöasioita välittäen eri 
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organisaatioiden näkemyksiä  ja  niiden laatimia selvityksiä  ja  muuta infor-
maatiota. Ryhmä esitti myös suosituksia esimerkiksi siitä, mitä hankkeet 
tulisi ottaa ympäristövaikutusten arviomtimenettelyn piiriin. Uudenmaan 
tiepiiri noudatti pitkälti ryhmän suosituksia. Muissa lääneissä vastaavia ryh-
miä  on  kutsuttu esim. "TYKY"-ryhmiksi. Niiden perustaminen käynnistyi 
valtakunnallisen  tie-  ja yinpäristöviranomaisten  yhteistyöryhmän mietinnön 
pohjalta  /59/.  

Yleissuunnitteluvaiheessa  toimi siis sekä hankeryhmä että tieympäristöyh-
teistyöryhmä. Kummassakin ryhmässä olivat edustettuna samat viranomais-
tahot (tieympäristöyhteistyöryhinässä ei kuitenkaan kuntia) vaikkakin eri 
henkilöt. Tämä vaikuttaa resurssien käytön kannalta tehottomalta. 

Koskenkylä-Loviisa-hankkeen yleissuunnitteluvaiheessa ryhmiin osallistu-
neiden viranomaisten roolit olivat aluksi selldytymättömiä. Ainakin läänin-
hallituksen ympäristötoimiala sekä vesi-  ja ympäristöpiiri  katsoivat, että  han-
keryhmän  jäsen ei ole viranomaistahonsa edustaja vaan lähin  ä  kuulostelija 

 ja  ideoija. Suunnittelun aikana ympäristöviranomaiset toivat kantansa hanke- 
ryhmässä muutaman kerran selvästi esiin.  Sen  sijaan tiepiirissä uskottiin, että 
työnaikana käydyt keskustelut edustavat ao. viranomaisten kantaa, eivätkä 
ole ensisijaisesti  vain  asiantuntijan mielipiteitä. 

Suunnittelun jälkeen hyväksyttävää vaihtoehtoa koskevat lausunnot olivat-
kin tiepiirin mielestä yllättäviä. Yllätykset aiheutuivat ensinnäkin siitä, että 
hankeryhmätyön periaatteet  ja  en  osapuolten roolit oletettiin itsestään selvik-
si, eikä niistä keskusteltu järjestelmällisesti - yksi tärkeimmistä hyvän ryhmä-
työn edellytyksistä puuttui. Toiseksi lääninhaifitus  ja  vesi-  ja ympäristöpiiri 

 olivat tuolloin verrattain jäykkiä päällikkövirastoja, joissa keskustelua käytiin 
pitkin linjaorganisaation portaita, eikä valtaa delegoitu hankeryhmissä toimi-
ville henkilöffie.  Katsottiin jopa, että hankeryhmäedustaja  on  jäävi antamaan 
lausuntoa.  Marko  Offin  /22, s. 50/  mukaan "Hankeryhmän jäsen ei ole jäävi 
antamaan lausuntoa hankkeesta, jonka valmistelussa  on  itse ollut mukana. 
Tähän viittaa KI-lO:ssa ollut kaavan valmistelua koskeva ennakkotapaus". 

Viranomaiset olisi voitu ainakin joissakin vaiheissa ottaa suoraan mukaan 
kansalaisten  ja  eri etutahojen kanssa toteutettuun vuorovaikutukseen. Nyt 
tiepiirin suunnittelijat joutuivat yleisötilaisuuksissa selittelemään esimerkiksi 
metsäalueen biodiversiteetin  ja pohjavesialueen  merkitystä. Toisaalta paikal-
liset mielipiteet jäivät ethisiksi hankeryhmässä  ja tieympäristöyhteistyöryh-
mässä  toimineille viranomaisille. Eräs ratkaisu näihin pulmiin  on  neuvottelu- 
ryhmä, joka yhdistää viranomaisten, kunnan viranhaltijoiden, päättäjien sekä 
asukkaiden edustajat  /57/.  Laajapohjaisen neuvotteluryhmän kokoamisessa 

 ja  toiminnassa  on  omat vaikeutensa. Siitä  on  kuitenkin saatu myös hyviä 
kokemuksia Nurmijärvi-Järvenpää maantien yleissuunnittelun ohjelmoinnis

-sa  /21/.  Neuvotteluryhmä  on  mandoffista  koota myös strategisessa suunnit-
telussa. 
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3 .1 .3  Vuorovaikutus  eturyhmien  ja  kansalaisten kanssa 

Näkemysten kartoitus 

Pääsuunta-  ja tarveselvitysvaiheessa  ei käyty laajapohjaista keskustelua. Esi-
puheessa mainitaan ainoastaan, että "suunriittelutyön aikana  on  oltu yh-
teydessä" viranomaisiin  ja  "eri intressitahoihin"  /17/.  Näihin kuuluu esimer-
kiksi Imatran Voima Oy, jolla oli alustavia suunnitelmia  400 kV  sähkölinjasta 

 alueella. Vuorovaikutuksesta kansalaisten  ja  eri intressitahojen kanssa  on 
 erittäin niukasti mainintoja. Tiedotustapoja ei kerrota, kuten ei myöskään sitä, 

kuulutettiinko suunnitelmasta alueella. 

Ristiriitoja tien ei katsottu aiheuttavan: "Pääsuuntavaihtoehtoja muodostetta-
essa ympäristö-  ja  luonnonolosuhteet  on  otettu mandollisimman tarkoin huo-
mioon. Huomattavia ristiriitoja ei tältä osin esiintyne minkään vaihtoehdon 
kohdalla." 

Tielaitos  julkaisi pääsuuntaselvityksen aikoihin havainnoffistainis-  ja tiedo-
tusoppaan  suunnittelijoille. Oppaassa tarkastellaan hallintomenettelylain jul-
kisuutta käsittelevää  13 §:ää,  ja  otetaan kantaa suunnittelun avoimuuteen  /33, 
s.8-9/:  

"...suunnitteluasteella  olevasta asiasta ilmoittaminen voi olla tarkoituksenmukaista vasta 
sitten, kun ilmoituksessa voidaan tehdä seiko suunnittelun lähtökohdista  ja  tavoitteista." 
"Suunnitteluun saattaa liittyä tietoja, joista ilmoittaminen voi vaarantaa ratkaisun tarkoi-
tuksenmukaista toteuttamista. Tällaisia ovat  mm.  tiedot, joiden tunnetuksitulo aiheuttaa 
keinottelua  tai  muita epäterveitä ilmiöitä. Tämänlaatuisia ovat  mm.  tienpitoaineen  ottoon 
liittyvät tutkimukset samoin korvauksien ennakkoarviot." 

Pääsuuntaselvityksen  aikoihin suunnittelu oli selvästi suljetumpaa kuin  90- 
luvulla. Kansalaisia pidettiin tiensuunnittelussa pitkälle  80-luvulle asti vielä 
lähes hallinnon "alamaisina", joille tiedotettiin tehdyistä ratkaisuista kun  se 

 oli sopivaa  ja  joiden vaikutusmandoffisuudet olivat käytännössä hyvin vähäi-
set  /12, s. 73-93, 14, s. 55-73/.  

Eri osapuolten näkökohdat esimerkiksi vaihtoehdoista  ja  vaikutusten merki-
tyksestä eivät siis ainakaan pääsuuntaselvityksen perusteella olleet yleis- 
suunnittelua käynnistävien suunnittelijoiden tiedossa. Tosin piirissä pitkään 
toimineet suunnittelijat tunsivat aluetta  ja pääsuuntaselvitykseen  osallistu-
neet voivat välittää suullisesti tietojaan. Pääsuuntaselvityksen tekijöistä tus-
kin kuitenkaan olisi ollut mainittavaa apua Koskenkylä-Loviisa-hankkeen 
vuorovaikutuksen suunnittelussa,  sillä  arvostukset olivat kymmenessä vuo-
dessa muuttuneet. Myöskään kunta-  ja seutukaavaliittojen  edustajat hanke- 
ryhmässä eivät osanneet odottaa ristiriitoja  tai  eivät välittäneet niistä. 
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Monissa tapauksissa tiepiirin suunnittelijat voisivat haastatella tiemestaripii-
rin henkilöitä, jotka tuntevat alueen asukkaita. Näin voitaisiin nopeasti var-
mistua mandoifisista ristiriidoista alueella  jo  ennen suunnittelun käynnisty-
mistä. Koskenkylä-Loviisa-hankkeessa paikallisesta tiemestaripiiristä suun-
nittelutoimistoon lainattu henkilö osoittautui ympäristövastaavan oivallisek-
si tietolähteeksi, tiedon välittäjäksi  ja  paikalliseksi organisaattoriksi. Näyttää 
kuitenkin siltä, että ainakin Uudenmaan tiepiirissä suunnittelijoiden  ja  tie-
mestaripuril.sten  keskustelu  on  tavallisesti vähäistä. 

Järjestelmällistä eri osapuolten  ja  heidän näkemystensä kartoitusta sekä tähän 
pohjautuvaa vaihtoehtojen muodostamista ei suoritettu myöskään yleissuun-
nittelun alussa. Siihen ei näyttänyt olevan aihetta, eikä  se  muutenkaan kuulu-
nut suunnittelurutiineihin. Niinpä vaihtoehtojen muodostaminen sujui  kat-
konaisesti.  Eräiden suhteellisen pian karsittujen vaihtoehtojen tarkastelu ete-
ni yksityiskohtiin, jopa kalliisiin maastotutkimuksiin asti. Tehokkaammalla 
vuorovaikutuksella karsintaa olisi voitu tehdä  jo  alkuvaiheessa pelkästään 
tuolloin käytettävissä olleen aineiston perusteella.  Jos  alkuvaiheessa pyritään 
pitävään  ja hyväksyttävään  karsintaan nousee suunnittelun ohjelmointivaihe 
erittäin merkittäväksi. Silloinhan sekä sovitaan työtavoista että siitä, mitä 
vaihtoehtoja  ja  vaikutuksia tarkastellaan perusteellisesti  ja  mitä voidaan  jo 

 työn alkuvaiheessa karsia. 

Nykyisin suunnittelun alkuvaiheessa hankkeen vetäjän laatima "tehtävänan
-to"  ei riitä ohjelmoinniksi. Koska hankkeen vetäjä laati  sen  pääasiassa yksin, 

eivät muut hankeryhmän jäsenet saati muut osapuolet pysty vaikuttamaan 
ohjelmointiin. Konsulteffle lähetettävät tarjouspyynnöt pohjautuvat tehtä-
vänantoon.  Jos  konsultit eivät hallitse  tai  rohkene esittää tarjouspyynnöstä 
puuttuvia seikkoja ei ohjelmointi riitä turvaamaan suunnittelun etenemistä. 

Vuorovaikutukseen osallistuvien valinta  

Yleissuunnittelun  ensimmäiseen yleisötilaisuuteen lähetettiin kutsut paikalli-
sifie  ja seudullisifie yhdistyksffle. Organisoitumattomat etutahot  otettiin huo-
mioon tiedottamalla paikallislehdissä, avoimilla yleisötilaisuuksilla, kyselyllä 

 ja  näyttelyllä Pernajan kunnanvirastossa. 

Tiedotuksessa huomioitiin valtakunnalliset intressit  varsin  hyvin. Tiedotteita 
oli Helsingin Sanomissa  ja  tilaisuuksiin kutsut toimittajat kirjoittivat sekä 
yleis- että tiesuunnittelusta verrattain runsaasti. Kuitenkin esimerkiksi Suo-
men Luonnonsuojeluliitto otti kantaa vasta yleissuunnittelun loppuvaihees-
sa. Luonnonsuojeluliitossa toimineen henkilön mukaan liittoon tulvii erilaisia 
lausuntopyyntöjä viranomaisilta. Resursseja  on  kuitenkin  vain  kaikkein mer-
kittävimpien tapausten käsittelyyn.  Tama oli yksi syy siihen, että Koskenky

-lä-Loviisa-hankkeeseen ei ajoissa otettu kantaa. Toinen syy lienee  se,  että liitto 
keskittyy pääasiassa valtakunnallisesti merkittäviin kysymyksiin, kuten  E 18 

 -moottoritien tarpeellisuutta koskevaan keskusteluun. 
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On  kaikkien tiensuunnittelun osapuolten etu, että mielipiteet tulevat esiin 
oikeaan aikaan  ja  mandollisimman täsmällisesti muotoiltuna. Tulisikin harki-
ta, miten erilaisille yhdistyksille voitaisiin korvata niiden kulut selvityksiin  ja 

 vuorovaikutukseen osallistumisesta. Olisiko esimerkiksi läänikohtainen eri 
viranomaisten yhteinen osallistumisrahasto mandollinen korvausten  jakaja? 

 Tämä epäsuora tuen  jakaminen hälventäisi  kansalaisjärjestöjen epäilyksiä 
hankkeen suunnittelijan suoraa rahoitusta kohtaan. Lääni  (ja tiepiiri),  joka 
esimerkiksi tällaisilla keinoilla saa alueeffisen demokratiansa entistä toimi-
vanunaksi edistää nopeaa päätöksentekoa  ja  parantaa pitkällä aikavälillä 

 koko  yhteisön ongelmanratkaisukykyä. 

Erityisryhmiä, kuten lapsia, vanhuksia  ja vaimmaisia  ei otettu huomioon  Kos-
kenkylä-Loviisa-hankkeen suunnittelujäijestelyissä.  Jos erityisryhmien  osal-
listumista ei tueta vinoutuvat ratkaisut terveiden hyvin koulutettujen työ-
ikäisten näkemysten mukaisiksi. Esimerkiksi maankäytön suunnittelussa  on 

 toteutettu järjestelyjä, joissa lapset ovat kirjoittaneet aineita  tai  laatineet piir-
roksia suunnitteluun liittyen. Vanhuksille voitaisiin järjestää oma kysely  tai 

 haastattelu  jo  pelkästään siksi, että heillä  on  mittava määrä paikallistietoa. 
Vanhuksifie  ja vammaisille  voitaisiin myös järjestää kuljetus yleisötilaisuu

-teen tai  näyttelyyn. Organisoitumattomia ryhmiä, kuten jonkin alueen asuk-
kaita, voitaisiin joissakin tapauksissa tukea asiantuntija-avulla  tai  järjestämäl-
lä kokoontumistiloja esim. paikalliselle koululle. Heikkoja ryhmiä voitaisiin 
tukea mandollisesti neuvotteluun tulevalle edustajalle maksettavilla pälvära-
hoilla  ja matkakorvauksifia.  Kaikki nämä toimet ovat suhteeffisen edullisia 
verrattuna suunnittelun nopeutumisen  ja  varmuuden sekä tiepiirin julkisen 
kuvan paranemisen tuomiin etuihin. Pitkällä aikavälillä  on  ajateltavissa, että 
opit tiensuunnittelussa käytävistä neuvotteluista leviävät  ja koko  yhteisö op-
pii keskustelemaan järjestelmällisemmin  ja  ratkomaan tehokkaammin puhui- 
aan. 

Yleisötilaisuus  ja  ryhmäkeskustelut 

Esimerkkihankkeessakin  sovellettu yleisötilaisuus  on  perinteinen, mutta huo-
no menetelmä ristiriitojen käsittelyyn. Yleisötilaisuuksista  on  monissa ristirii-
taisissa tiehankkeissa saatu huonoja kokemuksia  /11, s. 26, 1, s. 26/. Se  voi 
tavanomaisessa muodossaan jopa lisätä ristiriitoja. Tavanomaiset yleisöfflai-
suudet eivät riitä työtavaksi hankkeissa, joissa osapuolia  ja  erilaisia näkemyk-
siä  on  paljon. Syynä  on  ensinnäkin  se,  että  on  vaikea tietää ovatko olennaisten 
tahojen edustajat paikalla  ja edustavatko  tilaisuudessa olevat henkilöt itseään 
vai jotakin taustaryhmää. Pelisäärinöistä ei tavanomaisessa yleisötilaisuudes-
sa keskustella eikä niistä sovita yhteisesti. Kymmenien jopa satojen ihmisten 

 on  mandotonta keskustella keskenään mielekkäästi; usein  vain kärjekkäim-
mat  hanketta vastustavat mielipiteet tulevat esiin. Puhujat yrittävät vedota 
yleisön tunteisiin  ja haalia  taakseen mandollisimman paljon tukijoita. Riittä-
vän perusteltujen kannanottojen esittäminen  on  hankalaa. 
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Yleisötilaisuudet  soveltuvat sellaisenaan lähinnä tiedottamiseen. Ne tarvitse-
vat tuekseen muita menetelmiä, kuten pienryhmätyöskentelyä,  jos  ristiriitoja 
halutaan järjestelmällisesti selvittää  ja  sovitella. Yleisötilaisuuden pulmat 
ovat pääpiirtein samat  ja  kenties ne vielä korostuvat strategisessa suunnitte-
lussa, jossa osapuolia voi olla huomattavasti enemmän kuin hankesuunnitte

-lussa ja  ristiriidat voivat olla periaatteellisia  ja  vaikeita käsitellä. Hankesuun-
nittelun kokemuksista tulisikin ottaa oppia  strategisen  suunnittelun kehittä-
niisessä  ja  toteutuksessa. 

Koskenkylä-Loviisa-hankkeessa sovellettiin yleisötilaisuuksien lisäksi ryh-
mäkeskusteluja. Niitä vetäneet ympäristöasiantuntijat jakoivat ryhmät perin-
teisesti asukkaisiin, elinkeinoelämään  ja luonnonsuojelijoihin.  Tämä  jako  voi 
kuitenkin lujittaa osapuolten ennakkoasenteita. Todellisuudessa esimerkiksi 
yksittäinen elinkeinoelämässä  to•  •va  henkilö voi samanaikaisesti olla luon-
toharrastaja, paikallinen  asukas ja  vaikkapa sienestäjä suunnittelualueella. Eri 
osapuolia tulisikin vuorovaikutuksen aikana auttaa tiedostamaan erilaisiin 
toimintoihinsa kohdistuvat vaikutukset. Silloin kannanotot ovat tietoisempia 

 ja ennakkoluulottomampia ja  keskustelussa ymmärretään paremmin muiden 
lähtökohtia. 

Vuorovaikutuksen suunnittelu  ja  koulutus 

Vuorovaikutusta kansalaisten kanssa suunniteltiin verrattain ylimalkaisesti 
yleissuunnittelun ympäristövaikutusten arviointiohjelman laadinnassa. 
Suunnittelijat määrittelivät vuorovaikutuksen tavoitteet  ja yleispiirteiset  jär-
jestelyt. Niistä ei kuitenkaan keskusteltu eri tahojen kanssa. Arviointiohjelma 
laadittiin kuitenkin vasta suunnittelun edettyä suhteeffisen pitkälle. Ohjelma 
ei siten ohjannut suunnittelua, eikä siis myöskään vuorovaikutusta. Tiepii-
rissä tästä kuitenkin opittiin. Ympäristövastaavan laatimassa hanketta kuvaa-
vassa  englanninkielisessä esitteessä  /42/  käsitellään osaffistumisen kehittä-
mistä  ja  todettuja pulmia. Esitteessä todetaan muun muassa, että "Vuorovai-
kutusjärjestelyt  on  syytä suunnitella hyvin; erityisesti  se  kuinka ihmiset akti-
voidaan  ja  rohkaistaan osallistumaan" ... "Pelisäännöistä  on  syytä sopia  ja 

 tuoda ne julki tarpeeksi selkeästi". 

Koskerikylä-Loviisa-hankkeen suunnittelijat, hankeryhmä  tai  muutkaan vuo-
rovaikutukseen osallistuvat tahot eivät olleet saaneet oikeastaan mitään vuo-
rovaikutuskoulutusta. Koulutuksen tulisi olla sellaista, että tavanomaisimmat 
pulniat väitetään  ja  kyetään laatimaan tilanteen mukaan perusteltu järjestel-
mällinen vuorovaikutussuunnitelma. 

Mittavia vuorovaikutusjärjestelyjä  on  toteutettu Uudenmaan tiepiirissä todel-
la suurissa hankkeissa kuten Pasilanväylän suunnittelussa  ja  valtatie  1:n 

 suunnittelussa, joissa molemmissa kohdattiin rajuja ristiriitoja. Vaikka näissä 
hankkeissa  on  ollut tavoitteena avoin tiedotus  ja  keskustelun aikaansaami-
nen, jossa  on  myös onnistuttu,  on  kuitenkin enemmän  tai  vähemmän piilevä- 
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nä  tavoitteena ollut vakuuttaa eri osapuolet siitä, että kyseiset hankkeet ovat 
periaatteessa hyviä  ja kanriatettavia.  /1, 7, 11, 23.!  

Uudenmaan tiepiirissä  90-luvun puolivälissä Nurmijärvi-Järvenpää maan-
tien  /21/  ja kantatie  45:n  suunnittelussa vuorovaikutus  on  suunniteltu toisel-
ta pohjalta. Tavoitteena  on  ollut saada esiin eri osapuolten perustellut kan-
nanotot, joista vuorovaikutuksen aikana ovat karsiutuneet mandolliset en-
nakkoluulojen  ja  puutteellisten tietojen aiheuttamat erheet. Tämä  on  aiheutta-
nut selviä muutoksia sekä työtapoihin että raportointiin: ohjelmointivaihe 
painottuu; osapuolten järjestelmällinen kokoaminen, keskustelun pelisäännöt 

 ja  muut jest••en työn edellytykset sekä informaation ymmärrettä-
vyys  ja havainnollisuus  ovat tärkeitä; raporteista myös näkyy kuka  on  ollut 
mitäkin mieltä  ja  mitkä ovat perustelut.  

3 .1 .4  Suunnittelussa tuotettu informaatio  

l'ääsuuntaselvityksessä  oli keskeisenä informaatiotavoitteena koota kustan-
nus-hyötylaskennassa tarvittava tieto yleispiirteisistä rakennuskustannuksis

-ta  sekä laskennallisista aika-, onnettomuus-  ja ajoneuvokustannusten  sääs-
töistä. 

Ympäristövaikutusten  kuvaus  on  niukka. Sanoma  on,  että valittu linjausvaih-
toehto sijoittuu pääosin "vapaaseen maastoon', jossa ei ole asutusta  tai  peltoja. 
Vaikutuksia ei eritellä. Lukija voi tarkastaa raportista näiden johtopäätösten 
pätevyyttä  vain  yksivärisiä peruskarttapohjia  apuna käyttäen. Valokuvia, 
piirroksia  tai  valokuvasovitteita  ei ole. 

Koskenkylä-Loviisa tieosan yleissuunnittelussa  on  selvitetty ensinnäkin  ni-
tiininomaisesti tielaitoksen hankekohtaisen  kustannus-hyötylaskelman mu-
kaiset erät. Näiden osalta moottoriliikennetievaihtoehdoilla ei ole merkittäviä 
eroja. Erot ilmenevät kuitenkin selvästi eriteltäessä vaikutuksia luontoon  ja 

 kylien asukkaisiin. Näiden vaikutusten merkittävyydestä käytiin suunnitte-
lun aikana myös rajuimmat kiistat. 

Menetelmänä informaation keruussa oli ensinnäkin kaikkien mandollisten 
valniiiden alueelta laadittujen luonto- ym. selvitysten  ja  kartta-aineistojen 
sekä ilmavalokuvien kokoaminen. Tämän jälkeen vaikutukset jaoteltiin seu-
raavasti:  pinta-  ja pohjavedet,  ilma, maaperä, kasvit  ja  eläimet sekä kulttuu-
riympäristö  ja  asutus. Hankkeen  koko elinkaarta  ei tarkasteltu, vaan vaiku-
tuksista kuvattiin lähinnä rakentamisen pysyvät vaikutukset  ja tiehlikenteen 

 aiheuttamat melu-  ja pakokaasupäästöt.  Ainoastaan haittojen lieventämisen 
suunnittelussa käytettiin varmistuksena matriisia, jossa ristiintaulukoitiin 
hankkeen elinkaareen liittyvät toimet suunnittelusta  ja  rakentamisesta, käyt-
töön, käytön aikaisiin riskeihin  ja  hankkeen purkuun tulevaisuudessa sekä 
vaikutukset biologisista sosio-ekonomisiin. 
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Vaikutuksia eritellään yleissuunnitelman  ja  ympäristövaikutusten  arviointi- 
raportin kanden aukeaman mittaisessa taulukossa. Siinä  on kaildda  suunnit-
telun aikana esitettyjä vaihtoehtoja (nykyinen  tie,  nykyisen tien parantaminen 

 ja  viisi moottorihikennetien linjausta) vertailtu kaikkiaan  24:n  eri tekijän suh-
teen. Taulukossa  on  muutama sana  tai  luku jokaisesta tekijästä. Lisäksi jokais-
ta vaihtoehtoa  on  kuvattu  sen  hyvien  ja  huonojen puolien perusteella vajaan 
paistan verran. Tiesuuririittelun yhteydessä laadittu  YVA-selostus  on  ymmär-
rettävästi pitkälti yleissuunnittelussa syntyneen raportin toisinto. 

Lukija ei pysty ympäristövaikutusten arviointiselostuksen perusteella selvit-
tämään miksi juuri kyseiset vaikutukset  on  kuvattu. Epäselväksi  jää  niitä 
muita vaikutuksia tienrakentanilsella  ja  tieliikenteellä  yleensä  on  ja millä 

 perusteella nuo muut vaikutukset  on  karsittu. Tämä olisi edellyttänyt vähin-
tään hankkeen elinkaaren  ja  erilaiset vaikutukset ristiintaulukoivan matriisin 
esittämistä  ja  tarkasteltavaksi valittujen vaikutusten merkitsemistä siihen 
sekä lyhyitä perusteluja. Avoimessa suunnittelussa eri osapuolille  on  tarjotta-
va mandoifisuus muodostaa oma mielipiteensä kaikissa ratkaisevissa vaiheis-
sa. 

Vaikutusten kuvailu  on  paikoin laadukasta lukuisine kuvineen  ja  havainnol-
listavine piirroksineen.  Myös kieli  on  tavanomaista yn-imärrettävämpää. Toi-
saalta niukkoja kuvauksia  ja  puuttuvia perustelujakin  on.  Olennaisinta kui-
tenkin  on,  että työssä mukana olleet  ja  siitä kiinnostuneet tahot tuntevat, että 
selostuksissa  on  olennaiset  asiat ja  että  se  riittää päätöksenteon pohjaksi. 
Loviisa-Koskenkylä-hankkeessa osapuolet ilmeisesti pitivät päätöksente-
koaineistoja riittävinä; ainakaan huomautuksia ei  tullut.  

Yleissuunnittelun  raporteissa mainitaan työhön osaffistuneet henkilöt  ja 
YVA-selostuksessa myös heidän koulutuksensa  ja  asemansa. Tämä  on  askel 

 avoiniempaan  suunnitteluun. Kansalaiset kohtaavat ihmisiä eivätkä enää 
kasvotonta hallintoa. 

Tiesuunriitteluasiakirjojen  mittava määrä  ja  vaikeaselkoisuus ei anna  kovin 
 hyvää kuvaa tielaitoksen palvelukyvystä. Suunnitteludokumentit vaikutta-

vat nyt ennen kaikkea tiealan asiantuntijoiden käyttöön tehdyiltä työkansioil
-ta,  vaikkakin ne ovat verrattain ymmärrettäviä eräiltä osin. Yksi tärkeimmät 

seikat kokoava  ja  laajempaan jakeluun sopiva raportti olisi vuorovaikutuksen 
kannalta käyttökelpoisempi. Esimerkiksi suunnitelmaselostus  tai  YVA-selos-
tas  voisivat toimia tällaisina. 
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3 .1 .5  Hankesuunnittelun vaiheistus 

Vaiheistus  usein ongelma  

Monet tiehankkeiden  suunnittelun ongelmat näyttävät liittyvän monivaihei
-sen suunnitteluprosessin  eri vaiheiden keskinäiseen työnjakoon. Samoja asi-

oita  on  jouduttu käsittelemään useassa vaiheessa. Joissakin tapauksissa olen-
naisia kysymyksiä ei ole käsitelty riittävän perusteeffisesti  tai  kyllin  julkisesti 

 ja laajapohjaisesti.  Kansalaisten  ja etutahojen  on  ollut vaikea osallistua tehok-
kaasti suunnitteluun  mm.  siksi että olennaisia vaiheita  on  ollut paljon  tai  niitä 

 on  ollut vaikea paikallistaa. Esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi- 
menettelyn tuottamat arviointiselostukset "...eivät juuri ole herättäneet ylei-
sön mielenkiintoa, vaikka arvioinneissa  on  pyritty tiedottamaan laajasti. 
Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että  koko menettelyyn  on  vaikea suhtau-
tua, kun ei ole selvää kuvaa  sen  asemasta tiehankkeen suunnittelussa"  /55, s. 
39/.  Monivaiheisuus  ja  eri osavaiheiden työnjaon epäselvyys  on  myös vai-
keuttanut hankesuurmittelun kytkemistä strategiseen tiensuunnitteluun  ja 

 kaavoitukseen. 

Erityisesti tiehankkeen perusrajausten, eli tien tarpeen, toteutettavuuden  ja 
yleispiirteisten toteutusvaihtoehtojen  käsittely  on  osoittautunut monessa 
hankkeessa tavalla  tai  toisella ongelmalliseksi. Kysymys  on  ennen kaikkea 
yleissuunnittelun  ja  aikaisempien suunnitteluvaiheiden, useimmiten tarve  tai 
pääsuuntaselvitysten  välisestä työnjaosta. Usein tien perusrajaukset ovat van-
hentuneita  tai  liian suppeita  tai  ne  on  tehty ilman kyffin laajapohjaista  julkista 

 keskustelua. 

Esimerkiksi tarveselvityksissä  on  saatettu käsitellä lahinna vain  hankkeen 
liikenteeffistä  ja liikennetaloudellista tarpeeffisuutta  (NT).  Tästä huolimatta 
suunnittelua  on  usein pyritty jatkamaan suoraan perusrajausten pohjalta 
yleissuunnitteluvaiheessa. Usein suunnittelun myöhemmissä vaiheissa eri 
osapuolet ovat halunneet ottaa nämä kysymykset uudelleen käsiteltäviksi.  Jos 
suunnitteluorganisaatio  ei ole tähän suostunut, seurauksena  on  ollut usein 

 varsin  vakava ristiriitatilanne.  /1, s.18, 11, s. 20-21, 43, s. 39/  Joissakin hank-
keissa, joissa  on  toteutettu  'raskas' tarveselvitys,  samoja perusrajauksia  on 

 jouduttu käsittelemään kahteen kertaan tarveselvitys-  ja  yleissuunnittelu- 
vaiheessa. 

Kokemukset Koskenkylä-Loviisa-tiehankkeen suunnittelussa osoittavat ha-
vainnollisesti, millaisiin ongelmiin perusrajausten puutteellinen käsittely 
saattaa johtaa.  Tien  tarve  ja yleispiirteinen toteutettavuus ja peruslinjaus  oli 
ratkaistu  Kotka-Loviisa-yhteysvälin pääsuuntaselvityksessä  jo  1980-luvun al-
kupuolella. Silloin ei käyty perusteeffista  julkista  keskustelua eri osapuolten 
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kanssa. Lähes kymmenen vuotta myöhemmin yleissuunnittelu käynnistettiin 
täysin pääsuuntaselvityksen pohjalta. Suunnittelun alussa pääsuuntaselvitys

-tä  ajateltiin  ensin  täydentää  vain  valitun linjausvathtoehdon ympäristöselvi-
tyksellä. Pian kuitenkin jouduttiin toteamaan, että pääsuuntaselvitystä  on 

 täydennettävä  myös vathtoehtojen tarkastelun osalta. Myös nykytilannetta  ja 
 nykyisen tien parantamisvaihtoehtoa tarkasteltiin.  Sen  sijaan hankkeen  tar

-peeffisuudesta  ei enää järjestelmällisesti keskusteltu, vaikka muutamat osa-
puolet olisivat sitä halunneet. Yleissuunnitteluvaiheen lopussa kysymys tien 
tarpeellisuudesta  ja  ylipäätään  koko  E 18  -tiehankkeen  perusteista nousi val-
takunnallisessa lehdistössä esille. Yleissuunnittelussa tätä keskustelua ei juu-
rikaan otettu huomioon. 

Suunnittelun selkeyttäminen 

Suunnittelun vaiheistuksen selkeyttämii  en  näyttää olevan yksi hankesuun-
nittelun tärkeitä kehittämishaasteita. Siihen onkin kiinnitetty viime vuosina 
paljon huomiota. Tavoitteena voitaneen pitää suunnittelua, joka tarkentuu 
vaiheesta toiseen siten että kullakin suunnitteluvaiheella  on  selkeä tehtävänsä 

 ja  kaikilla olennaisifia kysymyksillä  on  oma paikkansa. 

Kuvassa  2 on  esitetty eräänlainen "kevennetty" vaiheistetun hankesuunnitte-
lun malli.  Se tai  ainakin  sen  kaltainen malli, lienee tavoitteena hankesuunnit-
telua  90-luvulla kehitettäessä  /34, s. 13-17/  (Afl.  Yksittäisen hankkeen osalta 
tien tarpeen, toteutettavuuden, toteuttaniisvaihtoehtojen  ja  niiden yleispiir-
teisten vaikutusten käsittely  on  ilmeisesti mielekästä keskittää yhteen suun-
nitteluvaiheeseen. Oheisessa mallissa tämä vaihe  on  yleissuunnittelu. Näin 
vältyttäisiin tarveselvityksen  ja yleissuunnittelun päällekkäisyyksiltä, jothin 

 helposti joudutaan,  jos  myös tarveselvitys  on  kovin  perusteellinen  ja  laaja. 

Jotta yleissuunnittelusta ei tulisi liian raskasta, sitä ei tulisi ulottaa  kovin 
yksityiskohtaisiin  kysymyksiin  (An.  Esimerkiksi yleistielakityöryhmän esi-
tyksessä yleissuunnittelun roolia ollaan vahvistamassa. Esityksessä tosin pu-
hutaan  vain  vaihtoehtojen  ja  niiden vaikutusten käsittelystä - ei tien tarpeen 
tarkastelusta  /5, s. 33/.  Yksittäistä hanketta koskeva tarveselvitys voisi olla 

 vain  tielaitoksen  sisäinen taustamuisto.  Sen  keskeisenä tehtävänä voisi olla 
myöhemmän hankesuunnittelun ohjelmointi  (NT).  Usein erillistä hankekoh-
taista tarveselvitystä ei tarvittaisi lainkaan. 
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A. Tarveselvitys 
Hankekohtainen tarveselvitys  joko "kevennettynä'  tai  ei 
lainkaan. "Kevennetty" selvitys olisi lähinnä tielaitoksen 
sisäinen muistio jatkosuunnittelun pohjaksi, esimerkiksi 
verkkosuunnittelun tueksi  ja  varsinaisen hankesuunriit-
telun  ja sen  ohjelmoinnin pohjaksi.  

B. Yleissuunnittelu 
Hankkeen tarpeen, toteutettavuuden, vaihtoehtojen  ja 

 vaikutusten peruskartoitus. 
Lakisääteinen  YVA-menettely  ja  laaja yhteistyö  en  osa-
puolten kanssa. 
Entisen hankekohtaisen tarveselvityksen  ja yleissuunrut-
telun  yhdistelmä ilman yleissuurinittelun yksityiskohtai-
simpia  ja teknisimpiä  osia.  

C. Tiesuunnittelu  
Nykyinen tiesuunnittelu täydennettynä yleissuunnitte

-lim yksityiskohtaisimn'iilla osilla.  
Tarvittaessa yksityiskohtainen vaikutusten arviointi  ja 

 vaikutusten vähentämisen suunnittelu sekä yhteistyö 
eturyhmien kanssa.  

D. Rakennussuunnittelu 
 Nykyisen rakennussuunnittelun kaltainen  

Kuva  2: Kevennetty tiehankkeiden vaiheistettu  suunnittelu 

Tieyhteyksien käsitteleminen laajempina  kokonaisuuksina 

Pelkästään yksittäiseen hankkeeseen keskittyminen ei yleensä kuitenkaan 
riitä, vaan hanketta  ja  erityisesti  sen  tarvetta  on  tavalla  tai  toisella tarkastelta-
va osana yhteysväliä  tai hikenneverkkoa.  Laajempien kokonaisuuksien käsit-
tely  on  perusteltua erityisesti siksi, että teiden tarve  ja yleispiirteinen toteutet-
tavuus määrittyvät  etenkin pääteiden osalta juuri yhteysväleinä, ei niinkään 
lyhyinä tieosuuksina. Suunniteltaessa tietä pitkänä yhteysvälinä myös koko-
naiskuvan saaminen  on  helpompaa. Lisäksi eri tahojen osallistuminen yhteen 
prosessiin usean asemasta  on  helpompaa.  (NT  ja  ML)  

Yksittäisiä hankkeita laajempia kokonaisuuksia voidaan käsitellä joko yhteys- 
välien  tai  laajempien  tie-  ja liikerineverkkojen  yhteydessä.  Monet,  esimerkiksi 

 Kotka-Loviisa-tien, tarve-  ja pääsuuntaselvitykset  ovat olleet nimenomaan 
pidempiä yhteysvälejä  tai  tieverkon osia käsitteleviä yleisiä kehittämissuun-
nitelnila. Myös käynnissä olevaa  E 18  -tien suunnittelua voitaneen pitää 
eräänlaisena hyvin pitkän yhteysvälin laajennettuna tarveselvityksenä. 
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Esimerkiksi Ruotsissa yhteysvälien suunnittelulla  on  ollut  varsin  keskeinen 
rooli tiensuunriittelussa  /18,s. 29/. Tarveselvitys  voi koskea jopa suppeahkoa 
verkkoakin  (NT).  Tällöin tarveselvitys lähenee verkkosuunnittelua.  Verk-
kosuunnitelma  onkin oikeastaan eräänlainen tarveselvitys  (ML). 

Se  niissä vaiheessa  ja  miten tämä laajemman kokonaisuuden tarkastelu tulisi 
tehdä  on  varsin  vaikea kysymys,  sillä  hankkeet ovat luonteeltaan hyvin erilai-
sia  ja strategiatason suunnittelujärjestelmä  on  hyvin monitahoinen (ks. luku 

 3.2.2.).  Riippumatta siitä, miten laajempien kokonaisuuksien käsittely järjeste-
tään, tärkeää  on se,  että olennaisia päätöksiä ei tehtäisi  kovin  monessa vai-
heessa  ja  se,  että olennaiset päätökset tehdään jäijestelmällisen suunnitelman 

 ja  laajapohjaisen yhteiskunnallisen keskustelun jälkeen. 

Eräs varteenotettava vaihtoehto  on  kehittää pidempien yhteysvälien  tai  lii-
kenne-  ja  tieverkon osien 'tarvesuunnittelua' nykyisten tarve-  ja pääsuun-
taselvitysten  pohjalta.  Jos  tällainen tarvesuunnittelu tehtäisiin hyvin,  se 

 todennäköisesti auttaisi keventämään yksittäisten hankkeiden suunnittelua. 
Yksittäisen hankkeen tarveselvitystä ei yleensä tarvittaisi  ja yleissuunnittelus-
sakin  ehkä päästäisiin nopeammin vaihtoehtojen  ja  niiden vaikutusten tarkas-
teluun. Lisäksi tällaisessa laajemman kokonaisuuden tarveselvityksessä muo-
dostettaisiin yksittäiset hankkeet  ja hahmoteltaisiin  niiden jatkosuunnittelun 
järjestämistä  (NT).  Sensijaan yleissuunnittelua ei ilmeisesti ole mielekästä 
laajentaa koskemaan suurempia kokonaisuuksia. Yhteysvälien  tai  verkon osi-
en yleissuunnittelu muodostuisi todennäköisesti liian työlääksi, monitahoi-
seksi  ja  raskaaksi  (AJ). 

YyA-menettely vaiheistetussa tiensuunnittelussa 

Perusrajausten,  vaihtoehtojen  ja  vaikutusten käsittelyn hajaantumirien use-
aan suunnitteluvaiheeseen vaikeuttaa lakisääteisen  YVA-menettelyn liittä-
mistä  vaiheistettuun tiensuunnitteluun. Näillä näkymin menettely tullaan 
liittämään useimmiten yleissuunnitteluun  /57, s. 9-26, 22, s. 18-22, 5, s. 1/. 

 Ongelmia saattaa syntyä silloin, kurt tien tarvetta, toteutettavuutta  ja toteutta-
misvaihtoehtoja  koskevia rajauksia tehdään  jo  tarve-  tai pääsuuntaselvitys

-vaiheessa. Tällöin näiden kysymysten käsittelyä ei saada  YVA-menettelyn 
piiriin, vaikka niiden, esimerldksi nykytilart  ja  nykyisen tien parantamisvaih-
toehdon, tarkastelu siihen perustellusti kuuluukin. Tähän ongelmaan saattai-
si edellä kuvatun "kevennetyn  mallin"  yleissuunnittelu tarjota ratkaisun. Sii-
nähän käydään läpi järjestelmällisesti myös tien tarve  ja toteutettavuus.  Toi-
nen vaihtoehto  on  liittää lakisääteinen YyA-menettely tarveselvitysvaihee

-seen /58, s. 7/.  Joka tapauksessa vaihtoehtoja  ja  niiden vaikutuksia  on  syytä 
käsitellä monipuolisesti  ja  joustavasti osin kaikissa suunnitteluvaiheissa, riip-
pumatta siitä, mihin vaiheeseen lakisääteinen  YVA-menettely  on  liitetty. 
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Jakautuminen tilaaja-  ja  tuottajaorganisaatioon 

Tielaitoksen  jakautuminen tilaaja-  ja tuottajaorganisaatioihin  tulee vaikutta-
maan hankesuunnittelun vaiheistukseen  ja  eri vaiheiden sisältöön. Lienee 
ilmeistä, että tuottajaorganisaation tavoitteena tien "tehokas toteuttaminen" 
(rakentaminen  ja sen  suunnittelu) tulee korostumaan tien "yleisen toteutetta-
vuuden" (tarve, vaihtoehdot, vaikutukset, eri tahojen näkemykset) kustan-
nuksella. Tainahän  lienee yksi organisaatiomuutoksen yksi keskeisimpiä ta-
voitteita. Silloin tien tarve, perusvaihtoehdot, vaikutukset  ja  eri tahojen näke-
mykset olisikin syytä käsitellä sellaisessa suunnitteluvaiheessa, josta tilaajaor-
garusaatio tavalla  tai  toisella vastaa. Näin tulee ilmeisesti käymäänkin,  sillä 

 näillä näkymin "tilaajaorganisaatio" tulee vastaamaan suunnittelusta vaiwis-
tettuun tiesuunnitelmaan saakka - siis myös yleissuunnittelusta  (An.  Riippu-
matta siitä, miten suunnitteluvastuu jaetaan, myös tuottajaorganisaation tuli-
si kuitenkin omassa suunnittelussaan olla yhteistyössä eri tahojen kanssa, 
selvittää  ja  ottaa huomioon hankkeen vaikutuksia  ja  etsiä soveltuvimpia  to

-teutusvaihtoehtoja.  Tästä ei ainakaan tällä hetkellä ole vielä takuita  (An.  

Suunnittelun joustavuus 

Tiehankkeet  ovat hyvin erilaisia  ja  lisäksi suunnitteluprosessin kuluessa nou-
see usein esiin sellaisia asioita, joita ei ole voitu  tai  osattu etukäteen ennakoi-
da.  Tästä syystä selkeydestä huolimatta suunnittelun tulisi olla mandollisim-
man joustavaa. Suunnitteluprosesseja  ja  niissä käytettäviä menettelytapoja ei 
ole syytä määritellä etukäteen liian tiukasti. Esimerkiksi yksittäisen hankkeen 
suunnittelu  on  voitava vaiheistaa hankkeen erityispiirteiden mukaan. Suun-
nittelun kuluessa esiin nousevia uusia asioita  on  voitava käsitellä joustavasti. 
Suunnittelussa  on  tarpeen vaatiessa oltava myös mandollisuus ottaa uudel-
leen käsittelyyn aik.aisemmin käsiteltyjä asioita. Esimerkiksi tien tarvetta  ja 
perusvaihtoehtoja  joudutaan usein käsittelemään useaan otteeseen.  /34, s. 11-
12/  Yleistielakityöryhmän  esityksessä varaudutaan muuttuviin olosuhteisiin 
esittämällä kandeksan vuoden voimassaoloaikaa yleis-  ja tiesuunnitelniille. 

 "Näin tiehankkeita ei voitaisi aloittaa vanhentuneiden suunnitelmien perus-
teella"  /5, s. 1/.  

Tiensuunnittelu  ja  kaavoitus 

Taajamien välisten teiden tiehankkeiden suunnittelu liittyy kaavoitukseen 
lahmrtaseuraavilla tavoffla  /44, s. 15,56,  esipuhe/: 

Verkkosuunnitelmat,  ja  etenkin tarveselvitykset  ja pääsuuntaselvitykset 
 liittyvät etupäässä seutukaavoitukseen, joskus myös yleiskaavoitukseen. 

Yleissuunnittelu liittyy lähinnä yleiskaavoitukseen, joskus myös seutukaa-
voitukseen  ja detaljikaavoitukseen. 
Tiesuunnittelu  liittyy detaljikaavoitukseen  ja  joskus harvemmin yleiskaa-
voitukseen. 
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Koskenkylä-Loviisa-tie on  esimerkki yksittäisen tiehankkeen suunnittelun  ja 
seutukaavoituksen  suhteista. Pääsui.mtaselvityksen aikanahan määriteltiin 
paitsi tien tarve, myös tien päälinjaus. Täma päälinjaus sisällytettiin sittem-
niin vahvistettuun seutukaavaan. Silloin ajateltiin ettei hankkeen rakentami-
nen tule pitkään aikaan olemaan ajankohtainen. Kaavaan haluttiinkin  vain 

 pitkälle tulevaisuuteen ulottuva "tilavaraus'. Kun tiehankkeesta kuitenkin 
tuli  80-90-lukujen vaihteessa hieman yllättäen ajankohtainen, todettiin, että 
linjausta joudutaan harkitsemaan uudelleen. Yleissuunnittelussa valittu tie-
linjaus poikkesikin seutukaavaan merkitystä. Tosin "seutukaavamerkintä  on 
ohjeeliinen  ja  ilmoittaa seutukaavoituksessa todetun yhteystarpeen, mutta ei 
tielinjauksen tarkkaa sijaintia... Muutos  on  niin vahainen,  että valittu vaih-
toehto  on seutukaavan  mukainen"  /49, s. 11/. Seutukaavan  muutosta pidet-
tiin siis liian raskaana, joten päädyttiin  vain päivittämään"  kaava eli todettiin 
linjauksen muuttuminen. 

Kaukana tulevaisuudessa mandollisesti toteutettavan tien sijoittaminen kaa-
vaan saattaa johtaa toistuviin kaavakäsittelyihin. Tämä mutkistaisi  jo  entises-
täänkin monimutkaista suunnitteluprosessia. Lisäksi varaus saattaa vaikuttaa 
voimakkaastikin maankäytöllisiin ratkaisuihin siinäkin tapauksessa että tietä 
ei koskaan rakenneta. Kaavavaraus hyvin mandollisesti saattaa toimia itseään 
toteuttavana ennusteena - kaavaan sijoitettua tietä saatetaan pitää ikäänkuin 
päätettynä. Voidaankin kysyä, onko mielekästä sijoittaa kaavothin sellaisia 
"epäajankohtaisia" hankkeita, joiden tarvetta  ja peruslinjausta  ei olla perus-
teellisesti käyty läpi. Toisaalta, kaavoituksessa joudutaan varautumaan 
maankäyttötarpeisiin hyvinkin pitkällä aikavälillä. Mikä olisi hyvä kompro-
missi yhdistää  kyllin  joustava kaavoituksen  ja tiensuunnittelun  yhteispeli 
tarpeeksi pitkäjänteiseen maankäytön suunnitteluun? 

Toinen ongelma Koskenkylä-Loviisa-hankkeessa oli  se,  että seutukaavoitusta 
 ja  hankkeen suunnittelua ei oltu juurikaan kytketty toisiinsa. Tässä tapauk-

sessa tien peruslinjaus joudutaan päättämään kandessa tiensuunnittelu-
vaiheessa  ja  kahteen kertaan seutukaavan tarkistuksessa. Lisäksi voitaneen 
sanoa, että jossain määrin tierisuunnittelu oli etulyöntiasemassa. Kaavoituk-
sen tehtäväksi jäi pitkälti  vain tiensuunnittelun  eri vaiheiden tuottamien  lm-
jausten kiijaaminen kaavakarttoihin.  Vielä  80-90-lukujen vaihteessa tällaista 
pidettiin jopa suotavana  /44, s. 64/.  Monista rinnakkaisista prosesseista  ja 
tiensuunnittelun "saneluasemasta"  ollaan kaavoituksen  ja tiensuunrüttelun 

 yhteistyön tehostamisella pyrkimässä pois. Yhä enemmän pyritään tilantee-
seen, jossa yleis-  ja seutukaavoituksessa  viimekädessä ratkaistaan, tiensuun-
nittelun tukemana, kunnan  ja  seudun tieverkon rakenne,  /44, s. 15, 56, s. 
49-59/. Tiensuunnittelussa Koskenkylä-Loviisa-hankkeen suunnittelussa 
tämä olisi merkinnyt esimerkiksi sitä, että pääsuuntaselvityksen laadinta olisi 
kytketty tiivisti  ja  yhtäaikaisesti seutukaavoitukseen. 
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3 .2  Strateginen suunnittelu  

3 .2 .1  Eri osapuolten välinen vuorovaikutus  ja  suunnitteluinfor-
maatio  

Strategisessa tiensuunnittelussa ei vuorovaikutusta kansalaisten  ja eturyhmi
-en  kanssa ole kokeiltu  ja  kehitetty likikään yhtä laajasti  ja  systemaattisesti 

kuin hankesuunnittelussa. Tämä pätee myös muihin aloihin - yhdyskun-
tasuunnittelua  ja  kaavoitusta lukuunottamatta vuorovaikutteinen strateginen 
suunnittelu  on  monella alalla vielä vähästä. Tiensuunnittelun ensimmäiset 
kokeilut  on  tehty lahinnatieverkkosuunnittelussa  ja tienpidon kymmenvuo-
tissuunnittelussa. 

Yhteistyötahot 

Hankesuunnitteluun  verrattuna strategisessa suunnittelussa  on  usein enem-
män etutahoja  ja  niiden kartoittaminen  on hankalampaa. Edustuksellinen 

 osallistuminen  on  välttämätöntä, koska erilaiset kaikille avoimet tilaisuudet 
ovat usein käytännössä mandottomia  tai  liian kalliita järjestää.  /24/  

Strategisessa tiensuunnittelussa yhteistyötahoja ovat perinteisesti olleet vi-
ranomaisten ohella korkeintaan muutamat elinkeinoelämän eturyhmät.  Mm- 
den eturybmien  ja  kansalaisten osallistumismandollisuudet ovat olleet huo-
mattavasti heikommat. "Suomen liikenneinfrastruktuuri  2010"  -suunnitelman 
valmisteluun osallistuivat käytännössä  vain  viranomaiset.  E 18 -tien suunnit-
telussa osallistujajoukkoa  on  laajennettu käsittämään myös joitakin elinkei-
noelämän tahoja. Päätieverkkosuunnittelussa  ja tienpidon kymmenvuotis

-suunnittelussa osallistujapohjaa pyrittiin tietoisesti laajentamaan ottamalla 
mukaan laajempi kirjo eturyhmien edustajia. Osallistujapohjan laajentaminen 

 on  perusteltua,  sillä  voimakas osallistujatahojen karsiminen rajoittaa käytä-
vää keskustelua, lisää suunnittelua kohtaan tunnettuja epäluuloja  ja  saattaa 
jopa kärjistää mandollisia ristiriitoja. 

Menettelytavat  ja  käytännön järjestelyt 

Perinteisesti strategisessa suunnittelussa  on  lähinnä tiedotettu  ja  viranomai-
set ovat antaneet lausuntoja. Vuorovaikutusmenetelniiltään päätieverk-
kosuunnittelu  ja tienpidon kymmenvuotissuunnittelu  olivat edistyksellisiä. 
Molemmista suunnitelmaluonnoksista pyydettiin laajasti kirjallisia kom-
mentteja hyvin monilta tahoilta. Viranomaisten  ja  muutamien eturyhmien 
kanssa järjestettiin epävirallisia keskustelu-  ja neuvottelutilaisuuksia,  usein 
suunnittelun kuluessa useampiakin samojen tahojen kanssa  /8/ (ML). Tien- 
pidon kymmenvuotissuunnittelussa otettiin käyttöön valtakunnalliset  ja seu-
dulliset sidosryhmäseminaarit,  joissa esiteltiin suunnittelun  sen  hetkistä vai-
hetta  ja  eri tahot esittivät omia näkemyksiään.  E 18  -suunnittelussa  on  myös 
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järjestetty sidosryhmäseminaari  ja  käyty epävirallisia keskusteluja  ja  neuvot-
teluja eri tahojen kanssa. 'Suomen liikenneinfrastruktuuri  2010"  -suunnittelun 
yhteydessä  sen  sijaan ei järjestetty tiedottamista lukuunottamatta muuta vuo-
rovaikutusta eturyhmien  ja  kansalaisten kanssa. 

Toisin kuin hankesuunnittelussa, kansalaisten omaehtoinen osallistuminen 
oli  varsin  vähäistä. Kuitenkin esimerkiksi päätieverkkosuurmittelun yh-
teydessä tielaitoksessa vieraili lukuisia lähetystöjä, jotka edustivat useimmi-
ten jonkin alueen tiettyjä etutahoja  (ML).  

Kaikissa edellä mainituissa  strategisen  suunnittelun tilanteissa  en  tahojen 
näkemyksiä kysyttiin lähiniä vasta valmiista suunnitteluluonnoksista. Etu-
ryhmät eivät näin päässeet osallistumaan suunnittelun rajauksiin eivätkä 
esimerkiksi vaihtoehtojen muodostamiseen. Tosin ainakin päätieverkkosuun-
nittelussa  ja tienpidon kymmenvuotissuunnittelussa  useat luonnokset tekivät 
vuorovaikutuksesta prosessimaista. Jotta  en  ryhmien osallistuminen olisi vai-
kuttavaa,  ja  jotta ne voisivat kokea enemmän sitoutuvansa suunnitteluun olisi 
tärkeää, että ne pääsisivät osallistumaan myös suunnittelun keskeisiin rajauk

-si,  esimerkiksi tavoitteiden asettamiseen  ja  vaihtoehtojen muodostamiseen. 

Tiensuunnitteluun  pysyvät etutahojen yhteistyöryhmät? 

Kuten hankesuunnittelussa, myös strategisessa tiensuunnittelussa voitaisiin 
perustaa jonkinlainen etutahojen pysyvä yhteistyöryhmä keskustelufooru-
miksi  ja  kanavoimaan niiden näkemyksiä suunnitteluun. Tällainen ryhmä 
voitaisiin koota olennaisten suunnitteluvaiheiden, esimerkiksi päätieverk-
kosuunnittelun  tai tienpidon kymmenvuotissuunnittelun,  yhteydessä erik-
seen. Toinen vaihtoehto olisi koota pysyväisluonteinen yhteistyöryhmä tuke-
maan strategista tiensuunnittelua paikallisesti, seudullisesti  ja  valtakunnalli-
sesti. Ainakin paikallisella  ja seudullisella  tasolla erillistä tiensuunnittelua 
käsittelevää ryhmää ei varmaankaan ole mielekästä koota (Afl. Taajamissa 
ryhmä voisi käsitellä taajamien liikennejärjestelmäsuunnittelua. Seudullisen 
alueeffiseen kehittämissuunnitteluun osallistuva yhteistyöryhmä voisi käsi-
tellä tieverkko-  ja liikennejäijestehnäkysymyksiä.  Valtakunnallinen pysyvä 
yhteistyöryhmä voisi osallistua strategiseen tienpidon suunnitteluun  ja  pää-
tieverkkosuunnitteluun. Seudulliset  ja  valtakunnalliset yhteistyöryhmät voi-
sivat ottaa kantaa myös pitkien yhteysvälien suunnitteluun, esimerkiksi tar-
ve-  ja pääsuuntaselvityksiin  tai  vaikka  E 18 -tien suunnittelun kaltaisiin töi-
hin. 

Pysyvä yhteistyöryhmä voisi toimia keskustelufoorumina, aloitteentekijänä, 
lausunnonantajana  ja eturyhmien  näkemysten välittäjänä. Työryhmä pyrkisi 
yhteiseen näkemykseen. Ristiriitaisissa suunriittelutilanteissa yhteisen näke-  - 
myksen saavuttaminen voi kuitenkin olla mandotonta. Tällöin ryhmä tarjoai-
si puitteet keskustelulle  ja kanavoisi  eri tahojen näkemyksiä suunnitteluun  ja 

 päätöksentekoon. 
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Ryhmän jäseninä olisi ensisijaisesti eturyhmien edustajia. Tosin eturyhmät  ja 
 viranomaistahot saattaisi olla joissain tilanteissa mielekästä koota saman pöy-

dän ääreen. Ryhmää tulee voida täydentää tarvittaessa - esimerkiksi jonkin 
tietyn suunnittelutehtävän erityisluonteen vuoksi. Jokin eturyhmä saattaa 
kokea  vain  tietyn suunnitelman laatinüsen tärkeäksi. Tällöin taho ei ehkä 
halua osallistua pysyvästi yhteistyöryhmän työskentelyyn. Tarpeen mukaan 
ryhmän työskentelyä voidaan täydentää esimerkiksi kyselyillä  ja  muut osa-
puolet tavoittavilla sidosryhmäseminaareilla. 

Suunnitteluinformaatio  

Strateginen suunnittelu  on  pitkälti tavoitteenasettelua  ja  yleisten kehityslinjo-
jen hahmottamista. Varsinaisen sektorisuunruttelun ulkopuoliset yhteiskun-
naffiset kysymykset kyetään ottamaan huomioon hankesuunnittelua paljon 
laajemmin. Vaikutukset ovat usein epävarmoja, ulottuvat hyvin laajalle, kos-
kevat monia ihmisryhmiä  ja  ovat valilli... ja kasautuvia.  Vaikutuksia joudu-
taankin useimmiten tarkastelemaan  varsin yleispiirteisesti.  Yksiselitteisiä vai-
kutusarviointeja  on  vieläkin vaikeampi tehdä kuin hankesuunnittelussa. Vai-
kutuksia käsitelläänkin yleensä kvalitatiivisesti, yleispiirteisesti  ja kuvafflen.  
/24/  

Strategisessa tiensuunnittelussa ei useinkaan tarkastella selkeästi erilaisia rin-
nakkaisia vaihtoehtoja.  Se  kehittyy pikemminkin toisiaan seuraavina suunni-
telmaluonnoksina. Tämä pätee tienpidon tieverkkosuunnitteluun, kymmen-
vuotissuunnitteluun, liikenneinfrastruktuurisuunnitteluun  ja  E 18  -suunnitte-
luun. Tosin esimerkiksi valtatieverkon kehittämissuunnittelussa  ja  Suomen 
liikenneinfrastruktuurisuunrtitelmassa vaihtoehtoisten rahoituskehysten 
hahmottaminen oli eräänlaista vaihtoehtotarkeastelua  /28, 50/.  Korte  /8/  
kiinnittää huomiota  mm.  vaihtoehtojen puuttumiseen tienpidon kymmen-
vuotissuunnittelua arvioidessaan: "Palautteen mukaan tienpidon ohjelnialle 
olisi pitänyt esittää vaihtoehtoja  tai  edes vaihtoehtoisia suuntaviivoja. Rahoi-
tusvathtoehtojen tarkastelu oli vähäista....Vaihtoehtoisia liikenteen kasvuen-
nusteita + skenaariotarkasteluja kaivattaisiin." 

Tällainen vaihtoehdottomuus saattaa rajata tarkastelua liikaa suunnittelun 
alussa muodostetun vaihtoehdon  ja sen  taustalla olevien rajausten  ja  tavoittei-
den mukaan - vaikka luonnoksesta keskusteltaisiinkin  ja  sitä muuteltaisiin. 
Erilaisten, aluksi jopa "vilhien"  ja "epärealistiseltakin"  tuntuvien vaihtoehtojen 
muodostaminen sallisi todennäköisesti monipuoliseminan tavoitteiden  ja ra-
jausten ja  vaihtoehtojen käsittelyn.  Strategisen suunnittelunhan  tulisi kyetä 
nimenomaan tavoitteenasetteluun  ja kehityslinjojen habmottamiseen. 
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Strategisessa tiensuunnittelussa ei järjestelmällisiä vaikutusarviointeja ole 
juurikaan tehty. Poikkeuksen muodostaa päätieverkkosuunnittelu, jonka yh-
teydessä teetettiin  ja  julkaistiin  varsin  mittavat arvioinnit. Tässä suhteessa 
päätieverkkosuunnittelu  on  eräänlainen pioneerihanke,  sillä  muillakaan 
aloilla systemaattista vaikutusten arviointia ei juurikaan ole tehty. Tosin  pää

-tieverkkosuurinittelun vaikutusarvioiden  ongelmana  on se,  että kukin vaiku-
tustyyppi arvioitiin erikseen. Tämä vaikeutti kokonaiskuvan saamista. 

Eri suunnitelmien ymmärrettävyydessä  ja havainnollisuudessa  on  ollut aika-
moisia eroja. Suomen infrastruktuurisuunnitelman teksti  on  varsin  raskasta  ja 

 varsinkin maallikolle vaikealukuista. Numeerista tietoa  on  runsaasti vaikeasti 
ymmärrettävässä muodossa. Väiiyhteenvetoja  ja havainnoffistavia koosteita 

 ei juurikaan ole. Suunnitelma lienee tarkoitettu lähinnä viranomaisille, ei 
eturyhniille  ja  suurelle yleisölle. Toki löytyy myöskin sellaisia strategisia 
suunnitelmia, joissa luettavuuden  ja havainnollisuuden  parantamiseen  on 

 kiinnitetty erityistä huomiota. Tällaisia ovat esimerkiksi tienpidon visio  ja 
kymmenvuotissuunnitelma  sekä valtatieverkon kehittäinissuunnittelun ra-
portit. Esimerkiksi viimemainituissa  on  ilmiselvästi pyritty havainnollisuu

-teen  ja  luettavuuteen  ja  tässä  varsin  hyvin onnistuttukin.  

3 .2 .2  Strategisen  suunnittelun vaiheet  ja  niiden kytkentä  han
-kesuunnitteluun 

Suunnittelujärjestelmän selkeyttäminen  haasteena 

Vielä  1980-luvun alkupuolella Suomen tiestöä suunniteltiin hyvin harikekes-
keisesti.  Strategisen  suunnittelun rooli oli  varsin  vähäinen  /16/.  Ensimmäi-
nen valtakunnallinen päätieverkkosuunnitelma  ja  pitkän aikavälin tienpidon 
suunnitelma valmistuivat  80-90-lukujen vaihteessa. Siihen asti päätieverkkoa 
suunniteltiin parhairnmassakin tapauksessa yhteysväli kerrallaan  (ML). Kos

-kenkylä-Loviisa-tien suunnittelu  on  tästä tyyppiesimerkki. Hankkeen syn-
nytti pääsuuntaselvitys aikana, jolloin päätieverkkosuunnitelniia ei vielä ol-
lut. Tiensuunnittelun toinen tunnusomainen piirre  on  ollut  se,  että  se  ollut 
sektorikohtaista  ja varsin  irrallaan muusta yhteiskuntapoliittisesta suunnitte-
lusta  /7/.  

"Tielaitoksen  edustajat ovat käydyissä keskusteluissa korostaneet omana näkökantanaan, 
että hanketason suunnittelu...  on  ainoa, joka tällä hetkellä toimii. Tielaitos katsoo omalta 
osaltaan pyrkineensä kohti liikennärjestelmätason suunnittelua, mutta ongelmana  on se, 

 että tähän liittyvää ohjausta  ja  tavoitteita ei ylemmältä tasolta (liikenneministeriö, eduskun-
ta, poliittinen arvokeskustelu) ole  tullut.  /39, s. 7.! 

1980-luvun lopulta lähtien hankekeskeisyydestä  on  pyritty eroon kehittämäl-
lä strategista suunnittelua, erityisesti verkkosuunnittelua  ja tienpidon  suun-
nittelua. Sektorikohtaisuutta  on  pyritty vähentämään kehittämällä toisaalla 
yhdentävää liikennejäijestelmäsuunnittelua eri alueellisilla tasoilla  ja  toisaal-
la parantamaila tiensuunnittelun  ja  maankäytön suunnittelun yhteistyötä. 
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Juuri näillä  osa-alueilla tiensuunnittelu muuttuu nyt nopeasti  (NT). Tienpitoa 
 jouduttaneen yhä enemmän peilaamaan laajemminkirt yhteiskunnallisiin ke-

hityslinjoihin: "...sektorinsisäisten tehokkuusvertailujen sijasta  tai  ainakin nii-
den rinnalla  on  olennaisen tärkeä suunnata huomio sektoreiden välisiin ver-
tailuihin, eri sektoreiden kehityssuuntiin  ja  kenties kokonaan uudentyyppis

-ten  työelämän, yhteiskuntaelämän, liikenteen  ja  viestinnän muotojen kehitty-
miseen"  /39, s.7/.  

Varsin  monella taholla  on  esitetty näkemys, että Suomen tieverkko alkaa olla 
pääpiirteissään valmis.  Jos  näin todella  on, tienpidon  painopiste tulee siirty-
mään tiestön kehittäniishankkeista peruskorjaukseen  ja  ylläpitoon  /39, 11/ 
(ML). Ylläpitopainotteinen tienpito  vaati ilmeisesti  varsin  erilaisen suunnitte-
lujärjestelmän kuin rakentaniispainotteinen tienpito.  

Strategisen tierisuunnittelun  järjestelmä  on  hajanainen. Useassa eri suunnitte-
luvaiheessa asetetaan tavoitteita  ja  valitaan toimintalinjoja, määritellään ver-
kon kehittäinistarpeita  ja  laaditaan konkreettisia kehittämisohjelmia.  Verk-
kosuunnittelun, tienpidon  suunnittelun  ja  toiminta-  ja taloussuunnittelun 
(TTS) keskinainen  työnjako onkin epäselvä. Voitaneen jopa sanoa, että mo-
nessa suhteessa tieverkkosuunrüttelu  ja  ohjelmointi ovat keskenään ristiriitai-
sia. Eri tahot tielaitoksen sisälläkin näyttäisivät mieltävän eri vaiheiden roolit 
eri tavoilla  (NT). Koskenkylä-Loviisa-tiehankkeen suunnitteluhistoria ha-
vainnollistaa tätä hajanaisuutta. Päätieverkkosuunnitelmassa, tienpidon 
kymmenvuotissuunnitelmassa, valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuun-
nitelmassa  ja  E 18  -suunnittelussa hanketta  on  käsitelty sekä päätieverk-
kosuunnittelun että tienpidon konkreettisen ohjelmoinnin näkökulmasta.  

Haj anaisuutta  lienee mitä ilmeisemniin aiheuttanut  se,  että suunnittelujärjes-
telmä  on  muuttunut viime vuosina nopeasti, samoin  se,  että suunnittelua 
kehitetään  ja  suunnitelmia tehdään monessa yksikössä. Toiminnan koor-
dinointi  on  suuressa organisaatiossa aina vaikea tehtävä.  

Strategisen suunnittelujärjestelmän  see•• 	en  onkin  kova  haaste tien- 
suunnittelun kehittämiselle. Perustavoitteena voitaneen pitää suhteellisen yk-
sinkertaista suunriittelujärjestelinää, jossa kullakin suunnittelun osavaiheella 

 on  selkeästi määritelty tehtävänsä. Suunnitteluvaiheiden selkeä työnjako 
säästää resursseja  ja  vähentää päällekkäisyyttä. Tiensuurinittelun ohjaus hel-
pottuu, koska tiettyä kysymystä koskeva suunnittelu keskittyy yhteen vaihee-
seen.  Strategisen  suunnittelun kytkeminen toisaalta hankesuunnitteluun  ja 

 toisaalta muuhun liikennejärjestelmäsuunriitteluun  ja  yhteiskuntapoliittiseen 
suunnitteluun todennäköisesti helpottuu. Myös ulkopuolisten mandolli-
suudet osallistua  ja  vaikuttaa suunnitteluun paranevat, kun tiettyä asiaa käsi-
tellään selkeästi tietyssä vaiheessa. 
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Valtakunnallinen tiensuunnittelu 

Valtakunnallisen tiensuunnittelun  see•• •en  voi olla vaikeampaa kuin 
taajama-alueiden  ja  seudullisen  suunnittelun selkeyttäminen. Eräs syy tähän 

 on se,  että teitä  ja  kehittämishankkeita  on  niin paljon, että verkkosuunriittelua 
 ja  ohjelmointia  on  miltei välttämätöntä jossain määrin eriyttää. 

Kuvassa  3 on  esitetty  idea  kolmivaiheiseksi tienpidon  strategiseksi suunnitte-
lujärjestelmäksi. Sitä ei missään nimessä ole tarkoitettu konkreettiseksi ehdo-
tukseksi. Tavoitteena  on  pikemminkin herättää kysymyksiä  ja  ajatuksia kos-
kien  strategisen  tiensuunnittelun selkeyt±äniistä.  Idean mukaan tienpidon 
strateginen suunnittelu tiivistettäisiin kolmeen suunnitteluvaiheeseen, joista 
ylemmät suunnitteluvatheet periaatteessa asettaisivat puitteet alemmille. 
Tienpidon pitkän aikavälin suunnitelma sisältäisi periaatteessa kolme osaa: 
tavoitteet  ja  peruslinjaukset, tieverkkosuunnitelma  ja  konkreettinen kym-
menvuotisohjelma. Kaksi jallammatstä  saattaisi olla mandollista yhdistääkin. 
Joka tapauksessa päätieverkkosuunnittelu itsenliisenä erillisenä suunnittelu- 
vaiheena jäisi pois. Pitkän aikavälin suunnitelmasta tulisi tielaitoksen  strate-
gian  tärkein määrittelijä,  jolle  myös toiminta-  ja  taloussuunnitelma (TTS)  olisi 
osittain alisteinen.  

A. Tienpidon  pitkän aikavälin suunnitelma 
Tienpidon  pitkän aikavälin tavoitteet  ja peruslinjaukset + 
tieverkkosuunnitelma + kymmenvuotisohjelma 

 Eräänlainen nykyisen tieverkkosuunnitelman sekä tien- 
pidon kymmenvuotissuunnitehnan  ja  -ohjelman yhdis-
telmä  

B. Tienpidon  keskipitkän aikavälin suunnitelma (TTS) 
• Keskipitkärt aikavälin tavoitteet  ja peruslinjaukset. 
•  Keskipitkän aikavälin kehittämisohjelma. 

Pohjana nykyisen kaltainen  US. 

C. Vuotuinen talousarvio 
Jotakuinkin nykyisen kaltainen talousarvio.  

Kuva  3: Tien  pidon suunnittelun kolmivaiheinen malli 

TTS:n aikajänne  olisi nykykäytännön mukaisesti neljä vuotta. Pitkän aikavä-
lin suunnitelma saattaisi olla mielekästä päivittää noin joka neljäntenä vuote-
na TTS:n kanssa.  Jos  pitkän aikavälin suunnitelmaa ei uusita  kyllin  usein,  on 

 hyvin todennäköistä, että  se  vanhenee, jolloin  sen  ohjausrooli  heikkenee. 
Näinhän  on  ilmeisesti käynyt päätieverkkosuunnitelman kohdalla.  Se on  nyt 

 jo  vanhentunut, joten sitä  on  "pälvitetty  mm.  tienpidon  ohjelmoinnin  (NT), 
 valtakunnallisen hikenneinfrastruktuurisuunnitelman laadinnan  ja  E 18 

 -suunnittelun yhteydessä. 
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Mallissa hankesuunruttelu hittyisi strategiseen suunnitteluun jotakuinkin ny-
kyisen  mallin  mukaisesti. Yhteysvälien  ja  yksittäisten hankkeiden tarveselvi-
tykset toisaalta olisivat pitkän aikavälin suunnittelun, erityisesti verkkosuun-
nitelman  ja  pitkän aikavälin ohjelmoinnin pohjana. Toisaalta pitkän aikavälin 
suunnitelma, erityisesti tieverkkosuunnitelma, sekä myös yhteysvälien  tar-
veselvitykset  osaltaan ohjaisivat tarveselvitystä edellyttävien hankkeiden  ja 
yhteysvälien  valintaa. Kymmenvuotisohjelmissa määriteltäisiin yleissuurinit-
telua edellyttävät hankkeet  ja  niiden aikataulu. Toimenpidepäätösten jälkeen 
hankkeet voitaisiin ottaa TTS:ään, joka puolestaan ohjaisi tiesuunnitteluun 
otettavien hankkeiden valintaa  ja  aikataulua. Vahvistamispäätöksen jälkeen 
hanke voitaisiin ottaa talousarvioon. 

Tienpidon  suunnittelun suhde valtakunnalliseen  ja  ylikansalliseen  lii-
kennejärjestelmäsuunnitteluun  

Erään  varsin  hankalan tehtävän tulee muodostamaan tienpidon suunnittelun 
 ja  valtakunnallisen hikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyö. Olennainen ky-

symys  on se,  millaiseksi jallammamen  lähitulevaisuudessa muotoutuu. "Suo-
men liikenneinfrastruktuuri  2010"  valmisteltiin pitkälti erikseen kullakin hal-
linnonalalla. Niiden omat suunnitelmat käytännössä  vain soviteltiin  tiettyihin 
rahoituskehyksiin  (ML).  Tällä hetkellä vaikuttaa ilmeiseltä, että tulevaisuu-
dessakin liikenneministeriön eri hallinnonalat suunnittelevat pitkälti erikseen 
omat strategiansa, jotka sitten tavalla  tai  toisella sovitetaan yhteen. "Suomen 
liikenneirifrastruktuuri  2010"  sisälsi  varsin  yksityiskohtaiset kannanotot esi-
merkiksi päätieverkon kehittämiseen  ja sen ohjelmointiin.  Jos  valtakunnalli-
sessa liikennejärjestelmäsuunrnttelussa määritellään kehittämishankkeet näin 
yksityiskohtaisesti,  se  ei enää olekaan pelkästään hikennejärjestelmien kehit-
tämisen yleistä visiointia, vaan konkreettista verkkosuunnittelua  ja  ohje!-
mointia. Sifioin  se  olisikin eräänlainen liikenneministeriön kannanotto tiever-
kon kehittämiseen  ja kehittämishankkeiden  keskipitkän aikavälin ohjelmoin

-tim.  Tämä tuntuu  varsin  todennäköiseltä  mm.  siksi, että hikenneministeriö  on 
 ollut haluton käsittelemään päätieverkkosuunrdtelrnan  ja tienpidon kym-

menvuotissuunnitelman  yhteydessä muodostettuja hankeluetteloita  (NT). 

Jos  valtakunnallista hikennejärjestelmäsuunnittelua tullaan kehittämään Suo-  
-  

men hikenneinfrastruktuuri 2010  -suunnitelman kaltaisena yksityiskohtaise-
na verkkosuunnitteluna  ja ohjelmointina, tielaitoksen strategisen  tiensuun-
nittelun roolina korostuisi toisaalta liikennejärjestelmäsuunnittelun valmiste-
lu  ja  toisaalta  sen  linjauksia toteuttava yksityiskohtaisempi suunnittelu. Riip-
pumatta siitä, minkä muotoisena hikennejärjestelmäsuunnittelua kehitetään, 
tienpidon  strategisen  suunnittelun kokoaminen selkeisiin vaiheisiin todennä-
köisesti helpottaa liikennejärjestelmä-  ja tiensuunnittelun  yhteen kytkemistä. 
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Näillä näkymin yleiseurooppalaisen liikenneverkon  (TEN)  ja  tieverkon 
 (TERN)  suunnittelu  ja  sitä koskeva rahoituspäätöksenteko tullee ainakin jos-

sain määrin vaikuttamaan kansainvälisesti merkittävien päätieverkon osien 
suunnitteluun  ja  niiden ohjelmoinffin  (NT).  Tärkeä kysymys  on se,  kuka 
valmistelee yleiseurooppalaiset liikenne-  ja tieverkot  Suomen osalta. Suunnit-
telujärjestelmän johdonmukaisuuden  ja  suunnittelun  ja  päätöksenteon oh-
jauksen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että yleiseurooppalaisia liikenne- 
verkkoja Suomen osalta suunniteltaisiin tielaitoksen  strategisen tiensuunnit-
telun ja  valtakunnallisen liikenneverkkosuunnittelun yhteydessä - ei jossain 
erilhisessä yhteydessä. Näinhän tapahtui esimerkiksi silloin, kun hallituksen 
ministerivaliokunta sopi syyskuussa  1994  Euroopan Unionille esitettävät  tär-
keimrnät,  mm. E 18  -tiehen, liittyvät liikenneinvestointihankkeet  /39, s. 37/.  

Taajama-  ja  seututason  tie-  ja  liikennejärjestelmäsuunnittelu  

Taajamissa  ja seudullisesti strategisen tierisuunnittelun  eri osatehtäviä lienee 
mandollista yhdistää,  sillä  hankkeiden määrä  on  suhteeffisen  pieni. Siksi 
verkkokysymyksiä  ja  rahoitusta voidaan suunnitella konkreettisesti yhdessä 

 (NT).  Taajamissa liikerinejärjestelmäsuunnittelun kehittäminen tullee ole-
maan  se  suunnittelutaso,  jolla tieverkkosuun.nittelu  ja tiensuunnittelun  ohjel-
mointi pitkälti yhdistetään  /19, s. 47-48/.  Tällöin erillinen katu-  ja tieverk-
kosuunnittelu  tullee häviämään. Suuri  osa tiehankkeiden ohjelmoinnistakin 
tultaneen  kanavoimaan liikennejärjestelmäsuunnittelun osaksi. Ensimmäisis-
sä taajama-alueiden hikenneverkkosuunnitelinissahan  on  otettu  varsin  yksi-
tyiskohtaisesti kantaa yksittäisiin hankkeisiin  ja  niiden rahoitukseen. 

Seudullisen  suunnittelun  ja  päätöksenteon roolin korostuminen luultavasti 
heijastuu myös tiensuunnitteluun  /55, s. 92-94/.  Tällä hetkellä, seudullisen 
suunnittelun tilanne  on  vielä  varsin  avoin; alueellinen kehittämissuunnittelu 
vasta hakee muotojaan. Kokemuksia yhdentävästä liikennejärjestelmäsuun-
nittelusta ei juurikaan ole. Vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, että seudullinen 
tieverkkosuunnittelu  ja  mandollisesti myös tiehankkeiden ohjelmointi tullaan 
lähitulevaisuudessa kytkemään tiiviisti muiden hikennemuotojen suunnitte-
lun kanssa alueelliseen kehittämissuunnitteluun. Seudullinen yhdentävä 
suunnittelu tullee mitä todennäköisimmin tuottamaan konkreettisia hanke- 
luetteloita  ja  jopa ohjelmasopimuksia, jotka saattavat tulevaisuudessa olla 
hyvinkin merkittäviä tienpidon keskipitkän aikavälin ohjelmoinnissa  /19, s. 
47/.  

Koska sekä taajama-alueiden että maakuntien liikennejärjestelmäsuunnittelu 
tulee sisältämään hyvin konkreettista tieverkkosuunnittelua  ja tiehankkeiden 
ohjelmointia,  nousee olennaiseksi kysymykseksi hikennejärjestelmäsuunnit-
telun  ja tielaitoksen  oman suunnittelun suhde. Tuleeko taajama-alueffia  ja 
seututasolla tielaitoksen  oma verkkosuunnittelu  ja  ohjelmointi niveltymään 
tiiviisti hikennejärjestelmäsuunnitteluun vai muodostavatko nämä kaksi eril-
listä  ja  päällekkäistä suunriittelujärjestelmää? 
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Valtakunnallisen  ja  muun suunnittelun yhteistyö näyttäisi myös olevan pul-
mallista. Esimerkiksi tienpidon kymmenvuotissuunnittelussa joidenkin  tie- 
piirien suunnitelmat olivat valmiina  jo  siinä vaiheessa kun valtakunnallisesta 
suunnitelmasta vasta pyydettiin lausuntoja. Niinpä "Tiepiirien  ja  maakuntien 
kehittämisohjelmat ovat osittain ristiriidassa valtakunnallisen suunnitelman 
kanssa"  /8/.  Piirien  ja  keskushallinnon työnjakoa jouduttaneenkin tulevai-
suudessa kirkastamaan. Toisaalta "Paikalliset  asiat  pitäisi saada päättää pai-
kan päällä tiepiireissä  ja  kunnissa ilman ylemmän tason holhousta"  /56, s. 
45/,  mutta toisaalta tulevaisuudessakin lienee kysymyksiä, joita ei voida 
ratkaista paikallisesti  tai seudullisesti.  Ilmeisesti pääliikenneverkkojen "...ke-
hittämisn  ja koordinoinnin ja  kehittämisestä päättämisen tulee kuulua kes-
kushallinnon tehtäviin, eikä sitä tule delegoida aluehallinnolle"  /28, s. 73/.  

Virallinen päätöksenteko  ja sen  suhde suunnitteluun  

Tiensuunnittelussa  virallisen päätöksenteon rooli  ja sitovuus  on  varsin  erilai-
nen eri suunnitteluvaiheissa. Sitovia päätöksiä tehdään lähinnä hankesuun-
nittelussa  ja ohjelmoinnissa ja  etenkin päätettäessä hankkeiden rahoituksesta. 
Myös taajamien liikennejärjestelmäsuunnittelussa  ja  alueellisten kehittä-
misohjelmien yhteydessä mandollisesti tullaan tekemään hyvinkin sitovia 
ohjelmasopimuksia. Usein kuitenkin tehdään suunnitelmia joita ei seuraa 
mikään virallinen hyväksymispäätös. Esimerkiksi sekä tieverkkosuunnitte

-lussa  että tienpidon kymmenvuotissuunnittelussa tuotetut kehittämisohjel
-mat  käsiteltiin  vain tielaitoksen  johtokunnassa. Liikenneministeriö ei suostu-

nut tekemään niitä koskevia päätöksiä  (NT  ja  ML). 

Sitovien  virallisten päätösten puuttuminen voi olla ongelma, sifiä yksittäisten 
suunnitelmien rooli  koko  prosessissa  jää  varsin epämääräiseksi.  Toisaalta 
suunnitelmat saattavat ohjata vahvasti jatkosuunnittelua - etenkin mikäli nii-
tä laadittaessa  on  käsitelty monipuolisesti asioita  ja  otettu eri tahojen näke-
mykset huomioon. Voitaneenkin sanoa, että virallisillakaan päätöksillä ei 
useinkaan ole  kovin  suurta merkitystä,  jos  niiden valmistelu ei ole ollut tar-
peeksi monipuolista  ja  hyväksyttävää.  "Jos  prosessi ei ole kunnossa, niin 
päätöksifiä ei ole mitään merkitystä"  (NT).  

Tällä hetkellä,  90-luvun puolivälissä, suurten teiden kehittämishankkeiden, 
myös Loviisa-Koskenkylä-hankkeen, rahoituksesta päättää eduskunta - 
yleensä hankesuunnittelun myöhäisessä vaiheessa. Tämä hankkeen rahoitus- 
päätöksenteko tuo vielä yhden erillisen päätöksentekovaiheen  jo entuudes-
taankin monivaiheiseen  prosessiin. Lisäksi rahoituspäätös tehdään vasta kun 
lainvoimainen tiesuunnitelman hyväksymispäätös  on  tehty - eli tien rakenta-
misesta  on  jo  käytännössä päätetty. Lieneekin  varsin  selvää, että eduskunnan 
rooliksi  on  jäänyt  jo  pitkälle suunniteltujen tiehankkeiden muodollinen hy-
väksyminen  /39, s. 31-43/.  Esimerkiksi hallituksen ministerivaliokunnan  so-
pmiat  Euroopan Unionille esitettävät tärkeimmät,  mm. E 18  -tiehen, liittyvät 
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liikenneinvestointihankkeet "...  tulevat tosiasiallisesti markkinoiduiksi  ja  so-
vituiksi  Suomen hallituksen  ja EU:n  välillä. Eduskunta jäänee tässä jälkikät-
teishyväksyjäksi"  /39, s. 37/.  Voidaankin kysyä, onko eduskunta oikea paik-
ka ratkaista yksittäisiä muutamien satojen miljoonien  markkojen rakentamis

-hankkeita. 

Eräs tapa välttää nykyisen  mallin  ongelmia olisi päättää suurten tiehankkei
-den  rahoituksesta suurempina kokonaisuuksina. Eduskunta voisi myöntää 

rahoitusta useamman vuoden aikavälillä tietyn yleispiirteisemmän tieverk-
kosuunnitelman  tai yhteysvälien  suunnitelmien pohjalta. Ylijohtaja Jarkko 
Saisto  on  esittänyt, että  E 18 -tien rahoituspäätöksentekoa ei saisi jättää edus-
kunnan vuotuisen hankekohtaisen budjettipäätöksenteon varaan, vaan val-
tiovallan tulisi sitoutua siihen kokonaisuutena  /38/.  Toinen vaihtoehto olisi 

 se,  että eduskunta ei myöntäisi lainkaan rahoitusta hankkeisiin edes suurem-
pina kokonaisuuksina, vaan yleisemmin tielaitoksen toimintaan liikennemi-
nisteriön alaisuudessa. Tässä vaihtoehdossa vaatimus tielaitoksen tiensuun-
nittelun avoimuudesta saa aivan uutta pontta. Myös liikenneministeriö otti 
Suomen liikenneinfrastruktuurisuunnitelmassaan kantaa suurempien koko-
naisuuksien puolesta: "Ongelmana  on  nykyinen budjetointitapa, joka johtaa 
epätaloudelliseen  ja epävarmaan  [liikenne-] hankkeiden toteuttamiseen. 
Hankkeet  budjetoidaan kassaperusteisesti  niiden etenemisen mukaan"  /28, s. 
69/.  Tämän vuoksi onkin parempi, että "Liikenneverkkojen kehittämishank-
keet toteutetaan riittävän isoina kokonaisuuksina ilman keskeytyksiä."  /28, s. 
73/  

YVA  strategisessa  tiensuunnittelussa  

Strategiseen tiensuunnitteluun ohjelmatason YVA:aa  on  ollut  varsin  hankala 
liittää lähinnä siksi, että sille  on  ollut vaikea löytää luontevaa paikkaa. Näyt-
tää siltä, että taajama-alueiden hikennejärjestelmäsuunriittelu tulee olemaan 
oivallinen paikka YVA:lle. Seututasolla alueeffisten kehittämisohjelmien val-
mistelu  ja  siihen liittyvä tieverkkosuunriittelu saattaa muodostua tällaiseksi 

 /19, s. 39/.  Valtakunnallisesti tilanne  on  monien rinnakkaisten suunnit-
teluvatheiden takia  varsin onge]mallinen.  Edellä hahmoteltu pitkän aikavälin 
tiensuunnitelma saattaisi olla  varsin  mielekäs paikka YVA:lle, varsinkin  jos 

 suunnitelmaan hitetään tieverkon kehittämisen  ja  ohjelmoinnin peruslin-. 
jaukset. YyA:a tullaan kokeilemaan 'Pohjolan kolmion" suunnittelussa. 
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3 .3 Kehittämisnäkökohtien  yhteenveto 

Suunnittelun organisointi  ja  sisäinen vuorovaikutus 

Eri hankkeita vetävien suunnittelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta tulisi 
kehittää esimerkiksi säännöllisillä tehokkaasti järjestetyillä palavereffla  ja 

 muilla tiepiirin sisäisifiä viestintäjärjestelyifiä. Myös muun tiepiirin sisäistä 
vuorovaikutusta kehittämällä saavutetaan etuja. Erityisesti suunnittelutoi-
mialan  ja tiemestaripiirien  vuorovaikutuksen kehittäminen  on  tärkeää. 

Tiepiirin ympäristöasiantuntijan tulisi kuulua suunnittelutoimialan johto-
ryhmään  ja  mandollisesti myös piirin johtoryhmään. Silloin  hän  kykenisi 
tehokkaammin palvelemaan suunnitteluprojekteja sekä toisaalta vaikutta-
maan asiantuntemuksellaan ajoissa piirin tekenuin ratkaisuihin. Ympäris-
töasiantuntijoffle tulisi järjestää myös ryhmätyö-  ja johtamiskoulutusta.  

Rutiini-  ja kokeiluhankkeet  tulisi erottaa selkeämmin toisistaan. Suunnit-
telu-  ja hankeryhmän  tulee sopia työn tavoitteista  ja työtavoista  heti alussa. 

 Jos  hankkeesta ennakoidaan tulevan tavallista ristiriitaisempi, tulee työ-
hön valita ristiriitojen käsittelyyn sopivat  ja  siihen koulutetut henkilöt. 

Suunnittelijoille tulee jarjestää koulutusta järjestelmällisistä ryhmätyöta-
voista siten, että koulutus liittyy suoraan hankkeisiin.  On  tärkeää, että 
vetäjä, suunnittelijat  ja  muut asiantuntijat ovat kiinnostuneita soveltamaan 
ryhmätyötapoja. 

- Kokeiluhankkeisiin  tulisi ainakin tärkeimmissä vaiheissa ottaa mukaan 
ulkopuolinen kehittäjä. Tarvittaessa kehittäjä voisi toimia myös riippumat-
tomana sovittelijana. 

Viranomaisyhteistyö 

Hankeryhmien  ja tieympäristöyhteistyöryhmien  työnjakoa, pelisääntöjä  ja 
 viestintää tulisi selkeyttää. Esimerkiksi onko hankeryhmän tehtävä olla 

neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä, toimia eri viranomais-  ja etutaho-
jen vaikuttamiskanavana  vai osapäätöksiä tekevä ohjausryhmänä? 

-  Ryhmien edustajille, niin ulkopuolisille kuin tiepiiriläisillekin, tulisi järjes-
tää perehdyttämistilaisuuksia, joissa yhdessä käsiteltäisiin viranomaisyh-
teistyön pulmia  ja ryhmätyötapojen ja selkeiden  pelisääntöjen etuja. 
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Erityisesti hyvin ristiriitaisissa  tai  monitahoisia vaikutuksia aiheuttavissa 
hankkeissa tulisi hankeryhmän sekä asukkaiden  ja etutahojen  kanssa 
toimivan yhteistyöryhmän palavereja yhdistää sopivissa kohdissa. Näin 
sekä tiedot että arvot välittyisivät tehokkaasti. 

Vuorovaikutus eri  eturyhmien  ja  kansalaisten kanssa 

Suunnittelun alussa tulisi aina kartoittaa osapuolet  ja  näkemykset jäieste1-
mällisesti. Apuna tässä voivat olla paitsi aluetta tuntevat suunnittelijat  ja 

 alueella asuvat avainhenkilöt, myös tiemestaripilrin henkilöstö. 

Organisoitumattomien  asukas- ym.  ryhmien sekä resursseiltaan heikkojen 
ryhmien osallistumista tulisi tukea erityisjärjestelyin. Ryhmiä tukevalle 
riippumattomalle asiantuntijalle voitaisiin maksaa, tilaisuuksiin voitaisiin 
järjestää kuljetus, pälvärahoja voitaisiin maksaa  ja kokoontumistiloja  voi-
taisiin järjestää. Esimerkiksi vanhusten,  lasten ja  vammaisten osallistumi-
sen varmistaniiseksi  ja  tehostamiseksi tulisi tilanteen mukaan soveltaa 
kullekin ryhmälle sopivia vuorovaikutusmenetelmiä.  Mm.  maankäytön 
suunnittelussa  ja sosiaalialalla  saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää. 

Yhdessä kuntien  ja alueeffisten  viranomaisten sekä maakuntaliittojen  ja 
 järjestöjen kanssa tulisi harkita läärtikohtaisten osallistumisrahastojen pe-

rustamista. Rahastoista eri tahot voisivat saada hankkeen suunnittelijasta 
riippumatonta tukea  ja osallistumiskoulutusta.  Tämä voisi merkittävästi 
edistää alueeffista demokratiaa  ja  tehostaa ongelmanratkaisukykyä. 

Järjestelmällinen ristiriitojen käsittely siirtää suunnittelutyön painopistettä 
ohjelmointivaiheeseen. Silloin eri osapuolten kesken sovitaan muun muas-
sa tavoitteista, arvioitavista  ja karsittavista  vaihtoehdoista sekä työtavoista. 
Ohjelmointiin tulee sisältyä järjestelmällinen vuorovaikutussuunnitelma. 
Siinä esitetään vuorovaikutuksen tavoitteet  ja  tavoitteiden saavuttaniiseen 
tarvittavat menetelmät tiedotuksesta  ja tiedonhankinnasta  aina ristiriitojen 
sovitteluun asti. Lisäksi tulisi suunnitella taloudellisten  ja henkilöresurssi

-en  käyttö. 

Menetelmät  ja  niiden yhdistelmät tulee valita perustellusti vuorovaikutus- 
tavoitteiden mukaan. Tiedotuksen menetelmien ei voida sovitella näke-
myseroja.  Jos  yleisötilaisuuksifia  pyritään muuhunkin kuin tiedotukseen, 
niitä tulee kehittää esimerkiksi pienryhmätyö-osuuksilla. Strategisessa 
suunnittelussa kannattaa hyödyntää hankesuunnittelussa eri vuorovaiku-
tusmeneteiniistä saatuja kokemuksia. 
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-  Eri osapuolien yhteistyöryhmien käyttöä tulee kehittää sekä hanke- että 
strategisessa suunnittelussa. Hankesuunnittelussa yhteistyöryhmiä voisi 
käyttää esimerkiksi yleissuunnittelun  ja sen  yhteydessä järjestettävä.n 

 YVA-menettelyn yhteydessä. Taajamien liikennejärjestelmäsuunnittelun 
 ja alueeffisen kehittämissuunnittelun  tueksi voitaisiin niinikään koota laa-

japohjaiset yhteistyöryhmät. Pysyvä valtakunnallinen tienpidon yhteis-
työryhmä voisi osallistua  ja  ottaa kantaa esimerkiksi pitkän aikavälin 
tienpidon suunnitteluun, tieverkkosuunnitteluun  ja  merkittävien yhteys- 
välien suunnitteluun. 

-  Suunnittelijoille tulee järjestää vuorovaikutuskoulutusta suoraan suunnit-
telutilanteisiin liittyen. Koulutuksen yhtenä osana voi esimerkiksi olla 
vuorovaikutussuunnitelman laatiminen. 

Suunnittelussa tuotettu informaatio 

-  Tulisi soveltaa erilaisia käsikirjoja, tarkistuslistoja  ja vuorovaikutusmat-
rilseja, joffla varmistettaisiin  riittävän kattava vaikutusten huomioon otta-
minen  koko  hankkeen elinkaaren ajalta. 

- Erittelevää  vertailua tulisi soveltaa järjestelmällisemmin. Vaihtoehtoja tu-
lisi esimerkiksi kuvata sekä  en  vaikutusten että eri näkökulmien kannalta. 

-  Raporttien avoimuutta tulee kehittää siten, että lukija voi arvioida asian-
tuntijoiden tekemiä osapäätöksiä, valintoja  tai  ratkaisuja. Tämä merkitsee 
tekstissä selkeyden  ja ymmärrettävyyden  lisäämistä. 

Suunnittelun eri vaiheiden työnjaon selkeyttäminen 

-  Sekä hanke- että  strategisen  suunnittelun  en  vaiheiden työnjakoa tulisi 
selkeyttää. Kullakin vaiheella tulisi olla selkeä oma tehtävänsä. Suunnitte-
lu ei saisi olla liian monivaiheista. Tämä vähentäisi päällekkäistä suunnit-
telua  ja  säästäisi resursseja. Suunnittelusta olisi helpompi saada kokonais-
kuva  ja  olennaiset suunnittelu-  ja päätöksentekovaiheet  olisi helpompi 
paikallistaa. Eri tahojen olisi helpompi osallistua suunnitteluun tehok-
kaasti. Suunnittelun tulisi kuitenkin olla mandollisimman joustavaa. 
Suunnittelussa esiin nousevia, yllättäviäkin, uusia asioita  on  kyettävä 
käsittelemään  ja  myös aikaisemmissa vaiheissa käsiteltyjä asioita  on 

 tarvittaessa voitava ottaa uudelleen tarkasteluun. 
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Vaiheistetussa hankesuunnittelussa yleissuunnitteh.m  roolia tulisi entises-
tään vahvistaa siten, että siinä käsiteltäisiin kootusti tien tarpeellisuus, 
toteutettavuus, perusvaihtoehdot  ja  niiden vaikutukset. Sifioin nimen-
omaan yleissuunnittelu olisi vaihe, johon liittyisi lakisääteinen YyA  ja 

 laajapohjainen yhteistyö viranomaisten, etutahojen  ja  kansalaisten kanssa. 
Jotta yleissuunnittelusta ei tulisi liian raskasta, sitä ei tulisi ulottaa  kovin 

 yksityiskohtaisiin  kysymyksiin. Ideana  on,  että yksittäistä hanketta koske-
va tarveselvitys voisi olla tielaitoksen sisäinen kevyt taustamuistio. Monis-
sa yksittäisissä tiehankkeissa sitä ei ehkä tarvittaisi lainkaan. 

Pidempien yhteysvälien  tai  tieverkon osien tarvesuunnittelua tulisi kehit-
tää entisestään, sifiä useimpien yksittäisten hankkeiden tarpeellisuus  ja 

 toteutettavuus  määräytyvät pitkälti juuri yhteysvälien  ja  verkkojen tasolla. 
Tällainen tarvesuunnittelu toimnkin eräänlaisena välittävänä linkkinä yk-
sittäisten hankkeiden suunnittelun  ja  varsinaisen laajemman  strategisen 

 suunnittelun välillä. Yhteysvälien  ja  verkon osien tarveselvitysten yh-
teydessä  on  perusteltua soveltaa YVA:n periaatteita  ja  olla laajasti yhteis-
työssä eri tahojen kanssa. 

Tielaitoksen  valtakunnallista strategista suunnittelua voisi selkeyttää  tu
-vistämällä  suunnittelu tienpidon pitkän aikavälin suunnitteluun, toiminta- 

ja  tavoitesuunnitteluun  (US)  ja  vuotuisen talousarvion laadintaan.  Tien- 
pidon pitkän aikavälin suunnite]maan koottaisiin tienpidon tavoitteet  ja 

 peruslinjaukset, päätieverkon  keskeiset kehittämistarpeet  ja  konkreettinen 
kymmenvuotinen kehittämisohjelma hankeluetteloineen. Tällaisena tien- 
pidon pitkän aikavälin suunnitelma olisi tielaitoksen  strategian  keskeinen 
määrittelijä,  jolle  US  ja  vuotuinen talousarvio olisivat osittain alisteisia. 
Pitkän aikavälin tienpidon suunnitteluun sopisi ohjelmatason  YVA ja 

 laajapohjainen yhteistyö eri tahojen kanssa. Taajama-alueilla liiken
-nej  äijestelmäsuunnittelu  ja  seututasolla mandoifisesti  alueellinen kehittä-

missuunnittelu lienevät ne suunnittelutasot, joiden roolia kannattaa vah-
vistaa  ja  joiden yhteydessä olisi mielekästä kehittää ohjelmatason YVA:a  ja 

 vuorovaikutusta eri tahojen kanssa. 
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4  YHTEEN  VETO  

Työn sisältö  ja  työtapa  

Tutkimuksessa analysoidaan tiehankkeiden suunnittelu-  ja  päätöksenteko- 
prosessia. Päätavoitteena  on  tuottaa perusteltuja kehittämisehdotuksia. Työs-
sä tarkastellaan sekä hankekohtaista että strategista suunnittelua  ja  päätök-
sentekoa. Huomio kiinnitetään erityisesti siihen miten vuorovaikutus eri osa-
puolten kanssa  on  järjestetty, miten suunnittelu  on  organisoitu  ja  millaiset 
ovat eri suunnittelu-  ja päätöksentekovaiheiden  keskinäiset suhteet. Työ pe-
rustuu pääosin Koskenkylä-Loviisa-tieosuuden suunnittelu-  ja päätöksente-
koprosessin  analyysiin. Aineistona  on  käytetty asiantuntijahaastatteluja,  Kos-
kenkylä-Loviisa-hanketta koskevia asiakirjoja erilaisia tiensuunnittelun kehit-
tämisraportteja, ohjeistoja sekä muita tiehankkeita koskevia arviointeja. 

Koskenkylä-Loviisa-tien suunnittelu-  ja  päätöksentekoprosessi  

Koskenkylän  ja  Loviisan välinen  tie on  osa Vt  7:ää  ja  E 18  -tietä. Tieosa  on 
kapeutensa, mutkaisuutensa  ja  heikon rakenteensa taida tien liikennetekni-
sesti heikoin jakso. 

Tieosan pääsuuntaselvitys  valmistui vuonna  1983.  Siinä suunnitellun uuden 
 13 km  pitkän moottoriliikennetien linjauksen mukainen varaus merkittiin 
 pari  vuotta myöhemmin seutukaavaan, joka vahvistettiin.  Tien  rakentamista 

ei kuitenkaan tuolloin pidetty ajankohtaisena. Liikenneministeriö tekikin 
hankepäätöksen vasta  1991.  Hanke oli ajankohtaistunut etenkin kasvavan 
Venäjän liikenteen vuoksi. Lisäksi vaikutti  E 18  -tien mandollisesti kasvava 
rooli osana yleiseurooppalaista pääliikenneverkkoa. Suunnittelu jatkui  1992-
1993 yleissuunnitteluna. LM  teki toimenpidepäätöksen kesällä  1994. Tiesuun-
riitelma  valmistui  1995. 

Koskenkylä-Loviisa tieosuutta  on  käsitelty lukuisissa strategisissa suunnitel-
missa  80-90-lukujen taitteesta lähtien. Ensimmäinen oli  1991  valmistunut  val-
tatieverkon  kehittämisohjelma. Samanaikaisesti yleissuunnittelun kanssa val-
misteltiin tienpidon valtakunnallista kymmenvuotissuunnitelmaa, joka val-
mistui  1995.  Talvella  1994-1995  liikenneministeriön johdolla laadittiin eri lii-
kennemuotoja yhteen sovittava liikenneinfrastruktuurisuunnitelma. Vuonna 

 1994  käynnistyi  E 18 -tien kokonaissuunnittelu. 

Pääsuuntaselvityksestä  kului lähes kymmenen vuotta ennen yleissuunnitte- 
inn  alkua. Vaikka tuona aikana arvostukset olivat yhteiskunnassa muuttu- 
neet selvästi, suunnittelu käynnistettiin täysin pääsuuntaseivityksen pohjalta. 
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Ympäristövaikutuksia  ja  vaihtoehtoja jouduttiin kuitenkin lopulta arvioi-
maan paljon arveltua laajemmin. Hankeryhmä tiedosti muuttuneen tilanteen 
suhteeffisen hitaasti, mikä aiheutti muun muassa  sen,  että vaihtoehtoja ei 
ideoita  ja  arvioitu järjestelmällisesti.  Tien  tarvetta ei enää varsinaisesti käsitel-
ty, vaikka kysymys nousi vahvasti julkisuudessa esille. 

Tietä käsiteltiin  90-luvun alkupuolella useassa rinnakkaisessa  strategisen 
 suunnittelun vaiheessa. Tämä havainnoifistaa tiensuunnittelun  strategisen 
 suunnittelu-  ja päätöksentekojärjestelmän  hajanaisuutta. Useassa suurinitte-

luvaiheessa asetetaan tavoitteita  ja toimintalinjoja,  määritellään verkon kehit-
täinistarpeita  ja  yksittäisten hankkeiden toteuttamistarpeita. Tämä aiheuttaa 
lisäkustannuksia, vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista  ja  suunnittelun 
ohjausta sekä vaikeuttaa yhteistyötä  en  osapuolten kanssa. 

Hankesuunnittelussa hankeryhmän  ja tieympäristöyhteistyöryhmiin ja  nii-
den jäsenten roolit olivat epäselvät. Tiepiirissä luultiin, että hankeryhmässä 
toimivat henkilöt edustavat kukin viranomaistahonsa kantaa, vaikka ympä-
ristöviranomaiset pitäytyivät perinteisessä asiantuntijaroolissa. Tämä aiheutti 
tiepiirille yllätyksiä lausuntovatheessa. 

Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa oli tavanomaista laajempaa yleissuun-
nitteluvaiheessa sekä valtatieverkon kehittämissuunnittelun  ja tienpidon 
kymmenvuotissuunnittelun  yhteydessä. Menetehninä sovellettiin lähiiuä 
tiedottamista, suuffisen  ja  kirjallisen palautteen hankkimista, yleisötilaisuuk-
sia  ja  seminaareja. Intensiivisempää vuorovaikutusta edustivat muutamat 
pienryhmäpalaverit. Ainakin yleissuunnittelussa aiheutti ongelmia  se,  että 
vuorovaikutusta ei järjestelmällisesti suunniteltu. Strategisessa suunnittelus-
sa ei juurikaan käsitelty rinnakkaisia vaihtoehtoja vaan suunnitteluvaihtoehto 
kehittyi toisiaan seuraavina suunnitelmaluonnoksina. 

Kehittämisnäkökohtia  

Sisäisen vuorovaikutuksen kehitt •seksi tulisi lisätä hankkeiden vetäjien 
yhteistyötä. Erilaisten ryhmätyötapojen järjestelmällistä soveltamista tulee 
edistää. Hankeryhniien  ja ympäristöyhteistyöryhmien ja  niiden jäsenten roo-
leja  ja  työnjakoa tulee selkeyttää. Rutiini-  ja kokeiluhankkeet  tulisi erottaa 
selkeämmin toisistaan. Kokeiluhankkeisiin tulisi ainakin tärkeimmissä vai-
heissa ottaa mukaan ulkopuolinen kehittäjä, joka voisi vaikeissa ristiriidoissa 
toimia myös riippumattomana sovittelijana. 

Eräs edullinen keino ennakoida suunnittelualueella valitsevia näkemyksiä  on 
 yhteistyön lisääminen tiepiirin suunnittelijoiden  ja  alueen ihmisiä läheltä  hin-

tevien tiemestaripiirin  henkilöiden välillä. 
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Järjestelmällinen ristiriitojen käsittely siirtää suunnittelun painopistettä suun-
nittelun alkuvaiheeseen. Silloin tulisi aina kartoittaa osapuolet  ja  näkemykset 
sekä laatia vuorovaikutussuunnitelma. Eri osapuolten kanssa tulisi sopia 

 mm. arvioitavista  ja karsittavista  vaihtoehdoista  ja  vaikutuksista. Tällaisten 
ratkaisujen  ja  niiden perustelujen kirjaaminen entistä selkeämmin työohjel-
maan  tai  vaikutusten arviointiohjelmaan sekä suunnitelmaselostukseen lisää 
suunnittelun avoimuutta  ja hyväksyttävyyttä.  Samoja seikkoja edistää järjes-
telmällisempi vaihtoehtojen vaikutusten järjestelmällinen erittely. 

Erityisesti hanke-  ja yhteistyöryhmien  jäsenille tulisi järjestää vuorovaikutus-
meneteiniä  ja  ryhmätyötä koskevaa 'perehdyttämiskoulutusta". Organisoitu-
maftomien  ja resursseiltaan  heikkojen ryhmien osallistumista tulisi tukea eri-
tyisjärjestelyin. Eri osapuolten yhteistyöryhmien käyttää tulee kehittää sekä 
hanke- että strategisessa suunnittelussa. Esimerkiksi pysyvä valtakunnallinen 
tienpidon yhteistyäryhmä voisi osallistua tienpidon suunnitteluun, tieverk-
kosuunnitteluun  ja  merkittävien yhteysvälien suunnitteluun. 

Sekä hanke että  strategisen  suunnittelun eri vaiheiden työnjakoa tulisi sel-
keyttää. Vaiheistetussa hankesuunnittelussa yleissuunnittelun roolia tulisi 
vahvistaa siten, että kootusti käsiteltäisiin tien tarpeellisuus, toteutettavuus, 
perusvaihtoehdot  ja  niiden yleispiirteiset vaikutukset. Tällöin tähän vaihee-
seen olisi mielekästä liittää lakisääteinen YyA  ja  laaja yhteistyö eri osapuolten 
kanssa. 

Pidempien yhteysvälien  tai  tieverkon osien tarvesuunnittelua tulisi kehittää, 
sifiä useimpien yksittäisten hankkeiden tarpeellisuus  ja toteutettavuus  mää-
räytyvät juuri niiden yhteydessä. Tielaitoksen valtakunnallista strategista 
suunnittelua voitaisiin selkeyttää tiivistämällä suunnittelu tienpidon pitkän 
aikavälin suunnitteluun, toiminta-  ja tavoitesuunnitteluun ja  vuotuisen ta-
lousarvion laadintaan.  Ensin  mainittuun koottaisiin tienpidon tavoitteet  ja 
peruslinjaukset, päätieverkon  keskeiset kehittämistarpeet  ja  konkreettinen 
pitkän aikavälin kehittämisohjelma hankeluetteloineen. Lisäksi tulisi harkita, 
pitäisikö eduskunnan päättää tiestön kehittämisen rahoituksesta yksittäisiä 
tieharikkeita laajempina kokonaisuuksina. 
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Uudenmaan tiepiiri. Valtatie  7  välillä Koskenkylä-Loviisa. Yleissuunnitelma. 
Hankeryhmän kokouspöytäkirjat:  20.10.92, 18.12.92, 2.3.93, 3.6.93, 4.8.93  ja 

 17.8.93  sekä toimintasuunniteirna  (20.11.92).  

Uudenmaan ympäristökeskus. Lausunto ympäristövaikutusten arviointi-
selostuksesta, valtatie  7  rakentaminen moottoriliikennetieksi välillä  Kosken

-kylä-Loviisa.  18.4.1995.  

Uudenmaan ympäristökeskus.  Vt  7  rakentaminen moottorilfikerinetieksi vä-
lillä Koskenkylä-Loviisa, lausunto tiesuurinitelmasta.  17.7.1995. 1 s.  

Valtion rautatiet, rataosasto, rataverkon kehittäntisyksikkö. Lausunto: Valta-
tie  7 yleissuunnitelma  välillä Koskenkylä-Loviisa.  10.1.1994. 1 s.  

Ympäristöministeriö. Lausunto: Valtatie  7 yleissuurmitelma  välillä  Kosken
-kylä-Loviisa.  8.6.1994.5 s.  

Haastattelut  ja  kirjalliset  kommentit raporttiluonnokseen  

(suluissa lyhenne, jolla viitataan haastatteluun  tai  kiijaUiseen kormnenttiin  tekstissä) 

Hannu  Hill (FIH) YS-yhdyskunta Oy  
Anders  Jansson (AJ) tielaitos, kehittänüskeskus  
Seija Korhonen  (SK) tielaitos, kehittämiskeskus  I  

Uudenmaan tiepiiri 
Markku Linnasalmi  (ML) tielaitos, tienpidon  suunnittelu  
Janne Tikkamäki  (IT)  Uudenmaan tiepiiri 
Niilo Tykkyläinen  (NT) tielaitos, tiehallinto 
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LuTE  1: KOSKENKYLÄ-LOVIISA-TIEHANKKEEN SUUNNIUELUALUE  JA LINJAUSVAIHTO
-EHDOT  

Suunnitteluosuus  on  pituudeltaan noin  14  kilometriä.  Se  alkaa Koskenkylän eritasoliittymästä  ja  päättyy 
Loviisan ohitustiehen. 
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Tiepiiri  ehdottaa jatkosuunnitteluun vaihtoehtoa  2.  Muut tutkitut vaihtoehdot  on  esitetty harmaalla. 

Lähdeviite  /48/  
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LuTE  2:  TIEHANKKEIDEN  SUUNNITTELU-  JA  PAATÖKSENTEKOJÄR-
JESTELMAN YLEISKUVAUS 

Tiehankkeiden suunnittelujärjesteLmä  on  hyvin morutahoinen  ja  se  muuttuu 
 koko  ajan  varsin  nopeasti. Lisäksi eri tahoffla  on  varsin  erilaisia näkemyksiä 

eri vaiheiden keskinäistä suhteista. Tämän vuoksi yksinkertaista  ja  yk-
siselitteistä kuvausta lienee mandoton tehdä. Tässä kuvataan järjestelmän 
nykyffla lähinnä muutamien kehittämisraporttien  ja  suunnitteluohjeiden sekä 
haastattelujen pohjalta. 

Tienpito  voidaan karkeasti jakaa tiestön kehittämiseen, tiestön kunnon ylläpi-
toon, tiestön päivittäiseen kunnossapitoon sekä liikenneympäristön paranta-
miseen. Tiestön kehittäminen  on lahinna uusien teiden rakentamista  ja  ole-
massaolevien teiden parantamista esimerkiksi leventämällä  tai oikaisemalla 
/35, s. 11-18/.  Tiestön kehittämishankkeet voidaan jakaa valtakunnallisesti, 
seudullisesti  ja  paikallisesti merkittäviin hankkeisiin  /44, s. 67-68/  ja  ne voi-
vat koskea taajamien välisiä  ja  taajamien sisäisiä teitä. Tiehankkeiden suun-
nittelusta vastaa pääosin tielaitos  ja sen  alaiset tiepiirit.  Kunnat  osallistuvat 
taajama-alueiden teiden suunnitteluun  ja  päätöksentekoon. 

Tiehankkeiden  suunnittelu-  ja päätöksentekojärjestelmä  on  esitetty pääpiir-
teissään kuvassa  4.  Järjestelmän voidaan ajatella jakaantuvan kolmeen  pää-
osaan: liikennejärjestelmä-  ja tieverkkosuunnitteluun, tienpidon  suunnitte-
luun sekä vaiheistettuun hankekohtaiseen suunnitteluun  /18, s. 23-28, 29, s. 
11, 34, s. 9/. Rahoituspäätöksenteko  käsitellään tässä tienpidon suunnittelun 
yhteydessä. 

Pitkän aikavälin tienpidon suunnittelun tehtävänä  on  määritellä tienpidon 
perustavoitteet  ja perusrajaukset. Liikennejärjestelmä- ja tieverkkosuunnitte-
lussa, ja  sitä tukevissa tarve-  ja pääsuuntaselvityksissä,  määritellään tieverk

-kojen kehittämistarpeet ja konkretisoidaan  ne yksittäisiksi kehittänushank-
keiksi  (ML). "Tarveselvityksiä edellyttävien  hankkeiden valinta perustuu 
tienpidon tavoitteisiin.., sekä tieverkon kehittämissuunnitelmista tehtyihin 
päätöksiin."  /29, s.1O/  Tosin joissain tapauksissa hankkeet voivat syntyä 
myös tarve-  ja pääsuuntaselvityksissä ja  vasta niiden kautta  tulla verk-
kosuunnittelun ja  ohjelmoinnin piiriin. Tienpidon ohjelmoinnissa ajoitetaan 
kehittämishankkeet rahoituskehyksiin. Näin hankkeet tulevat yleensä ohjel-
moinnin piiriin verkkosuunnittelun  ja  tarve-  tai pääsuuntaselvitysten  kautta 

 /29, s. 13, 19, s. 24/. Vaiheistettu tarkentuva hankesuunnittelu  ja TTS:n ja 
vuosibudjetoinnin  kautta tarkentuva ohjelmointi etenevät rinnakkain  /29/. 

 Lopullinen rahoituspäätöksenteko ajoittuu yleensä vasta aivan suunnittelun 
loppuvatheeseen. 
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Kuva  4:  Tiehankkeiden  suunnittelu-ja  päätöksentekDjärjestelmä 
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Liikennejärjestelmä-  ja  tieverkkosuunnittelu  

90-luvun alkupuolelle asti liikennejärjestelmiä  on  suunniteltu kunkin  liken-
nemuodon  osalta erikseen. Eri hikerinemuotoja yhteen sovittavaa liikennejär-
jestelmäsuunnittelua  on  alettu kehittää vasta viime vuosina. Tiensuunnitte

-lussa sektorisuunnittelumuotona  on  ollut tieverkkosuunnittelu, joka sisältää 
väylien luokituksen, laatutasotavoitteet  ja  tieverkon kehittämisohjelman.  Tie-
verkkosuunnittelussa hahmotetaan  "erityyppisiä nykyisen tieverkon ylläpito- 
ja parantamishankkeita  sekä mandollisesti uusien tieyhteyksien tarpeita"  /34, 
s. 10/. Tieverkkosuunnittelu on  aiemmin jakautunut valtakunnalliseen, seu-
dulliseen  ja  paikalliseen verkkosuunnitteluun  /44,5.22-26/.  

Ylikansallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu  on  Suomessa hyvin uusi asia  /24, 
s. 48-49/.  Tällä hetkellä tärkein suunnittelumuoto  on EU:n  ylikansallinen 
liikenneverkkosuunnittelu  (ris.  TEN-verkko)  ja tieverkkosuunnittelu (ns. 

 TERN-verkko)  sen  osana. Suunnittelu-  ja  päätöksenteko jakautuu kansallisille 
elimille  ja EU:lle.  

"Valtakunnan tasolla  'liikennejärjestelmän suunnittelu' koostuu monista osista. 
Niitä ovat  mm..  liikenteen kehittämistavoitteita koskevat mietinnöt, liikenne- 
väylien ylläpitoa  ja  kehittämistä koskeva päämäärien  ja  tavoitteiden määritte-
ly sekä eri hikennemuotojen omat kehittämissuunnitelrnat"  /34, s. 10/.  En-
simmäinen eri liikennemuotoja yhdentävä valtakunnallinen liikennejärjestel-
mäsuunnitelma oli vuonna  1995  valmistunut "Suomen hikenneinfrastruk-
tuuri  2010".  Valtakunnallisen tieverkkosuunnittelun suunnitteluvastuu  on 
tielaitoksella.  Tällä hetkellä voimassaoleva valtakunnallinen tieverkkosuun-
nitelina  on  laadittu tielaitoksen tienpidon suunnittelun yksikössä. Tielaitos 
hyväksyy sisäisesti verkkosuunnitelmat  ja  liikenneministeriö voi tehdä suun-
nitelmia koskevan ns. verkkopäätöksen  tai -kannarioton. /44,s.22-26/  "Valta-
kunnallisten tieverkkosuunnitelmien laatiminen  on 'kertaluonteinen'  toimen-
pide. Suunnitelmat tarkistetaan  10-15  vuoden välein... Päätieverkkosuunni-
telnia  ja päätieverkon kehittämissuunnitelma  ohjaavat valtakunnallisesti tär-
keiden pääteiden kehittämistä  ja päätieverkon yhteysvälien  strategista suun-
nittelua...  Koko  valtakunnan kattava tieverkon runkosuunnitelma  on ohjeena 

 piirien tienpidon suurinittelulle  ja hankekohtaiselle  suunnittelulle"  /44, s. 
23/. 

Seudullisella  tasolla merkittävin suunnittelumuoto  on  ollut seudullinen  tie-
verkkosuunnitelma. Yhdentävää seudullista hikennejärjestelmäsuunnittelua 

 ollaan vasta käynnistämässä. Seudullinen tieverkkosuunnitelma ulottuu vä-
hintään kanden kunnan alueelle. Suunnittelusta vastaavat tiepiirit. Tielaitos 
hyväksyy suunnitelmat. 
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Eräänlainen valtakunnallisen  ja seudullisen tieverkkosuurinittelun  välimuoto 
 on  strategisia yhteysvälejä koskeva suunnittelu. Tällä hetkellä  on  käynnissä  E 18 
 -tien suunnittelu Turun  ja  Vaalimaan välillä. Yhteysvälien suunnittelu  on 
 varsin  uutta eikä  se  ole vielä löytänyt paikkaansa edellä kuvatussa kolmi-

tasoisessa verkkosuunnittelussa. Muutamista pidemmistä yhteysväleistä  on 
 tehty tarve-  tai pääsuuntaselvitykset.  

Paikallisella tasolla  suunnittelumuotoja ovat kaupunkiseutujen, taajamien  tai 
 kunnan  osa-alueiden  tie-  ja katuverkkosuunnittelu  sekä eri liikennemuotoja  ja 
 maankäytön suunnittelua yhdentävä taajama-alueiden liikennejärjestelmä-

suunnittelu. Jalkunmaistä  on  viime vuosina kehitetty voimakkaasti. Molem-
missa suunnittelun hoitavat lähinnä  kunnat ja tiepiirit. 

Tienpidon  suunnittelu  ja  rahoituspäätöksenteko 

"Tienpidon  suunnittelussa määritellään tienpidolle tavoitteet  ja toiniintalinjat 
 sekä kootaan tiehankkeista sellaiset ohjelmat, jotka parhaiten toteuttavat tien-

pidolle asetettuja tavoitteita... Ohjelmointi  on  hankkeiden valintaa toteutta-
misohjelniiin... Ohjelmointi ohjaa hankekohtaista suunnittelua antamalla  sin-
ne  tiedot suunniteltavista hankkeista  ja  niiden ajoituksesta."  /34, s. 11/ 

Tienpidon  ohjelmia tehdään seuraavilla kolmella aikajänteellä:  Tien  pidon kym-
menvuotissuunnitelma  sisältää tienpidon, myös tiestön, kehittämisen pääperi-
aatteet  /38, s. 10/. Se  laaditaan keskushallinnon tienpidon yksikössä. Tielai

-toksen  toiminta-  ja tavoitesuunnitelina (TTS)  (4 v.)  ja tiepiirien toimintaohjel
-mat  sisältävät keskipitkällä aikavälillä toteutettavat kehittämis hankkeet.  Tie- 

laitoksen TTS tarkentaa kymmenvuotissuunnitelman  4  vuoden aikajänteellä. 
Tielaitoksen  ja tiepiirien vuosibudjetit  sisältävät budjettikautena  (1 v.) toteu-
tutettavat kehittämishankkeet.  "Valtakunnalliset kehittämishankkeet ohjel-
moidaan keskitetysti tielaitoksen keskushallinnossa  ja perustienpidon  rahoi-
tuksella toteutettavat kohteet tiepiireissä."  /34, s. 11/  

Suurten tiehankkeiden hankekohtaisesta rahoituksesta päättää yleensä eduskunta. 
Eduskunta tekee päätöksen hyväksyessään valtion vuotuisen  tulo- ja  menoar-
vion. Tielaitos  ja  liikenneministeriö ovat keskeisessä roolissa  tulo- ja menoar-
vioesityksen  valmistelussa. Eduskunnan liikennevaliokunta osallistuu esityk-
sen valmisteluun  ja  käsittelyyn. Toistaiseksi eduskunnan rahoituspäätökset 
ovat koskeneet yksittäisiä tiehankkeita, eivätkä esimerkiksi pidempiä yhteys- 
välejä. Pienempien hankkeiden rahoituksesta päättää monessa tapauksessa tielai

-toksen keskushallinto  tai  asianomainen tiepiiri. Useissa taajama-alueiden ke-
hittämishankkeissa myös  kunnat  tekevät merkittäviä rahoituspäätöksiä. 

Uusi rahoitusmuoto  on  ELI:n myäntämä  rahoitus liikenneinfrastruktuurihankkei
-sun.  Rahoitusta voi saada lähinnä yleiseurooppalaisen liikenneverkon  (TEN) 

 budjetista, EU:n rakennerahastoista  ja  Euroopan investointipankin lainoina 
 /28,s. 71/. 
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Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelussa  on  seuraavat tarkentuvat päävaiheet: 

Tarve-  ja  pääsuuntaselvityksissä  arvioidaan  'lien nykytilan  ja  tavoitteiden pe-
rusteella tiejakson lyhyen  ja  pitkän aikavälin kehittäniistarpeet. Toimenpiteet 
vaihtoehtoineen sekä niiden sisältö  ja  vaikutukset  ja  kustannukset selvitetään 
tässä vaiheessa vasta alustavasti." Tilanteesta riippuen nämä selvitykset ovat 
hyvin vaihtelevansisältöisiä. Ne voivat koskea pidempää, esimerkiksi taaja-
mien välistä, yhteysväliä  tai  yksittäistä tieosuutta  /30, s. A15-18/.  Mikäli 
selvitys käsittää pidemmän yhteysvälin, selvitys mandollistaa suunnittelun 
jakamisen yksittäisiin tiehankkeisiin. 

Hankepäätös  "...on  ensisijaisesti tielaitoksen sisäinen kannanotto hankkeen  tar-
peellisuuteen  ja kiireellisyyteen  sekä jatkosuunnitteluun"  /30, s. A16/. Han-
kepäätökset  "...tekee hankkeen vaikutusten laaja-alaisuudesta  ja  hankkeen 
merkityksestä riippuen liikenneministeriö, tielaitoksen keskushalinto  tai tie- 
piiri"  /30, s. A13/.  "Tarpeen toteaniisen jälkeen hanke voidaan sisällyttää 
tienpidon suunnitelmiin"  /34, s. 15/. 

Yleissuunnittelussa  "...ratkaistaan kaikki hankkeen merkittävimmät penaat
-teet:  suunnitellaan yleispiirteinen sijainti sekä tekniset, toiminnalliset  ja ym-

päristöffiset  ratkaisut sekä selvitetään hankkeen vaikutukset.  Mm.  ympäristö- 
vaikutusten arviointia koskevan  lain  mukainen arviointimenettely sisältyy 
pääsääntöisesti yleissuunnitteluun"  /34, s. 16/. 

Toimenpidepäätöksen ".  ..tekeminen tarkoittaa sitä, että hanke  on toteuttamis-
kelpoinen  ja  se on  ehdolla sisällytettäväksi toiminta-  ja taloussuunnitelmaan" 

 /31, s. 16/. Toimenpidepäätöksen  tekee valtakunnallisissa hankkeissa  liken-
neministeriö  ja  muissa tielaitos  /34, s. 21/. 

Tiesuunnittelussa  "...määritellään tien lopullinen sijainti  ja tarkennetaan  yleis- 
suunnittelussa ratkaistut periaatteet lopulliseksi toteuttamissuunnitelmaksi... 
tiesuunnitelman perusteella tehtävä  vahvistamis päätös antaa tielaitokselle oi-
keuden tien rakentamiseen"  /34, s. 17/. Vahvistamispäätökset  tekee joko 
liikenneministeriö  tai tielaitoksen keskushallinto /30, s. 13/.  Tiesuunnitelma 

 ja sen vahvistamispäätös  ovat tällä hetkellä ainoa lainsäädännössä määritelty 
tiestön kehittämistä koskeva suunnittelu-  ja päätöksentekovathe. Tiesuunni-
telmaan  liittyy tiedottamisvelvoifisuus  ja  mandollisuus antaa lausuntoja. 
Vahvistamispäätökseen asianosaiset voivat hakea muutosta  ja  päätöksen pe-
rusteella korvausta. 

Rakennussuunnitteissa  laaditaan tien rakentamisessa tarvittavat työpiirustuk
-set /34, s. 17/. 
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Lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely  koskee suuria tiehank-
keita,  mm.  kaikkia moottoriliikenne-  ja moottoritiehankkeita.  Menettely  lite-
tään  yleisimmin yleissuunnitteluun  tai  tarveselvitys-  ja pääsuuntaselvityk

-seen.  Menettelyn suorittamisesta vastaa asianomainen tiepiiri  ja  menettelyn 
ohjauksesta  YVA-yhteysviranomainen,  joka voi olla alueellinen ympäristö- 
keskus  tai  joskus ympäristöministeriö. 

Muu suunnittelu  

Kaavoitetuilla  alueilla tiestön kehittäminen liittyy tiiviisti kaavoitukseen. Eri-
tyisesti liikennejäijestelmäsuunnittelun avulla pyritään kytkemään liikenne- 
verkkojen suunnittelua kaavoitukseen. Hankesuunnitteluvaiheista tarvesel-
vitys liittyy ensisijaisesti seutukaavoitukseen  ja  joskus yleiskaavoitukseen, 
yleissuunriittelu liittyy ensisijaisesti yleiskaavoitukseen, toisinaan myös seu-
tu-  tai  detaljikaavoitukseen  ja tiesuunnittelu  liittyy lähinnä detaljikaavoi-
tukseen, joskus myös yleiskaavoitukseen.  /34, s. 13/  

Rakennuslaissa  on  varsin  yksityiskohtaisesti määritelty erilaisista maan-
käytön suunnittelun tiedottamis-  ja kuulemismenettelyistä  sekä muutoksen-
hakuoikeudesta kaavapäätökseen. Näin rakennuslaki sisältää tielain ohella 
keskeisimmät tiesuunnittelua ohjaavat säädökset. 

Erilaisissa paikallisissa, seudullisissa, valtakunnallisissa  ja  ylikansallisissa kehittä-
misohjelmissa  ja  suunnitelmissa otetaan usein  en  tavoin kantaa tiestön kehittä-
miseen. Niitä ovat aluekehitysohjelmat  ja tavoiteohjelrnat,  jotka maakunnan 
liitto laatu yhteistyössä tielaitoksen kanssa  /19, s. 39/.  
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