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Tiivistelmä  

Selvityksessä pohditaan liikennealan  strategisen  suunnittelun tilaa  ja kehit-
tämistarpeita. Strategisiksi  kysymyksiksi kutsutaan päätöstilanteita, joissa 
tehtävät linjaukset ratkaisevat tulevaisuuden liikenteen  ja liikennejärjestel-
män  vaikutusten laadun  ja kohdentumisen.  

Selvityksessä  on  käyty läpi liikenne-  ja tiepoliittisiin  kysymyksiin osallistuvat 
organisaatiot sekä merkittävimpiä strategisia suunnitelmia  ja  poliittisia asia-
kirjoja.  Asiat  on  käsitelty aluetasoittain seuraavasti:  EU-taso, valtakunnalli-
nen taso, alueellinen taso  ja  paikallinen taso. 

Strategisia kysymyksiä  on  käyty läpi vastaavasti aluetasoittain. Tässä yh-
teydessä paikallinen taso  on  jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska tienpi

-don  valtakunnallisten strategioiden laadintaan ei yleensä osallistu paikaUi
-sen  tason organisaatioita. Lisäksi kysymykset  on  ryhmitelty politiikkatasoit
-tam  (alue-  ja yhdyskuntarakenne, liikennepolitiikka ja tiepolitiikka)  sekä toi-

menpiteiden kohdentumisen mukaan (infrastruktuuri, infrastruktuurin käyttä-
jät  ja kulkuvälineet).  

Keskeiset  strategiset  kysymykset käsittelevät  mm.  rahoituksen oikeaa tasoa 
 ja hankkimistapaa, liikenneverkon  kehittämisen  ja  ylläpidon painotuksia, 

liikennehankkeiden priorisointia, liikenteen hinnoittelua  ja tienpidon osa- 
alueiden toimintapolitikointia. 

Tienpidon  strateginen suunnittelu osoittautui selvityksessä  varsin  kattavak-
si. Suunnittelun laadussa  sen  sijaan  on  paljonkin kehittämisen varaa.  Stra-
tegiset linjaukset  perustuvat hyvin eritasoisiin selvityksiin.  Strategisten  linja-
usten siirtäminen operatiiviseen päätöksentekoon  on  usein vaikeaa. Vuo-
tuinen päätöksenteko  on  enimmäkseen poliittista  ja  siinä  on  vaikea sitoutua 
pitkän aikavälin linjauksiin. 



Abstract 

This study discusses the present situation of the strategic planning in the 
transportation sector and needs for its development. The decision-making 
situations, where the alignments decide the quality and the allocation of the 
impacts on the future traffic and transportation system, are called here 
strategic questions. 

The organizations participating in the transport and highway policy making 
as well as the most important strategic plans and political documents are 
listed in this study. The issues have been discussed on the following levels: 

 EU,  national, regional and local. 

Strategic questions have correspondingly been listed for the levels.  ln  this 
context the local level has been excluded from the study, because the local 
organizations don't usually participate in the preparation of the national 
highway policy.  ln  addition, the questions have been grouped according to 
the policy area (community structure, transport policy and highway policy) 
as well as according to the allocation of the actions (infrastructure, users 
and vehicles). 

Among other things the essential strategic questions deal with the right 
level tor financing and its collection, the focus on transport infrastructure 
development and maintenance, transport and highway projects' priorities, 
transport infrastructure pricing and the operating policy of the different 
highway sectors.  

ln  the study, the strategic planning on the highway sector was found quite 
extensive. The quality of the planning has, instead, plenty of room for de-
velopment. Strategic decisions are based on very different kind of studies. 
Transferring strategic decisions into the operational decision-making is of-
ten difficult. The annual decision-making is political and it's difficult to 
commit to the long term alignments.  



Alku sanat 

Tässä selvityksessä  on  kartoitettu tienpidon  ja soveltuvin  osin  koko 
liikennesektorin strategisen  suunnittelun tilaa Suomessa. Selvitys  on tarko-
tettu  ensisijaisesti Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimus-
ohjelman työkaluksi. Raportissa  on  lista  liikenne-  ja tiepolitiikan 

 "strategisista kysymyksistä", joissa tehtävää päätöksentekoa varten 
tutkimusohjelman tuottamaa tietoa tarvitaan. Tienpidon strateginen 
suunnittelu osoittautui selvityksessä  varsin  kattavaksi. Suunnittelun 
laadussa  sen  sijaan  on  paljonkin kehittämisen varaa. 

Suunnittelukolmio  Oy:stä työhön ovat osallistuneet Reijo  Helaakoskija  Matti 
 Räinä.  

Helsingissä marraskuussa  1995  

Juha Parantainen 
Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimusohjelma 
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1.  JOHDANTO 

Tässä selvityksessä pohditaan Ilikennealan  strategisen  suunnittelun tilaa  ja 
kehittämistarpeita.  

Strategialla ymmärretään tässä yhteydessä pitkän aikavälin toimintalinjaa 
tietyssä strategisessa kysymyksessä. Tällaisia strategisia kysymyksiä ovat 
esim. liikennemuotojen työnjako  ja tienpidon  painotukset. Strateginen suun-
nittelu puolestaan  on strategioiden  valintaan liittyvää pitkän aikavälin suun-
nittelua. Tässä selvityksessä ei tarkastella operatiivista suunnittelua, joka 

 on  vuosittain tehtävien päätösten valmistelua. Strateginen suunnittelu voi 
olla pohjana operatiiviselle suunnittelulle, vaikka operatiivisia päätöksiä teh-
dään myös ilman strategista linjanvetoa.  Strategisen ja  operatiivisen suun-
nittelun  raja on  suunnilleen nelivuotisen toiminta-  ja taloussuunnitelman 

 kohdalla. TTS:ssä käsitellään sekä strategisia että operatiivisia kysymyksiä. 

Strateginen suunnittelu  on  erotettava strategisesta tutkimuksesta. Ero lie-
nee  se,  että suunnitelmissa tarjotaan vaihtoehtoja, tutkitaan mandollisim-
man kattavasti niiden vaikutuksia, kuunnellaan eri osapuolia  ja  tavallisesti 
tehdään päätös. Strateginen tutkimus  sen  sijaan voi tarkastella asiaa 
yhdestä näkökulmasta  ja  se  voi herättää keskustelua, muttei  sen  pohjalta 
yleensä ole tarkoituskaan tehdä päätöstä. Tässä selvityksessä tarkastellaan 
myös strategisia tutkimuksia. 

Edellisten lisäksi operatiivista päätöksentekoa ohjaavat myös erilaiset 
poliittiset asiakirjat, kuten komiteamietinnöt, hallitusohjelmat jne. Nämä eivät 
ole strategisia suunnitelmia, vaan kannanottoja usein hyvin erilaisiin  ja 
eritasoisiin liikennepoliittisiin  kysymyksiin. 

Strateginen suunnittelu voi koskea infrastruktuuria,  sen  käyttäjiä  tai 
kulkuvälineitä.  Näitä suunnittelun kohderyhmiä tulisi käsitellä yli hallinnon 
rajojen samassa suunnitelmassa, koska kaikkiin näihin kohdistuvilla toimilla 
voidaan saada aikaan samanlaisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Sekto-
roitunut strateginen suunnittelu johtaa yleensä osittaisoptimiin  ja  yhteis-
kunnan kannalta tehottomaan resurssien käyttöön. 

Päätöksenteon ideaalimalli  on ns.  rationaalinen päätöksenteko. Siinä toi-
minnalle asetetaan tavoitteet, jotka ohjaavat vaihtoehtojen muodostamista 

 ja  ratkaisun valintaa siten, että toiminnan vaikutukset mandollisimman hyvin 
vastaavat asetettuja tavoitteita. Päätöksen valmistelu perustuu yleensä  ra-
tionaalisiin  analyyseihin. 

Liikenne-  ja tiepolitiikan  päätöksenteko  on  sen  sijaan tavallisesti poliittista. 
Siinä eri vaihtoehtojen rationaaliset vaikutusanalyysit ovat  vain  osa  päätök-
senteon tausta-aineistoa. Päätöksentekoon osallistuu yleensä useita tahoja 

 ja  valittavaksi tulee vaihtoehto, josta eri osapuolet pääsevät yhteisymmär-
rykseen. Päätöksenteko  on  pikemminkin prosessi kuin hetkellinen tapahtu-
ma. Kaikki rationaalisen päätöksenteon elementit - tavoitteet, vaihtoehdot, 
vaikutukset - ovat olemassa, mutta niillä  on  erilainen rooli kuin puhtaassa 
rationaalisessa päätöksenteossa. Joskus tavoitteita pohditaan saman-
aikaisesti kuin vaihtoehtoja  ja  niiden vaikutuksia. 
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2. 	LIIKENNE-  JA  TIEPOLIITTINEN  SUUNNITTELU- 
JA  PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄ  

2.1 	Liikenne-  ja  tiepolitiikan  yleisiä tavoitteita 

Kansallisen liikennepolitiikan yleisenä tavoitteena voidaan pitää hyvinvoin-
nin edistämistä.  Liikennepoliittisista tavoitteenasetteluista  lienee tunnetuin 
toinen parlamentaarisen  liikennekomitean  mietintö vuodelta  1991.  Sen  mu-
kaan  Iiikennepolitiikan  päätavoitteena pidetään sitä, että tarvittavat kuljetus - 
ja  liikkumistarpeet  hoidetaan mandollisimman vähällä  liikenteellä.  Komitea 

 ryhmittelee  liikennepolitiikan seuraaviksi  päätavoitteiksi: 
-  kestävän kehityksen periaatteen omaksumisen liikenteessä 

 -  liikenneturvallisuuden parantamisen  
-  kansalaisten  liikkumisoikeuden  turvaamisen  
-  maan liikenteen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamisen. 

Liikenneministeriön "Suomen  liikenneinfrastruktuuri  201 0"-työryhmä asetti 
 liikenneinfrastruktuurin perusväylänpidon  ja  kehittämisen  yleistavoitteiksi 
 seuraavaa:  

-  päämääränä  on  liikennejärjestelmä,  joka perustuu eri liikennemuoto-
jen  saumattomaan  yhteistyöhön  ja  kunkin  liikennemuodon vahvuuk-
sien hyödyntämiseen 

- liikenneverkkoja  ylläpidetään  ja  kehitetään niin, että  liikennöinti  on 
 sujuvaa  ja  turvallista  ja  että ympäristö-  ja  terveyshaitat  ovat mandol-

lisimman vähäiset.  Liikenneolosuhteita  eri puolella maata, eri  käyttä-
järyhmille  ja  eri  kulkumuodoille  ylläpidetään  ja  kehitetään pitkäjäntei-
sesti  yhteiskuntataloudellisin  ja  liikennepoliittisin  perustein kysyntää 
vastaavasti.  

Tielaitoksen  tie-  ja  liikennepoliittisiin  tavoitteisiin  on  otettu kantaa useam-
massa eri suunnitelmassa.  Tielaitoksen toimintasuunnitelmassa  1995-98 on 

 muotoi  Itu  pitkän aikavälin tavoitteet parlamentaarisen  liikennekomitean  mie-
tinnön pohjalta seuraavasti:  

- tielaitos  kehittää  tieverkkoa  osana  liikennejärjestelmää  siten, että 
kuljetukset voidaan toteuttaa  minimiliikenteellä.  Samalla kansalaisten 

 liikkumisoikeudet  turvataan  
- tielaitos  vaikuttaa maamme infrastruktuuria kehittämällä myönteisesti 

 kansantalouteen 
- tielaitos  turvaa  maakuntakeskusten  ja  niitä ympäröivien talous- 

alueiden  elinvoimaisuuden  sekä maa-  ja  metsätalouden toiminta-
edellytykset kehittämällä näiden alueiden  tieverkkoa. 

Tielaitoksen "Tienpidon  vision"  mukaan  tienpidon arvostu kset  kehittyvät 
vuoteen  2005  mennessä  ja  tärkeimmiksi  tavoitteiksi  esitetään:  

-  tiestön päivittäisen  liikennöitävyyden  turvaaminen  
-  liikenneturvallisuuden parantaminen  
-  liikkumisen varmuus  ja  sujuvuus  
-  ympäristön kasvava painoarvo, perustana kestävä kehitys.  
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Tieverkon toimintavarmuus, ajomukavuus  ja  liikkumisen taloudellisuus ovat 
tieliikenteen perusedellytyksiä. Kaikkien tienkäyttäjäryhmien liikenneturval-
lisuutta tulisi edelleen parantaa. Tielaitos katsoo, että tieliikenteelle ei olen-
naisinta ole vauhti, vaan liikkumisen varmuus, sujuvuus  ja häiriöttämyys  se-
kä yhtenäinen, tienkäyttäjien tarpeisiin sovitettu nopeustaso. 

Liikkumisen varmuutta  ja  sujuvuutta koskevat tavoitteet ovat luonteeltaan 
erilaisia tieverkon eri osissa. Päätieverkolla korostuvat liikenteen suju-
vuuden  ja häiriöttämyyden  tavoitteet. Alempiasteisilla teillä  ja  taajamissa 
tavoitteena  on  eri tekijöiden  ja  ympäristön edellytysten muodostama tasa-
painoinen kokonaisuus. Kaupunkiseuduilla tavoitteena  on kokonaissuun-
nitteluun  perustuva liikennejärjestelmä. 

Kestävän kehityksen perusajatus kytketään kaikkeen tienpitoon. Tavoit-
teena ei ole pelkästään ympäristähaittojen torjuminen, vaan  koko  liikenne- 
järjestelmän kehittäminen ympäristönäkökohtien perusteella. 

EU:n  liikennepolitiikassa korostetaan globaalin lähestymisen tarvetta. Lii-
kennettä ei voi tarkastella muusta yhteiskunnasta irrallaan, vaan tarvitaan 
laajaa taloudellista  ja  yhteiskuntapoliittista lähestymistapaa. Maastrichtin 
sopimuksen kohdassa  XII  on  esitetty vaatimus yleiseurooppalaisten liiken-
neverkkojen  (TEN)  kehittämisestä. Perusteena  on  mandollisimman suuren 
hyödyn saaminen yhdentyvistä markkinoista. Yhteisön suuntaviivat  koko 

 yhteisön tärkeimpiä tavoitteita tukevan  ja  kestävää kehitystä noudattavan 
liikennejärjestelmän kehittämiselle  on  määritelty EU:n  komission  liikenne- 
politiikkaa koskevassa Valkoisessa kirjassa: 

- sisämarkkinoiden  toimivuutta  on  vahvistettava 
-  kuljetuksia koskevien määräysten aiheuttamia keinotekoisia esteitä 

 on  poistettava  ja yhdistettyjen kuljetusjärjestelmien  käyttöä  on  edis-
tettävä 

- Iiikenneverkkojen  kehittämisen avulla  on  vahvistettava eri alueiden 
taloudellista  ja  sosiaalista yhdenvertaisuutta 

-  ympäristönsuojelun tarpeet  on  huomioitava 
-  liikenneturvallisuutta  on  edistettävä. 

Edellä esitetyistä eri tahojen liikennepoliittisista tavoitteista voidaan löytää 
seuraavat yhteiset keskeiset päämäärät: 

- aluerakenne 
-  liikenteen sujuvuus 
- liikenneturvallisuus 
-  ympäristö 
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2.2 Toimintaympäristö  ja  laaditut suunnitelmat  

2.2.1  Yleistä 

Seuraavassa  on  käyty läpi liikenne-  ja  tiepoliittisiin  kysymyksiin osallistuvat 
organisaatiot sekä merkittävimpiä strategisia suunnitelmia  ja  poliittisia asia-
kirjoja.  Asiat  on  käsitelty  aluetasoittain  seuraavasti.  

-  EU-taso  
-  valtakunnallinen taso  
-  alueellinen taso  
-  paikallinen taso. 

Suomen  EU-jäsenyyden myötä Euroopan  unionista  on  tullut  ylivoimaisesti 
tärkein ylikansallinen  päätöksentekoelin,  joka vaikuttaa  liikennepolitiik-
kaamme.  Maailmanlaajuisia päätöksiä tarvitaan sitä vastoin esimerkiksi 

 kasvihuoneilmiöön  ja  muihin  globaaleihin  haittoihin, joita liikenne  on  omalta 
osaltaan aiheuttamassa. Tällä tasolla YK:lla  on  tärkeä rooli. Muita merkittä-
viä kansainvälisiä  päätöksentekotahoja,  jotka vaikuttavat  liikennepolitiik-
kaamme  ovat naapurimaamme. Erityisesti Venäjän  liikennesektoria  koske-
villa  päätöksillä  on  merkittäviä  heijastusvaikutuksia  omaan  politiikkaamme. 

 Tässä selvityksessä tarkastellaan kansainvälisellä tasolla  vain  EU:n  liiken-
ne-  ja  tiepolitiikkaa  ja sen  vaikutuksia Suomeen.  

2.2.2  EU -taso 

Euroopan unionin organisaatiot 

Euroopan taloudellisen yhdentymisen myötä  on  ensi kertaa syntymässä 
yhtenäinen länsieurooppalainen  liikennepolitiikka.  Kehitys, jonka moottorina 

 on  Euroopan unioni,  on  johtanut siihen, että kansallisia  liikennepoliittisia 
 ratkaisuja  EU:n ulkopuolisissakaan  maissa ei ole enää syytä tehdä ottamat-

ta huomioon niiden  niveltymistä yleiseurooppalaiseen  linjaan. 

Eurooppa-neuvosto  on E U-jäsenmaiden  valtiopäämiesten  kokous, joka 
pidetään vähintään kandesti vuodessa. Eurooppa-neuvosto määrittelee pe-
russuunnat  EU:n  yhteistyölle. 

Ministerineuvosto  on  EU:n  järjestelmässä ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. 
Neuvoston kokouksissa päätöksiä  mm.  uudesta lainsäädännöstä tekevät 

 jäsenvaltioiden  ministerit. Neuvoston alaisuudessa toimii lukuisia työryhmiä, 
jotka valmistelevat neuvoston toimintaa. Ministerineuvoston  valmistelevana 

 elimenä toimii  COREPER  (pysyvien edustajien komitea), joka koostuu jä-
senmaiden  EU -suurlähettiläistä.  

Euroopan parlamentti oli alunperin  EU:n päätöksentekojärjestelmässä  lä-
hinnä neuvoa-antava elin. Nyttemmin parlamentin valtuuksia  on  kuitenkin 
järjestelmällisesti lisätty  ja  useiden  asiaryhmien  osalta  parlamentilla  on  vii-
meinen sana  sanottavanaan. 



Lilkennesektorin  strateginen suunnittelu Suomessa 	 13  
LIIKENNE-  JA TIEPOLIITTINEN  SUUNNITTELU-  JA PAATOKSENTEKOJARJESTELMA  

Komissio käyttää EU:ssa  mm.  toimeenpanovaltaa  ja aloitevaltaa.  Se  val-
mistelee myös uudet lainsäädäntöehdotukset.  Komission  alaisuudessa 
toimii satoja komiteoita  ja  työryhmiä, jotka käytännössä muotoilevat  sää-
dösehdotusten  sisällön.  Komission  johdossa toimii  20  komissaarin muodos-
tama kollegio, joka tekee  komission  viralliset päätökset. Jäsenmaiden halli-
tukset nimeävät  komission  jäsenet viideksi vuodeksi.  Komission  liikenteestä 
vastaava osasto  on Transport Directorate-General (DGVII),  jonka johdossa 

 on  tällä hetkellä liikennekomissaari  Neil  Kinnock. 

Eurooppa-neuvosto 	I  
Ministerineuvosto 	rParlamentti 

COREPER 	 Komiteat 

ISSI 1• litkenteesta  

Kuva  1:  Euroopan unionin päätöksentekoelimet. 

Euroopan unionin suunnitelmat 

Seuraavassa käsitellään kunkin suunnitelman yhteydessä, mihin  strategi-
seen  kysymykseen  on  haettu vastausta. Strategisia kysymyksiä ovat poli-
tiikkatason pitkän aikavälin "päätöksentekotilanteita", joissa tehtävillä  valin- 
noilla  on  suuri merkitys liikenneverkon  ja  liikenteen vaikutusten laadun  ja 
kohdentumisen  kannalta. Strategisia kysymyksiä  on  pohdittu tarkemmin 
kohdassa  3.  

Eurooppalaisen liikennepolitiikan kannalta  on  viime vuosina ollut merkittä-
vää EU:n yhtenäisten sisämarkkinoiden luominen, mikä  on  johtanut myös 
kansallisten kuijetuselinkeinojen avautumiseen ulkomaiselle kilpailulle. 

Liikenneverkkojen  kehittäminen  on  asetettu korkeimmalla poliittisella tasolla 
keskeiseksi tavoitteeksi pyrittäessä parantamaan Euroopan unionin kilpai-
lukykyä, turvaamaan taloudellista kasvua  ja  lieventämään työttömyyttä. Vii-
me vuosien merkittävimpiä EU:n liikennepoUittisia suunnitelmia ovat olleet: 
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Maastrichtin  sopimus 

Maastrichtin  sopimuksen kohdassa  XII  on  esitetty vaatimus yleiseurooppa-
laisten Iiikenneverkkojen  (Trans-European Networks, TEN)  kehittämisestä 

 (1991).  

Suunnitelmassa käsitellyt  strategiset  kysymykset  
-  Millaista  aluepolitiikkaa EU:ssa  tulisi harjoittaa?  

-  Millaista  yhdentymispolitiikkaa EU:ssa  tulisi harjoittaa?  
-  Mikä  on  sopiva  TEN-verkkojen laajuus  ja  laatutaso?  

EU:n  komission liikennepolitiikkaa  koskeva Valkoinen kirja 

EU:n  komission liikennepolitiikkaa  koskevassa Valkoisessa kirjassa  on  esi-
telty yhteisön suuntaviivat kestävää kehitystä noudattavan liikenne- 
järjestelmän kehittämiseUe  (1992).  

Suunnitelmassa käsitellyt  strategiset  kysymykset  
-  Millaista  aluepolitiikkaa EU:ssa  tulisi harjoittaa?  

-  Millaista  yhdentymispolitiikkaa EU:ssa  tulisi harjoittaa?  
-  Miten liikenteen ympäristöhaittoja tulisi vähentää?  

Delors'in  kasvua, kilpailukykyä  ja  työllisyyttä koskeva Valkoinen kirja  

Ns. Delors'in  kasvua, kilpailukykyä  ja  työllisyyttä koskevassa Valkoisessa 
kirjassa  (1993) on  esitetty aloitettavaksi laajan infrastruktuuriohjelman to-
teuttaminen  ja  alustavasti nimetty ohjelman ensimmäiset  26  hanketta. 

Suunnitelmassa käsitellyt  strategiset  kysymykset  
-  Millaista  aluepolitiikkaa EU:ssa  tulisi harjoittaa?  

-  Mikä  on  sopiva  TEN -verkkojen laajuus  ja  laatutaso?  

EU:n  komission  työskentelyssä  TEN-verkostot muodostavat merkittävän 
 osa-alueen.  Komission  ehdotus Euroopan parlamentin  ja  neuvoston 

päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan laaj uisen Ilikennever
-kon  kehittämiseksi  on  valmistunut  ja sen suuntalinjat  perustuvat edellä 

mainittuihin Maastrichtin sopimukseen  ja  Valkoisiin kirjoihin. EU:n parla-
mentti  ja  komissio ovat lisäksi päättäneet, että edellä mainitut eri liikenne-
muotojen verkot tulee viime kädessä yhdistää yhdeksi multimodaaliseksi eli 
kaikki liikennemuodot yhdistäväksi järjestelmäksi.  EU  rahoittaa  TEN- 
verkkojen toteuttamista tällä hetkellä  varsin  vaatimattomasti projektien  osa-
rahoituksena.  Suoraa tukea ei juurikaan myönnetä, vaan uusia rahoitusme-
kanismeja, kuten korkotukea halutaan suosia. 
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2.2.3  Valtakunnallinen taso 

Organisaatiot 

Ylimmän valtakunnallisen ohjaus-  ja  päätöksentekotason  muodostavat 
eduskunta  ja  valtioneuvosto. Eduskuntaan  vietävät  tie-  ja  liikennepoliitti

-set  asiat  kulkevat  liikennevaliokunnan  kautta (lait  ja  asetukset)  tai  valtio-
varainvaliokunnan liikennejaoksen  kautta. 

Valtioneuvoston alaisena toimivat ministeriöt, joista  tie-  ja  lilkennepolitlikan 
 kannalta merkittäviä hallinnonaloja ovat:  

- liikennemnisteriö 
- ympäristöministeriä 
-  sisäasiainministeriö  
-  kauppa-  ja  teollisuusministeriö  
-  maa-  ja  metsätalousministeriö  
- työministeriö. 

clkNEll$flIÖ  

• TIELAITOS 
• MERENKULKULAITOS 
• ILMAILULAITOS 
• RATAHALLINTOKES-

KUS 

•  SUOMEN  YM  PARIS
-TÖKESKUS 

•  ALUEELLISET  YMPA- 
RISTÖKESKUKSET 

•  MAAKUNNALLI- 
SET LIITOT 

KAUPPA JATEOL-. 
	 E TMINISTERIÖ  

Kuva  2: Tie-ja lilkennesektorin  merkittävät poliittiset tahot, virastot  ja  laitok-
set. Maakunnalliset liitot ovat kuntayhtymiä, joiden aluepoliittinen 
ohjaus tapahtuu kuitenkin sisäasiainministeriön kautta. 
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Liikenneministeriön alaisuuteen 
tion liikelaitokset, joita ovat: 

- tielaitos 
- merenkulkulaitos 
- ilmailulaitos 
- ratahallintokeskus  

kuuluvat liikennettä hoitavat virastot  ja val- 

Muilta hallinnonaloilta tarvitaan tietoa liikenteen kannalta vaikuttavista yh-
teiskunnallisista tarpeista  ja  arvostuksista. Näistä keskeisiä ovat: 

- ympäristöministeriä;  ympäristön suojelu, yhdyskunnat, alueiden 
käyttö  ja  luonnonsuojelu 

- sisäasiainministeriä;  alueellinen kehittäminen 
-  maa-  ja  metsätalousministeriö; maa-  ja  metsätalouden kuljetustarve 
- kauppa-  ja teollisuusministeriä;  kaupan  ja  teollisuuden kuljetustarve, 

energiatalous  ja  matkailu 

Ympäristöhallinto  on  organisoitu uudelleen vuonna  1995,  ja  alueelliset 
ympäristökeskukset ovat suoraan ministeriön alaisia. Entisestä ympäristö- 
hallituksesta  on  muodostettu Suomen ympäristökeskus (SYKE), jonka  pää-
asiallisina  tehtävinä ovat tutkimus-  ja kehittämistoiminta  sekä asiantuntija- 
avun antaminen. 

Poliittisen ohjauksen asiakirjat 

Valtakunnallisen tason poliittisen ohjauksen keskeiset suunnitelmat  ja  asia-
kirjat ovat: 

-  hallitusohjelma 
-  vuosittainen  tulo- ja menoarvioesitys 
-  lait  ja  asetukset, ohjaava norminanto 
- eduskunnan ponnet  ja  vastaukset 
-  valtioneuvoston periaatepäätökset 
-  komiteat yms. selvitykset, joista keskeisin 

 sen Ilikennekomitean  mietintö 
-  muut poliittiset kannanotot.  

on  toisen parlamentaari- 

Edellä esitetyissä asiakirjoissa asetetaan liikennesektorille tavoitteita  ja 
 päämääriä, joiden perusteella ministeriöt laativat omia suunnitelmiaan  ja 
 ohjaavat alaisena olevan hallinnon toimintaa. Poliittisen ohjauksen välittä-

minen alaiselle hallinnolle  on  ministeriön tehtävä. 

Hallitusohjelmassa esitetään yleisiä liikennepoliittisia kannanottoja  ja  ta-
voitteita, joita hallitus toiminnassaan pitää tärkeänä. 

Parlamentaarisen  liikennekomitean  mietintö; Mietintö "Liikenne  2000" on 
 vuodelta  1991. Se  sisältää yleisiä liikennepoliittisia kannanottoja  ja  tavoittei-

ta. 

Suomen tulevaisuus  ja toimintavaihtoehdot  1993.  Valtioneuvoston selon- 
teko eduskunnalle pitkän aikavälin tulevaisuudesta. Selvitys  on  ensimmäi- 
nen eduskunnan Suomen pitkän aikavälin tulevaisuutta koskeva yleispiirtei- 
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nen  selonteko. Selonteon laadinnassa tähdättiin Suomen tulevaisuuden 
ydinkysymysten tunnistamiseen  ja  tavoitteiden hahmottamiseen. Selonteko 

 on  tarjonnut pohjan Suomen tulevaisuudesta käytävälle keskustelulle, 
mutta  se  ei kuitenkaan anna selkeää lähtökohtaa liikenneinfrastruktuurin 
kehittämiselle. 

Liikenneministeriön  strategiset  suu  fln  itel  mat  ja  tutkimukset 

Seuraavassa  on  käyty läpi ministeriön laatimia strategisia suunnitelmia  ja 
 tutkimuksia. Operatiivisia suunnitelmia (esim. talousarvio ei ole käsitelty). 

Suunnitelmiksi  on  laskettu asiakirjat, joissa  on varioitu  vaihtoehtoja, arvioitu 
niiden vaikutuksia  ja  päädytty johonkin vaihtoehtoon. Tällaisia selvityksiä 
ovat lähinnä Suomen liikenneinfrastruktuuri  2010  ja  ministeriön toiminta-  ja 
taloussuun nitelma.  Loput seuraavana käsiteltävistä asiaki rjoista ovat stra-
tegisia tutkimuksia. 

Suomen liikenneinfrastruktuuri  2010  

Vuoden  1995  keväällä valmistui Ilikennesektoria koskeva kokonaisselvitys 
Suomen liikenneinfrastruktuuri  2010,  jossa  on  tarkasteltu  tie-,  rautatie, vesi- 
ja ilmaliikenteen  muodostamaa kokonaisuutta. Suunnitelman pääsisältö  on 

 seuraava: 
• perusväyläpidon  ja  kehittämisen yleistavoiteet 

-  liikennemuotojen yhteistyö 
-  yhteiskuntataloudellinen kannattavuus  ja  taloudellisuus 
- kansainvälisyys 
-  kuljetukset  ja  liikenneolosuhteet 
- perusväylänpito  ja  kehittäminen 
-  organisaatiot 

• liikenneinfrastruktuurin  hinnoittelu  ja  rahoitus 
•  liikennemuotojen rahoitus neljällä eri rahoitustasolla 
• vaikutustarkastelut,  joilla  on havainnollistettu  eri rahoitustasojen vai-

kutuksia lilken neverkkojen pitoon 
•  esitys vuosina  1996 - 1999 aloitettavista  uusista kehittämishankkeis

-ta  rahoituksen nykytasolla 

Selvitys  on  ehdotettu vietäväksi eduskunnan käsiteltäväksi. Hallitus käsitteli 
Liikenneinfrastruktuuri  2010-suunnitelmaa iltakoulussaan syksyllä  1995. 
Jatkokäsittelystä  päätetään alkuvuodesta  1996.  

Selvityksessä  on  myös todettu, että liikenneinfrasturktu  urin  osalta  on  perus-
teltua lisätä pitkäjänteistä käsittelyä päätöksenteossa  ja  toteutuksessa. 
Edelleen liikenneministeriön alaisten virastojen  ja  laitosten toimintaa, toi-
minnan suunnittelua  ja  seurantaa tulisi sovittaa yhteen nykyistä paremmin. 

Suunnitelmassa käsitellyt  strategiset  kysymykset  
-  mikä  on lilkennesektorin  rahoituksen oikea taso? 

- mitkä liikennehankkeet tulisi aloittaa tällä vuosituhannella? 
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Liikenneministeriön toiminta-  ja  taloussuunnitelma (TTS)  

Keskeinen asiakirja  on  vuosittain aina seuraavaksi neljäksi vuodeksi laadit-
tava  ITS  (toiminta-  ja  taloussuunnitelma).  Sitä voidaan pitää puoliksi stra-
tegisena  ja  puoliksi  operatiivisena suunnitelmana. TIS:n  laadinnan yhtey-
dessä neuvotellaan muiden hallinnonalojen kanssa  ja  niiden avulla tarkiste-
taan  ja  sovitetaan yhteen päämäärät,  toimintalinjat  ja  eri  painopistealueet. 

 Suunnitelma sisältää poliittiset tavoitteet  ja  päämäärät  ja  on  ohjeena  minis-
teriön alaiselle hallinnolle, kun ne laativat omia toiminta-  ja  taloussuunni-
telmia.  

Suunnitelmassa  kasitellyt  strategiset  kysymykset  
- mikä  on tie-  ja rataverkon  sopiva laajuus? 

- mitkä ovat infrastruktuurin kehittämisen  ja  ylläpidon painopistealueet seuraavalla nell- 
vuotiskaudella? 

- mikä  on  sopiva tiestön kehittämisen investointitaso? 
- mikä  on  sopiva joukkollikenteen markkinaosuus liikenteessä? 

- millaista liikennesektorin ympäristöpolitiikkaa tulisi harjoittaa seuraavalla nelivuotis- 
kaudella?  

Gateway-toimintaohjelma  

Suunnitelmassa  on  tarkasteltu Suomen  gateway -aseman sisältöä  ja  hyö-
dyntämismandollisuuksia  sekä laadittu suosituksia  toimenpiteiksi,  joilla  ko. 

 asemaa voidaan vahvistaa. 

Tutkimuksessa käsitellyt  strategiset  kysymykset  
- tuleeko kansainvälistä kauttakulkuliikennettä edistää? 

- kuinka kauttakulkuliikenne voidaan hyödyntää? 

Liikenteen  väylähankkeiden vaikutusselvitysten yhdenmukaistaminen  

Selvitys sisältää ohjeet siitä, miten kaikista valtion budjetissa  rahoitettavista 
liikenneväylähankkeista  laaditaan  kustannushyötyanalyysin  mukainen vai

-kutusselvitys. Vaikutusselvitys  sisältää neljä osaa:  taustaselvitys,  yhteiskun-
tataloudelliset kannattavuuslaskelmat,  laskelmaa  täydentävät selvitykset 
sekä hankkeen  jakaumavai kutukset  ja  rahoitustarkastelut.  

Tutkimuksessa käsitellyt  strategiset  kysymykset  
- miten liikennehankkeita voidaan verrata keskenään? 

-  millä  kriteereillä valtakunnalliset liikennehankkeet valitaan toteuttamisohjelmiin? 



Liikennesektorin  strateginen  suunnfttelu  Suomessa 	. 	 1 9  
LIIKENNE-  JA  TIEPOLIITTINEN  SUUNNITTELU-  JA  PAATOKSENTEKOJARJESTELMA  

Liikenteen väyläkustannukset  ja  ulkoiset haitat huomioon ottava hinnoittelu 

Selvityksessä  on  tutkittu liikenteen ulkoisten haittojen hinnoittelun huomioon 
ottamista liikenteen hinnoittelussa ns. aiheuttaja maksaa-periaatteen eli  ra-
jakustannusperiaatteen  mukaan. 

Tutkimuksessa  kasitellyt  strategiset  kysymykset 
-  kuinka Iiikenneinfrastruktuurin käyttö tulisi hinnoitella? 

Yksitvisrah oitusval hto  ehto 

Raportti  on  alustava selvitys Suomen tiehankkeiden yksityisestä rahoituk-
sesta, jossa sitä verrataan perinteisesti rahoitettuihin tiehankkeisiin. Rapor-
tissa esitetään erilaisia malleja yksityisen rahoituksen hoitamiseksi. 

Tutkimuksessa käsitellyt  strategiset  kysymykset 
-  miten liikennesektorin rahoitus tulisi kerätä? 

Ehdotus toimenpideohjelmaksi liikenteen ympäristähaittojen vähentämiseksi 

Ehdotetussa toimenpideohjelmassa esitetään liikenteen ympäristöhaittojen 
vähentämistyön pitkän ajan päämäärät  ja toimintalinjat,  joilla pyritään kes-
tävään kehitykseen liikenteen suunnittelussa  ja  hoidossa. Ohjelma perustuu 
Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin, Euroopan yhdentymiskehitykseen se-
kä kansallisiin ympäristömääräyksiin  ja  odotettavissa olevaan kehitykseen. 

Suunnitelmassa käsitellyt  strategiset  kysymykset 
-  miten liikenteen ympäristähaittoja tulisi vähentää? 

Muiden ministeriöiden suunnitelmat 

Alueiden käyttö  ja aluerakenne  

Selvitys  on  ympäristöministeriön keskustelumuistio, joka valmistui  1994. 
 Siinä  on  esitetty vaihtoehtoisia kehityslinjoja Suomen alueidenkäytön  ja 

aluerakenteen  kehittämiselle  20 - 30  vuoden aikajänteellä.  Se on  laadittu 
jatkona valtioneuvoston syksyllä  1993  eduskunnalle antamalle selonteolle 
Suomen tulevaisuudesta  ja toimintavaihtoehdoista. Laaditun  muistion tar-
koituksena  on  syventää keskustelua alueiden käytön  ja aluerakenteen  nä-
kökulmasta. 

Suunnitelmassa käsitellyt  strategiset  kysymykset 
-  millaista alue-  ja yhdyskuntarakennepolitiikkaa  Suomessa tulisi harjoittaa? 
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Tielaitoksen  keskushallinnon suunnitelmat 

Tielaitoksen keskushallinto  vastaa tienpidon valtakunnallisesta su unnittelus
-ta ja tiepiirien tulosohjauksesta. Tienpidon  suunnittelu tarkoittaa tienpidon 

kokonaissuunnittelua, jossa tienpidon eri  osa-alueille (hoito, ylläpito  ja  kehit-
täminen) laaditaan tavoitteita  ja toimintalinjoja ja  lisäksi siihen kuulu erilais-
ten tienpidon ohjelmien laadinta.  

Tie 2010-suunnitelma  

Tie 2010-suunnitelma valmistui vuonna  1991.  Liikenneministeriö  on  päättä-
nyt suunnitelman perusteella tieluokituksen uudistamisesta sekä valtatie- 
verkon laaj uudesta  ja laatutasosta.  

Suunnitelmassa  kasitellyt  strategiset  kysymykset 
-  mikä  on  sopiva tieverkon laajuus? 

- mitkä ovat tieverkon kehittämisen painopistealueet? 
- mikä  on  sopiva tieverkon hoidon  ja kunnossapidon  taso eri tieluokissa? 

Tienpidon  visio 

Tienpidon  visio valmistui vuonna  1994. Se  sisältää kolme raporttia, jotka 
käsittelevät tienpidon eri visioita vuoteen  2005  mennessä. 

Suunnitelmassa kasitellyt  strategiset  kysymykset 
-  kuinka liikenteen sujuvuuden osatekijöitä (nopeus, turvallisuus jne) tulisi painottaa? 

- kuinka tienpidon  osa-alueita tulisi painottaa? 

Tienpidon  suunnitelma  1995 - 2004 

Tienpidon  suunnitelma  1995-2004  valmistui  1994.  Suunnitelmaan laadittu 
yhteistyössä tielaitoksen eri sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutteisu udella 

 on  saatu tienkäyttäjien, yhteistyökumppanien  ja  ylempien viranomaisten 
näkemys toiminnan oikeasta suunnasta  ja  tuki  sen tuottamille  tuloksille. 

Suunnitelma sisältää kuvauksen tieliikenteestä  ja sen  kehityksestä, tienpi
-don  tavoitteista  ja toimintalinjoista,  tiestön kunnossapidosta  ja  kehittämises-

tä, liikenneympäristön parantamisesta, liikenteen hallinnasta  ja tiellikenteen 
 palveluista sekä tienpidon ohjelmaehdotuksen lO-vuotiskaudelle. Suunni-

telma ottaa myös kantaa tienpidon toim intalinjojen väliseen painotukseen. 

Suunnitelmassa kâsitellyt  strategiset  kysymykset 
-  kuinka liikenteen sujuvuuden osatekijöitä tulisi painottaa? 

- kuinka tienpidon eri  osa-alueita tulisi painottaa? 
- mitä tieverkon kehittämishankkeita tulisi aloittaa vuoteen  2004  mennessä? 
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Tielaitoksen  US 

US on  vuosittain laadittava nelivuotinen (budjettivuosi  ja  kolme seuraavaa 
vuotta) suunnitelma, joka perustuu liikenneministeriön antamiin rahoituske-
hyksiin  ja yleisohjeisiin.  LM  käyttää sitä oman  koko hallinnonalan  kattavan 
TTS:n lähtöaineistona.  US on  merkittävässä määrin  jo  operatiivinen 
suunnitelma. 

Suunnitelmassa  kãsitellyt  strategiset  kysymykset  
-  mikä  on  tienpidon  rahoitustarve seuraavalla nelivuotiskaudella? 

 -  millaisiin tieverkon  kehittämistoimiin  tulisi panostaa seuraavalla  nelivuoliskaudella? 
-  mitä tieverkon  kehittämishankkeita  tulisi aloittaa seuraavalla nelivuotiskaudella? 

 -  millaista tiestön kunnossapito-  ja  hoitopolitiikkaa  tulisi harjoittaa seuraavalla nelivuo- 
tiskaudella? 

 -  millaista  ympäristöpolitiikkaa  tulisi harjoittaa seuraavalla nelivuotiskaudella? 

Edellä mainittujen  koko tienpidon kattavien  suunnitelmien lisäksi tielaitok
-sessa  laaditaan tienpidon  osa-alueiden toimintapolitiikat (esim. hoito, lilken-

neturvallisu  us,  ympäristö  ja  taajamat). 

Ratahallintokeskuksen  suunnitelmat 

VR:n toimiessa Ilikelaitoksena valmistui  mm.  seuraavia selvityksiä joko 
omana työnä  tai  yhdessä liikenneministeriön kanssa: 

-  VR  2012,  tulevaisuuden asemat 
- Rataverkko  2000 
- Radanpito  ja rataverkon  kehittäminen pitkällä aikavälillä 
- Radanpidon  rahoitus  ja  VR:n henkilöliikenteen korvaukset 
- Rataverkon laajuus. 

Merenkulkulaitoksen  suunnitelmat  

Merenkulkulaitoksessa  on  laadittu  am akin  seuraavia merenkulkua koskevia 
selvityksiä  tai  ohjelmia yhdessä liikenneministeriön kanssa: 

- Väyläohjelma  1993 - 2002 
-  Satamien kehittämisohjelma  1995 
-  Suomen merikuljetukset  ja jäänmurtajakapasiteetti. 
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2.2.4  Alueellinen taso 

Organisaatiot  

Lääninhal litukset  ovat valtion  yleishalli ntoviranomaisia. Lääninhallituksi
-en  rooli  on  keventynyt merkittävästi ympäristöhallinnon kehittämisen myötä. 

lääninhallituksista  on  siirretty alueellisiin ympäristökeskuksiin kaavoitus-  ja 
asuntotoimistot ja ympäristönsuojelutoimistot.  

Lääninhallitus vastaa nykyisellään lähinnä joukkoliikenteen kehittämisestä. 
Lisäksi lääninhallitus  on lupaviranomainen  erilaisissa liikennelupa-asioissa. 

Maakunnalliset liitot ovat ns.  al  uekehitysvi ranomaisia,  jotka vastaavat 
alueellaan seutukaavoituksesta, aluekehitystehtävistä sekä  al uepoliittisesta 

 suunnittelusta. Vapaaehtoisina tehtävinä ovat alueelliset edunvalvontateh-
tävät. 

Alueellisella tasolla  tie-  ja liikennepoliittisia  kysymyksiä hoitavat myös kes-
kusvirastojen  ja liikelaitosten aluehalli ntovi ranomaiset  kuten 

- tiepiirit 
- merenkulkupiirit 
- keskusientokentät 
-  alueelliset ympäristökeskukset 
- rataliikenteen  osalta ei ole aluehallintoviranomaista, vaan hallinnolli-

set  asiat  hoidetaan ratahallintokesku ksesta. 

Maakunnallisten liittojen  strategiset  suunnitelmat 

Aluepoliittinen suunnittelujärjestelmä 

Maakunnallisille  liitoille  on muodostumassa kolmiportainen  aluepoliittinen 
suunnittelujärjestelmä. Maakuntasuunnitelma  on  alueen kehittämisen  ja 
aluekehittämisohjelman  laadinnan lähtökohta. Aluekehittämisohjelma 
koostuu yksittäisistä tavoiteohjelmista. 

Maakuntasuunnitelman  sisältöä ei ole tarkasti määritelty. Tavoitteena  on 
seutusuunnitelmien sisällyttäminen  tähän alueellisten rakenne-  ja  kehitys- 
piirteiden selville saamiseksi. Liikenneratkaisuilla  on  keskeinen merkitys 
suunnittelujärjestelmässä. 

Aluekehittämisohjelma  valmistellaan maakuntastrategian sekä seudullis
-ten kehittämisohjelmien  pohjalta.  Se  sisältää kehittämishankkeiden tärkeys- 

järjestyksen sekä valtiovallalle esitettävät muut toimenpiteet  ja  hankkeet. 
Aluekehittämisohjelma tarkistetaan vuosittain. 

Aluepolitiikka tehostetaan kokoamalla eri hallinnonalojen toimenpiteitä  ta
-voiteohjelmiksi,  joita ovat rakennemuutosohjelmat, maaseutuohjelmat, 

kehitysalueohjelmat, saaristo-ohjelmat, osaamiskeskusohjelmat,  raja-
alueohjelmat  sekä  EU-ohjelmat. Tavoiteohjelmien yhtenä tarkoituksena  on 

 suunnata valtion toimenpiteitä alueiden erityispiirteiden mukaisesti. Samalla 
luodaan edellytyksiä alueiden omaehtoiselle kehittämiselle. 
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Suunnitelmissa käsitellyt  strategiset  kysymykset  
-  millaista alue-  ja yhdyskuntarakennepolitiikkaa  alueella tulisi harjoittaa? 

- miten  ja millä  keinoilla alueen kehittymistä tulisi ohjata? 
- miten lilkennesekiorin hankkeet asetetaan toteuttamisjärjestykseen?  

Kuva  3:  Maakunnan  kolmiportainen  aluepoliittinen  suunnittelujärjestelmä 
 (Tie! 3200250).  

Seutu kaava 

Seutukaavoitus  on  aluekehitysviranomaisten  lakisääteisiä tehtäviä.  Se on 
 ainut ylikunnallinen, eli useaa kuntaa koskeva kaavamucto. Seutukaavoi-

tuksen perustehtävä  on  seudun kehityksen kannalta keskeisten pitkän ai-
kavälin aluevarausten osoittaminen sekä paikallisten, seudullisten  ja  valta-
kunnallisten käyttöintressien yhteensovittaminen. 

Suunnitelmassa  kãsitellyt  strategiset  kysymykset  
-  millaista alue-  ja yhdyskuntarakennepolitiikkaa  alueella tulisi harjoittaa? 

- miten  ja millä  keinoilla alueen kehittymistä tulisi ohjata? 
- millainen liikennejärjestelmä alueella tulisi olla? 
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Tieplirien  suunnitelmat 

Tiepiirien  strategiat  

Tiepiireittäin  laaditaan erilaisia  tienpitoa  ja  tienpidon strategioita  käsitteleviä 
pitkän aikavälin suunnitelmia. Suunnitelmien sisältö  on  vaihdellut  piireittäin. 

 Eräissä selvityksissä keskitytään  tienpidon suuntalinjojen  pohdiskeluun  ja 
 toisissa suunnitelman painopiste  on  ollut enemmän  tienpidon  erilaisten oh-

jelmien  laadinnassa.  Näihin suunnitelmiin sisältyvät myös  tienpidon  eri  osa- 
alueille laaditut erilaiset  "politilkat" (esim. ympäristöpolitiikka, päällystepoli

-tukka jne). 

Suunnitelmissa käsitellyt  strategiset  kysymykset  
-  miten  tiepiiri  jakaa rahoituksen  tienpidon  eri  osa-alueille? 

 -  miten rahoitus jaetaan  ja  kohdennetaan  eri  osa -alueiden sisällä? 

Tiepiirin  US  

Laaditaan vastaavasti kuin, keskushallinnon  US  eli  on  vuosittain laadittava 
nelivuotinen suunnitelma. Suunnitelma perustuu  tiepiirille  annettuihin  rahoi-
tuskehyksiin  ja  on  pitkälti operatiivinen suunnitelma.  

2.2.5  Paikallinen taso 

Paikallisella tasolla  tie-  ja  liikennepoliittisia  kysymyksiä hoitavat  kunnat. 
 Kunnan  yleishallinnollinen  suunnittelu  (kuntasuunnittelu, yleiskaavoitus  ja 

 yksityiskohtainen kaavoitus tapahtuu kun  nanhallituksen  johdolla. Liikenne- 
suunnittelu kuuluu  sektorisuunnitteluun,  joka tapahtuu lautakunnan johdol-
la.  

Tie-  ja  liikennepoliittisten kysymysten hoitaminen edellyttää usein kuitenkin 
 ylikunnallista  suunnittelua. Tällainen tilanne  on  tyypillisin  kaupunkiseuduilla, 

 joissa  liikennesektorin  strategisia kysymyksiä tarkasteltaessa tulisi olla mu-
kana  koko  pääasiallinen  työssäkäyntialue.  

Kuntatason suunnittelu  ja  valtakunnallisen  liikenneverkon  suunnittelu koh-
taavat lähinnä  hanketasolla.  Strategiset  maankäytön  ja  liikenneverkon yh-
teensovittamiset  tehdään yleensä alueellisella  tai  sitä korkeammalla tasolla.  
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3.  STRATEGISET  KYSYMYKSET LIIKENNE-  JA 
 TIEPOLITIIKASSA  

3.1  Yleistä 

Tässä selvityksessä strategisiksi kysymyksiksi kutsutaan liikenne-  ja tiepoli-
tiikan päätöstilanteita,  joissa tehtävät linjaukset ratkaisevat tulevaisuuden 
liikenteen  ja liikennejärjestelmän  vaikutusten laadun  ja kohdentumisen. 

Strategisten  kysymysten tarkastelukehikko  on  esitetty kuvassa  4.  Kysy-
myksiä  on  seuraavassa käyty läpi aluetasoittain:  EU-taso, valtakunnallinen 
taso  ja  alueellinen taso. Paikallinen taso  on  jätetty tarkastelun ulkopuolelle, 
koska tienpidon valtakunnall isten strategioiden laadintaan ei yleensä osal-
listu paikallisen tason organisaatioita. Lisäksi kysymykset  on  ryhmitelty  p0-
litiikkatasoittain  (alue-  ja yhdyskuntarakenne, liikennepolitiikka ja tiepolitiik-
ka)  sekä toimenpiteiden kohdentumisen mukaan (infrastruktuuri, infrastruk-
tuurin käyttäjät  ja kulkuvälineet).  

Kysymykset voivat eri aluetasoilla olla samoja, mutta päätöksenteon perus-
teena olevat vaikutukset ovat erilaisia. Esimerkiksi kehittämishankkeiden 
priorisointi näyttää eri tasoilta katsottuna erilaiselta. Kullakin tasolla  on  omat 
intressinsä  ja esim. EU,  liikenneministeriö  ja maakunnat  todennäköisesti 
päätyisivät hieman erilaiseen toteutettavien hankkeiden listaan. 

Tielaitos  vastaa lähinnä infrastruktuuri  in  liittyvistä asioista. Seuraavassa  on 
 infrastruktuurin lisäksi pohdittu myös tienkäyttäjiin  ja kulkuvälineislin  liittyviä 

strategisia kysymyksiä. Näitä kolmea liikenne-  ja tiepolitiikan kohderyhmää 
 (infrastruktuuri, infrastruktuurin käyttäjät  ja kulkuvälineet)  on  kokonaiskuvan 

saamiseksi järkevää tarkastella yhdessä. 

Alue-  ja  yhdyskuntarakenne 
• infrastruktuun 
•  infrastruktuurin käyttäjät  
• kulkuvälineet 

Liikennepolitiikka  (eri liikennemuodot) 
• infrastruktuun 
•  infrastruktuurin käyttäjät  
• kulkuvälirieet 

Tiepolitiikka 
•  infrastruktuuri  
•  infrastruktuurin käyttäjät  

Kuva  4:  Strategisten  kysymysten  tarkastelukehikko. 
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3.2  EU-taso  

3.2.1  Alue-  ja  yhdyskunta rakenne  

I  nf rastru ktuuri 

•  Millaista  aluepolitiikkaa EU:ssa  tulisi harjoittaa?  
•  Millaista  yhdentymispolitiikkaa EU:ssa  tulisi harjoittaa?  

3.2.2 Liikennepolitiikka 

I  nf rastru ktuuri 

•  Millainen  on  EU:n  kannalta optimaalinen  liikennejärjestelmä  ja  kuinka 
sellaiseen edetään?  

•  Mikä  on  liikennesektorin  sopiva vuotuinen  investointitaso? 
•  Kuinka yhdenmukaisia eri  EU -maiden  liikennejärjestelmien  (tekninen 

standardi, liikennemerkit jne.) tulisi olla?  
•  Millaisia  liikennehankkeita EU:n  tulisi tukea?  
•  Kuinka liikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää?  
•  Kuinka liikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  

lnfrastruktuurin  käyttäjät  

•  Kuinka eri liikennemuotojen käyttö tulisi  hinnoitella  ja  tulisiko joitakin 
liikenteen osia  subventoida? 

•  Kuinka liikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää?  
•  Kuinka liikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  

Kulkuvälineet 

•  Kuinka liikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää? 
 •  Kuinka liikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  

3.2.3 Tiepolitlikka 

lnfrastruktuuri 

•  Mikä  on  sopiva  TERN-verkon laajuus  ja  taso?  
•  Kuinka yhtenäinen  TERN-verkon tason tulisi eri  EU-maissa olla?  
•  Kuinka kuljetuskustannuksia voidaan  ja  tulisi  tieverkolla  pienentää 

 (esim.  ruuhkat)?  
•  Kuinka tieliikenteen  ympäristähaittoja  tulisi pienentää?  
•  Kuinka tieliikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  
• lnfrastruktuurin  käyttäjät  
•  Kuinka  tieliikenne  tulisi  hinnoitella  ja  tulisiko joitakin liikenteen osia 

 subventoida? 
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•  Kuinka tieliikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää? 
 •  Kuinka tieliikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  

Kulkuvälineet 

•  Millaiset ajoneuvojen painot  ja  mitat ovat  EU:n  kannalta sopivia?  
•  Kuinka yhdenmukaisia ajoneuvojen painojen  ja  mittojen tulisi eri  EU- 

maissa olla?  
•  Kuinka tieliikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää?  
•  Kuinka tieliikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  

3.3  Valtakunnallinen taso  

3.3.1  Alue-  ja yhdyskuntarakenne  

I  nf rastru ktuu ri 

•  Millaista alue-  ja yhdyskuntarakennepolitiikkaa  Suomessa tulisi 
harjoittaa?  

•  Kuinka alue-  ja  yhdyskuntarakenteen valtakunnallinen suunnittelu tulisi 
 organ  isoida? 

lnfrastruktuurin  käyttäjät  

•  Tulisiko  ja  miten  esim.  yritysten  ja  väestön sijoittumista ohjata 
valtakunnan tasolla?  

3.3.2  Liikennepolitiikka 

lnfrastruktuuri 

•  Mikä  on  sopiva  liikenneverkon  laajuus  ja  taso? Vaikuttaa  mm. 
 kuljetuskustannuksiin  ja verorasitukseen. 

•  Mikä  on  sopiva vuotuinen  liikenneverkon investointitaso? 
•  Kuinka vuotuinen rahoitus tulisi jakaa eri  liikennemuodoille  ja  miten 

 liikennehankkeet  valitaan  toteuttamisohjelmiin? 
•  Kuinka eri liikennemuotojen nykyinen infrastruktuuri käytetään 

tehokkaimmin hyväksi  ja  kuinka  liikennemuotojeri  yhteistyötä tulisi 
kehittää?  

•  Kuinka  liikenneverkon  ylläpito  ja  kehittäminen tulisi organisoida? Mikä 
 on  esim,  valtion, kuntien  ja  yksityisen  sektorin  sopiva työnjako?  

•  Kuinka liikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää?  
•  Kuinka liikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  
•  Tulisiko kansainvälistä kauttakulkuliikennettä houkutella Suomeen, mikä 

 on  sopiva liikennemuotojen työnjako  ja  kuinka  kauttakulkuliikenteestä 
 saadaan mandollisimman suuri hyöty?  
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•  Missä sijaitsevat pahimmat Suomen kansainvälisten yhteyksien 
pullonkaulat  ja  kuinka näitä voidaan poistaa?  

lnfrastruktuurin  käyttäjät  

•  Kuinka eri  liikennemuodot  tulisi  hinnoitella  ja  tulisiko joitakin liikenteen 
osia  subventoida? 

•  Kuinka  Ilikennesektorin  rahoitus tulisi kerätä?  
•  Kuinka liikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää?  
•  Kuinka liikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  

Kulkuvälineet 

•  Kuinka liikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää? 
 •  Kuinka liikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  

3.3.3  Tiepolitlikka  

I  nf rastru ktuu ri 

•  Mikä  on  sopiva tieverkon laajuus, kuinka tieverkko tulisi luokitella  ja  mikä 
 on  sopiva  tienpidon  taso (tekninen standardi, hoidon  ja  ylläpidon taso 

jne.) kussakin luokassa?  
•  Mikä  on  sopiva vuotuinen tieverkon  investointitaso? 
•  Kuinka erityyppisiä hankkeita  (esim. moottoritiet  vs.  taajamatiet)  tulisi 

 tienpidossa  painottaa  ja  kuinka  tiehankkeet  tulisi valita  toteuttamis
-ohjelmiin?  

•  Milloin  ja  paljonko  EU-rahoitus saa vaikuttaa hankkeiden kansalliseen 
 priorisointiin? 

•  Kuinka  tie-  ja katuverkon  ylläpito  ja  kehittäminen tulisi organisoida?  
•  Kuinka eri  kulkumuotoja  (henkilöautot,  kevytliikenne, joukkoliikenne  jne.) 

tulisi painottaa  tienpidossa? 
•  Kuinka erilaisia tieverkon ongelmia  ja laatutekijöitä (esim.  nopeus, 

liukkaus,  tienpinnan  tasaisuus jne.) tulisi painottaa?  
•  Kuinka  tienpidon  osa-alueita (kehittäminen, hoito, ylläpito, taajamat jne.) 

tulisi painottaa?  
•  Kuinka valtakunnan osia  (esim.  maaseutu  vs.  kaupungit, Etelä-Suomi 

vs.  Pohjois-Suomi)  tulisi painottaa  tienpidossa? 
•  Kuinka eri  luokkaisia  teitä  (esim. päätiet  vs.  muut tiet  tai  yleiset tiet  vs. 

 yksityistiet)  tulisi painottaa  tienpidossa? 
•  Kuinka tieliikenteen  ympäristähaittoja  tulisi pienentää?  
•  Kuinka tieliikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  

I  nf rastruktuu rin  käyttäjät  

•  Kuinka  tieliikenne  tulisi  hinnoitella  ja  tulisiko joitakin liikenteen osia 
 subventoida? 
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•  Kuinka  tienpidon  rahoitus tulisi kerätä?  
•  Mikä  on  sopiva  nopeustaso  eri  tieluokissa? 
•  Millaista informaatiota  tienkäyttäjille  tulisi jakaa?  
•  Kuinka tieliikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää? 

 •  Kuinka tieliikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  

Kulkuvälineet 

•  Millaiset ajoneuvojen painot  ja  mitat ovat sopivia  ja  tuleeko Suomen 
sopeutua  EU:n  määräyksiin?  

•  Kuinka liikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää? 
 •  Kuinka liikenteen turvallisuutta tulisi parantaa?  

3.4  Alueellinen taso  

3.4.1  Alue-  ja  yhdyskuntarakenne  

I nf rastruktuu ri 

•  Millaista alue-  ja  yhdyskuntarakennepolitiikkaa  seudulla tulisi harjoittaa? 
 •  Kuinka alue-  ja  yhdyskuntarakenteen  seudullinen  suunnittelu tulisi 

 organ  iso  ida? 

lnfrastruktuurin käyttäiät 

•  Tulisiko  ja  miten  esim.  yritysten  ja  väestön sijoittumista ohjata 
 seututasol  ta?  

3.4.2  Tiepolitlikka 

lnfrastruktuuri 

•  Mikä  on  sopiva vuotuinen tieverkon  investointitaso? 
•  Kuinka erityyppisiä hankkeita  (esim. moottoritiet  vs. taajamatiet)  tulisi 

 tienpidossa  painottaa  ja  kuinka  tiehankkeet  tulisi valita  toteuttamis
-ohjelmiin?  

•  Kuinka  tie-  ja  katuverkon  ylläpito  ja  kehittäminen tulisi organisoida?  
•  Kuinka eri  kulkumuotoja  (henkilöautot,  kevytliikenne, joukkoliikenne  jne.) 

tulisi painottaa  tienpidossa? 
•  Kuinka  tienpidon  osa-alueita (kehittäminen, hoito, ylläpito, taajamat jne.) 

tulisi painottaa?  
•  Kuinka eri  luokkaisia  teitä  (esim. päätiet  vs.  muut tiet  tai  yleiset tiet  vs. 

yksityistiet)  tulisi painottaa  tienpidossa? 
•  Kuinka tieliikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää  seututasoUa? 
•  Kuinka tieliikenteen turvallisuutta tulisi parantaa  seututasolla? 



30 	 Lilkennesektorin  strateginen suunnittelu Suomessa  
STRATEGISET  KYSYMYKSET LIIKENNE-  JA TIEPOLITI IKASSA 

lnfrastruktuurin  käyttäjät 

•  Kuinka tiellikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää seututasolla? 
• Kuinka tieliikenteen turvallisuutta tulisi parantaa seututasolla? 
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Kohdassa  3  lueteltiin  kymmeniä liikenne-  ja  tiesektorin  strategisia kysymyk-
siä, joihin strategisilla  suunnitelmilla  ja  tutkimuksilla voitaisiin hakea vastaus-
ta. Voidaan todeta, että lähes kaikkia merkittäviä kysymyksiä  on  ainakin 
jollakin tavalla käsitelty  jo  laadituissa suunnitelmissa  ja  tutkimuksissa. Pal-
jonkin parantamisen varaa  sen  sijaan olisi erilaisten  politiikkavaihtoehtojen 

 vaikutusten arvioinnissa,  vaikutustietojen  muokkaamisessa  yleistajuiseen 
 asuun  ja  itse  suunnitteluprosessissa. 
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