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Tiivistelmä 

Tielaitoksen  vuosina  1994-1997 toteuttaman  strategisen  tutkimus-  ja  kehittä-
misprojektin 'Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset' tavoitteena oli tuottaa 
tiepoliittisen päätöksenteon käyttöön tietoa, joka ohjaa päätöksentekoa myön-
teiseen suuntaan  ja  saa pitkällä aikavälillä aikaan parannuksia tieliikenne-
järjestelmässä. Tutkimusohjelma toteutettiin vuosittain erilaisina teemoina, 
jotka liittyivät alempiasteiseen tieverkkoon, tieliikenteen hinnoitteluun  ja  tie-
liikenneoloihin. Teemoille  etsittiin yhtymäkohtia  tie-  ja liikennepoliittisesta 

 päätöksenteosta.  Strategisen projektin  valmistuttua  sen  johtoryhmä päätti vuo-
den  1998  alussa teettää jälkiarvioinnin, jossa haluttiin selvittää sekä osapro-
jektien onnistuneisuutta suhteessa tutkimusohjelman perustavoitteisiin että  ko-
ko  tutkimusohjelman onnistuneisuutta prosessina. 

Jälkiarviointi  jaettiin neljään osatehtävään: ensimmäisessä vaiheessa tehtiin 
osaprojektien tuottamien raporttien sisällöllinen arviointi, toinen vaihe toteutet-
tiin kyselynä osaprojektien tekijöille,  kolmas  vaihe tutkimustiedon käyttäjien 
haastatteluina  ja  neljäs vaihe  strategisen projektin  johtoryhmän haastatteluina. 
Sisällöllisen arvioinnin kohteena oli tutkimuskokonaisuuden aikana noin  30 

 syntynyttä erilaista raporttia. Arvioinnissa raportit jaettiin edellämainittujen 
kolmen teemaryhmän lisäksi taustatutkimuksiinja yleisesityksiin sekä selkeäm-
min suunnittelua-ja päätöksentekoprosessia käsitteleviin  tutkimuksiin. Alempi-
asteisen tieverkon osalta hankkeet jaettiin edelleen  sen  mukaan, kohdistuiko 
pientiepoliittinen tarkastelu kylien kehitykseen vai kuljetuksiin. Myös tielii-
kenneolojen raportit edustavat kahta ryhmää, joista toinen  on selkeänmiin 

 suuntautunut tienpitoon  ja  yleisiin liikkumisen mandollisuuksiin  ja  toinen tien-
pitoonja elinkeinoelämään. Osaraporttien tekijöinä  on  ollut monialaisen taustan 
omaavajoukko tutkijoita, mikä myös näkyy raporttien lähestymistavoissa.  Osa 

 raporteista  on perustutkimusluonteisia 'politiikkatutkimuksia',  osa  puolestaan 
selvitysluonteisia  ja spesifisesti  tiettyyn tutkimusteemaan orientoituneita tutki-
muksia. Julkaisufoorumina  on  poikkeuksetta ollut tielaitoksen oma sarja. 

Tutkimuksen tekijät pitivät strategista projektia aihepiiriltään laaj  ana ja  moni-
puolisena, mikä tuli erityisesti näkyviin erilaisina lähestymistapoina  ja  eri 
tutkimusalojen edustuksena. Tekijät myös arvostivat yhteiskuntapoliittiseen 
keskusteluun pyrkivän hankkeen innovatiivisuutta  ja  ennakkoluulottomuutta, 
mutta kritisoivat ennenkaikkea sitä, että hanke tavallaan loppui kesken. 

Tutkimustiedon käyttäjien  ja  johtoryhmän haastattelujen kautta selvitettiin 
osittain samoja asiakokonaisuuksia. Tällaisia olivat  mm.  kysymykset tutkimus-
tulosten hyödynnettävyydestä sekä  strategisen projektin  asemasta tulevaisuu-
dessa osana tielaitoksen tutkimus-  ja kehittäni.istoimintaa.  Tulosten hyödyn-
nettävyydestä tuli esille ristiriitaisia näkemyksiä. Jotkut katsoivat, että tulokset 
eivät ehkä alempiasteista tieverkkoa koskevaa tutkimusta lukuunottamatta pal-
vele käytännön tiesuunnittelua. Toiset taas pitivät tuloksia sellaisina, jotka vai-
kuttavat vasta pitkän ajan kuluessa tiepoliittiseen päätöksentekoon.  Strategisen 
projektin  luoman ohjelmakokonaisuuden hyvinä puolina pidettiin  sen  luomaa 
temaattista vahvuuttaja tutkimuksenteon uskottavuutta. Huonoina puolina koet-
tiin puolestaan teemaryhmien  valinnan  vaikeutta  ja  suunnitellusta kokonai suu-
desta huolimatta syntyneitä irrallisia tutkimuksia. 



Samhällsekonomiska effekter av väghållning  -  utvärdering 

Nyckelord väghållning, beslutsfattanden, trafikpoiitik, intervjuforskningama 

Sammandrag 
Målsättningen med Vägverkets åren  1994- 1997  genomförda strategiska forsk-
nings- och utvecklingsprojekt 'Samhällsekonomiska effekter av väghållning', 
var att producera ett underlag för vägpolitiskt beslutsfattandet som styr besluts-
fattandet i  en  positiv riktning och som  på  sikt medför förbättringar i vägtrafik-
systemet. Detta forskningsprogram genomfördes  under  åren genom olika teman, 
som gällde vägnät  på  lägre nivå, vägtrafikens prissättning och vägtrafikfOrhål-
landen.  Den  väg- och trafikpolitiska beslutsprocessen gav förenande länkar  åt 

 dessa teman. Efter att det strategiska projektet avslutats, beslöt dess ledningsgrupp 
att låta utföra  en ex-post  evaluering, som skulle klargöra både deiprojektens 
genomförande utgående från forskningsprogrammets grundmålsättningar och 
utvärdera hela forskningsprogramprocessen. 

Utvärderingen indelades i fyra deluppgifter: i första skedet genomfördes  en 
 innehållsanalys av deiprojektens rapporter, det andra skedet genomfördes med 

hjälp av  en  enkät som riktades  till deiprojektens  utförande parter, i det tredje 
skedet intervjuades  de  parter som utnyttjade forskningsresultaten och  under  det 
fjärde skedet intervjuades det strategiska projektets ledningsgrupp. Inne-
hållsanalysen omfattade  ca 30  olika rapporter som framställts inom  under- 
forskningsprogrammet.  I  själva utvärderingen indelades rapporterna förutom i 

 de  tre tidigare nämnda kategorierna i bakgrundsundersökningar och allmänna 
framställningar samt i forskning med inriktning  på  själva planerings- och 
beslutsprocessen. Gällande vägnät  på  lägre nivå, indelades projekten ytterligare 
utgående från om granskningen gällande byutveckling eller  transporter. Aven 

 rapporterna som behandlade vägtrafikförhållanden representerade två grupper, 
av vilka  den  ena gruppen var inriktad  på  väghållning och  på  möjligheter  till 

 mobilitet i allmänhet och  den  andra  på  väghållning och näringsliv. Deirapporterna 
hade sammanställts av  en  grupp forskare med tvärfacklig inriktning, vilket 
avspeglades i rapporternas angreppssätt.  En del  av rapporterna var grundforsk-
ningsinriktade policystudier,  en del  var av utredningstyp och  på  mer specifika 
forskningsteman inriktade studier. Vägverkets egen publikationsserie användes 
utan undantag som publiceringsforum. 

Forskningsprojektets forskare upplevde det strategiska projektet som tematiskt 
omfattande och mångsidigt, vilket kom  till  uttryck i olika forskningsansatser och 
-områden. Forskarna uppskattade projektets rnnovativa och fördomsfria inriktning 

 på  att stimulera  till en samhällspolitisk  debatt,  men  kritiserade  på  samma gång 
projektets begränsade tidsram. 

Genom att intervjua användarna av forskningsresultaten och ledningsgruppen 
kunde delvis samma temahelheter utredas. Detta gällde t.ex. frågan om 
forskningsresultatens användbarhet samt om det strategiska projektets  roll  i 
framtiden som  en del  av vägverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet. 
Gällande forskningsresultetens användbarhet framkom motsatsfyllda åsikter. 

 En del  ansåg att resultaten, bortsett från studierna av vägnätet  på  lägre nivå 
kanske inte betjänade vägplanering i praktiken. Andra ansåg däremot att resultaten 
först  på  längre sikt kan påverka  den vägpolitiska beslutsfattandeprocessen. 

 Fördelarna med det strategiska projektets programhelhet ansågs ligga i dess 
tematiska styrka och i själva forskningsprocessen trovärdighet. Som nackdelar 
upplevdes svårigheten med val av temagrupper och  trots den  planerade helheten 
uppkomna perspektivlösa studier. 



Community impacts of transportation planning  -  evaluation 

Keyword road traffic, decision making process, traffic policy, interview research 

Abstract 
During 1994-1997, the Finnish National Road Administration (Finnra) 
implemented a Strategic Project of road-planning research, with the aim of 
providing information for policy makers in order to promote positive road traffic 
policies, and to achieve long-term improvements in the road transportation 
system. Three distinct themes were taken up in the research program, focusing 
on the low-volume road network, the costing of road transport, and road traffic 
conditions. Each theme was examined in terms of potential points of contact with 
road and traffic policy-making processes. Following completion of the entire 
Strategic Project, the Steering Committee decided early in 1998 to commission 
an evaluation assessing the degree of success of the several subprojects in 
relation to the Strategic Project's fundamental overall aims, and of the Project as 
a total process. 

The evaluation project was divided on the basis of four objectives. In phase one, 
the reports from each of the subprojects were analyzed in terms of content; phase 
two consisted of a questionnaire administered to the research staff working on 
the subprojects; in phase three the potential end-users of the research findings 
were interviewed, and phase four consisted of an interview with the members of 
the Steering Committee. The content analysis in phase one covered altogether 
about 30 reports submitted in the course of the project, which were classified as 
relating to the three themes mentioned, as providing general-purpose background 
information, or as addressing the planning and decision-taking process as such. 
The reports focusing on low-volume roads were further subclassified into those 
focusing on rural community development, and those addressing transportation 
questions; similarly, the reports dealing with road traffic conditions were 
subdivided into those focusing on road upkeep and the facilitation of mobility, 
and those relating to road upkeep and the economy. The authors of the various 
reports represented a very wide range of research backgrounds, and this fact is 
reflected in the range of approaches adopted within the reports. Some of these are 
policy studies with an academic research orientation; others provide a survey of 
their topic, or address a specific theme. All of the reports were published in the 
series Finnra Reports. 

The researchers saw the Strategic Project as very broad-based program, and this 
is reflected in the variety of research approaches and the breadth of disciplines 
represented. They praised it as an innovative and open-minded stimulus for 
public social-policy debate, but were critical of the project's early termination. 
The interviews with the potential end-users, and the members of the Steering 
Committee, to some extent addressed the same overall questions, i.e. practical 
implementation of research findings, and the future status of the Strategic 
Project in the broader contents of the Road Administration's research and 
development organization. The respondents' views on potential practical 
implementation were somewhat contradictory, with some respondents expressing 
the view that (with the possible exception of some of the findings concerning the 
low-volume road network) most of the research findings did not serve practical 
road-planning needs. Other comments suggested that only in the long run can 
such findings begin to exercise an effect on road transportation policies. Aspects 
of the Strategic Project which were singled out for approval included its focus 
on specific themes, and the solid credibility of the research carried out, while 
criticism included the difficulty of selecting appropriate themes for investigation 
and (despite the overall planning of the Project as a whole) the absence of 
integration between disparate reports. 



Esipuhe  

Tielaitoksessa  käynnistyi vuoden  1993  syksyllä strateginen tutkimus-  ja ke-
hittämisprojekti 'Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset'. Tutkimusohjelman 
varsinainen tutkimustyö alkoi tammikuussa  1995  ja  se onjatkunut  vuoden  1997 

 loppuun asti. Tutkimusohjelman teemat ovat  tarkentuneet  työn kuluessa siten, 
että erillisinä  osa-alueina  on  tarkasteltu  alempiasteista tieverkkoa, tieliikenne

-oloja  ja  tieliikenteen  hinnoittelua.  Yhdistävää tietoa strategisesta projektista  on 
 valmistunut vuonna  1997  tutkimusten  tiivistelmien  kautta sekä Tiennäyttäjä 

lehden erityisenä  teemanumerona  lokakuussa  1996.  

Tutkimusohjelman yleisenä  viitekehyksenä  on  ollut liikenne-  ja tiepolitiikka 
 sekä kohteena  tiepoliittinen  päätöksenteko. Tavoitteena  on  ollut tuottaa päätös-

ten  valmistelijoiden  käyttöön tietoa,  jota  pitkällä aikavälillä voidaan soveltaa 
sekä päätöksentekoon että  tieliikennejärjestelmään.  Työlle  on  tällä tavalla haettu 
laajempaa yhteiskunnallista painotusta.  

Tielaitoksen  tutkimus-  ja kehittämi stoimintaan  liittyy yhtenä osana  jälkiarvi-
ointi,  jonka tarkoituksena  on  antaa tutkimuksen  teettäj ilie  ja  tekijöille palautetta 
tutkimusten  onnistuneisuudesta  strategisen projektin parustavoitteeseen  näh-
den, arvioida käyttäjien saamaa hyötyä sekä tarkastella hanketta prosessina.  

Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset  -projektin  johtoryhmä teetti  jälkiarvi-
oinnin  professori Harri  Anderssonilla  Turun yliopiston maantieteen laitokselta. 
Työn aikana ohjelmaan kuuluvien  osaprojektien  raportit arvioitiin sisällöllisesti, 
tutkimusten tekijöille teetettiin kysely  ja  haastateltiin sekä tutkimustulosten 
käyttäjiä että johtoryhmän jäseniä.  

Strategisen projektin 'Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset' kuluessa  on  teh-
ty  monialaista  tutkimustyötä  tiedeyhteisöissä,  tutkimuslaitoksissa  ja konsuitti

-toimistoissa.  Sen  päätyttyä  on  syntynyt mielenkiintoinen aineisto  tie-jaliikenne
-poliittisista kysymyksistä, joka ulottuvat laajoista  ongelmanasetteluista  konk-

reettisiin  tienpidon  ongelmiin. Tutkimusohjelman tuloksia tulee arvioida laajal-
la aikavälillä  -  nykypäivän  ja  huomispäivän  kysymyksinä. Tielaitos  haluaa eri-
tyisesti kiittää  'Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset'  -projektin  vetäjää Juha 

 Parantaista,  projektin johtoryhmää, osaprojektien  tekijöitä sekä  jäikiarvioinnin 
 tekijää arvokkaasta  ja haastavasta  työstä. 

Helsingissä syyskuussa  1998 

Tielaitos  
Tie-  ja  liikenneolojen suunnittelu  
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1  JOHDANTO  

1.1  Jälkiarvioinnin  tausta 

Pääsy toimintojen sijainteihin  ja  mandollisuus liikkua näiden sijaintien välillä 
muodostavat tieliikennejärjestelmän ytimen. Suurin  osa  liikenteestä tapahtuu 
'sivutuotteena' yritettäessä täyttää jotain muuta, ei-liikenteellistä toimintoa, 
kuten työntekoa, ostoksia, vierailuja jne. Tässä mielessä liikenteen kysyntä  on 
johdettua  kysyntää, missä keskeisenä määrittäjänä  on saavutettavuus.  

Yhteiskunnan erilaiset toiminnot etsivät jatkuvasti uusia sijainteja pyrkiessään 
sopeutumaan  mm. muuttuviin liikennejärjestelmiin.  Sopeutuminen voi tapahtua 
keskittymisenä  ja erikoistumi sena,  mutta myös  haj aantumisena ja  siihen liitty-
vänä keskittymisenä. Hajautuvassa kehityksessä erilaiset toiminnot voivat si-
joittua mihin tahansa, missä  on  hyvät kommunikaatiomandollisuudet  tai  liikku-
misen edellytykset, riittävästi työvoimaa saatavilla  ja  elämisen mandollisuudet 
miellyttäviä. Pääasialliset liikenne-  ja kuljetusjärjestelmät  ovat luonteeltaan 
risteäviä  tai verkkomaisia,  missä pitkän etäisyyden liikenneväylät yhdistyvät 
liikennemääriltään huomattavasti suurempiin lyhyen etäisyyden liikennneväyliin 

 ja  missä alempiasteinen tieverkko saa korostuneen merkityksen. 

Erityisesti kaupunkiseuduilla erilaisten toimintosijaintien vaihtoehtoisia mah-
dollisuuksia  on  joko menettää, ylläpitää  tai  kasvattaa kilpailuasemaa nykyisen 

 ja laajentuvan  aluejärjestelmän puitteissa. Kaupunkiseuduille syntyy toiminto-
jen sijaintikäyttäytymisen perusteella eräänlaisia 'hyötypintoja' ,joiden merkit-
tävin ongelma  on  pinnan  muutoksen dynamiikka.  On  varsin  ilmeistä, että 
toimintojen sijainti  ja  niiden merkitys ('hyöty'), joka määritellään  mm.  aika- 
kustannusten funktiona  ja  liikennettä nopeuttavina innovaatioina (kuljetus- 
teknologian  muutokset, uudet tiehankkeet) johtavat myös edelläkuvatun hyöty- 
pinnan  muutoksiin. Liikenneinnovaatioidenja liikennejärjestelmän muutoksien 
vaikutukset voivat olla kaksinaisia. Ne voivat johtaa suurempaan tasapuolisuu

-teen kaupunkiseudulla tai  kasvavaan alueelliseen vaihteluun, joka yleensä 
merkitsee yhdyskuntarakenteen hajoamista. 

Tuotannollisten  ja  kaupallisten toimintojen kysyntä katsotaan usein ensisijai-
seksi mille tahansa olennaiselle parannukselle liikennejärjestelmässä. Tällainen 
vuorovaikutus  on  tyypillistä useita vähittäiskaupan  ja  palvelujen toimintoja 
käsittäville ostoskeskuksille sekä tuotantokeskittymille, joihin jälkiteollisessa 
yhteiskunnassa voivat kuulua myös erilaiset teknologiakeskuksetj  a  teknologia- 
kylät. Ihmistoiminnan hajautuneet ydinalueet suunnitelluissa ostoskeskuksissa 

 ja teknologiakylissä  sisältävät halun vähentää niiden  matkojen  määrää, joka 
tarvitaan tavaroiden  ja  palvelujen hankkimiseen. Tämä  on  ollut mandollista 
ryhmittämällä monia toimintoja yhteen keskukseen. Tällainen toimintojen kes-
kittyminen  ja 'ytiytyminen'  tietyillä alueilla voi johtaa kasvavaan vuorovaiku-
tukseen, mutta myös suurempaan saavutettavuuden kysyntään. Kaupunkiseuduilla 
reuna-alueiden kehittyminen (vastakaupungistuminen, seutuistuminen)  on  ylei-
sesti ollutjohtainassa esikaupunkien toirninnalliseen muutokseen, missä proses- 



Saavutetta- 
vuuden  pa- 
raneminen  

Kuljetusjärjestel - 
mien  innovaatiot  

alempiasteinen  tieverkko:  I  käyttäjäryhmät,  asutus,  
j  kuljetukset, suhde muuhun  

\ 	

'V  tieverkkoon,  teiden kunto  

tienpidon 
 yhteiskunnalliset_____________ 

vaikutukset 	tieliikenteen 
tiepolitiikka 	 hinnoittelu:  _J  maksut,  verot, 

 kohdentaminen, 
_________________ 	vaikutukset  

________________ 	I  tiIiiknn,d,*  I  
Kysyntä liikkuvuu- 
desta  ja  saavutet- 

tavuudesta  

Teknologian 
 kehitys 	i  

Toimintojen sopeu- 
tuminen:  kesk;ttymi- 

nen  ja  erikoistuminen, 
hajaantuminen  

tieliikenne
-järjestelmän 

muotoutuminen  

'. 
suus,  eriarvoi- 

suus, ympäristö- 
haitat, rajoitukset  
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sin  loppupäässä  on  nähtävissä ostoskeskusten  ja tuotantoytimien  ympärille 
syntyneitä, suhteellisen itsenäisesti 'uusia' kaupunkiyksiköitä. Laajan,  haja-
asutusalueille tunkeutuvan  kaupunkimaisen rakenteen seurauksena voi kuiten-
kin syntyä kokonais-  ja kaavataloudellisia haittatekijöitä,  jotka liittyvät seka- 
vaan kaupunkiympäristöön, liikenneruuhkünja saastumiseen, luonnonympäristön 
häviämiseen sekä vastakkaisina elementteinä laajoihin joutomaihin  ja  paikoin 
liialliseen tiheyteen vaikuttamalla sekä alue-  ja yhdyskuntarakenteeseen  että 
tieliikenneoloihin.  

1.2  Jälkiarvioinnin  lähtökohdat 

Toteutettaessa tielaitoksen strategista projektia  S 11 'Tienpidon  yhteiskunnalli-
set vaikutukset'  sen luonnosteluvaiheessa perustavoitteena  oli hankkia vaikutus- 
tietoa  ja  suuntaviivoja tiepoliittiselle päätöksenteolle. Erilaisten sidosryhmien 
kanssa käytävien keskustelujen pohjaksi valmistettiin esiselvitys, jossa tuotiin 
esille joukko projektiehdotuksia tavoite-, vaikutus -ja päätöksentekoteemoineen. 

 Näistä vahvimmaksi muodostui tienpidon vaikutuksiin liittyvä teemaryhmä, 
jossa nostettiin erikseen esille alempiasteiset tiet, tieliikenneolot  ja  tieliikenteen 
hinnoittelu  (kuva  1).  Näihin teemaryhmiin  on  yhdistetty taustaselvityksiä  ja 
suunnittelupoliittisia  raportteja, joista erityisesti voi mainita (tiesuunnittelun) 
päätöksentekoprosessin tarkastelun eri näkökulmista. 

Kuva  1.  Tiepolitiikan  suhde tieliikennejärjestelmän muotoutumiseen. 

Alempiasteista tieverkkoa  koskeva tutkimus korostaa tienpidon yhteiskunnalli-
sia vaikutuksia pientiestöön liittyen. Tässä mielessä  se  yhdistää tieverkon 
laajuutta, ylläpitämistä  ja käyttäjäryhmiä  palvelevan kehittämistyön alue-  ja 
yhdyskuntarakenteessa havaittavaan haj autuvaan  kehitykseen. Tieliikenneoloja 
koskeva tutkimus yhdistyy niihin haitta-  ja ongelmatekijöihin,  joita  on  noussut 
esille tieliikenteen toimivuuden yhteydessä sekä erilaisten tienkäyttäjien 
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ristiriitaisina tilanteina.  Tässäkin teemaryhmässä  on  helppo nähdä erityisesti 
kaupunkiseutujen viimeaikaisessa kehityksessä esille nousseita kielteisinä pi-
dettäviä piirteitä. Ohjelman  kolmas teemaryhmä,  tieliikenteen hinnoittelu', pai-
nottaa niitä keinoja,joita voidaan käyttää tiepoliittisessa päätöksenteossa liiken-
teen eri osien kustannusvastaavuuksien mitoittamisessa. Teema siirtyi luonteen-
sa vuoksi vuoden  1996  jälkeen osaksi liikenneministeriön kehittämis-  ja  tutki-
mustoimintaa. 

Tutkimuskokonaisuuden  viimeisten osaprojektien työn valmistuttua vuoden 
 1998  alussa  projektin  johtoryhmä päätti teettää tutkimuskokonaisuudesta jälki- 

arvioinnin, jonka tarkoituksena  on  erityisesti arvioida strategista projektia 
prosessina. Tässä mielessä osaprojektien tekijöiltä, johtoryhmän jäseniltä  ja 

 tutkimustiedon käyttäjiltä saatu tieto ohjelman tavoitteista,  sen  etenemisestä  ja 
 tuloksista muodostaa arvioinnin keskeisen aineiston. Sisällön arviointia  on  tehty 

lähinnä edellämainittujen toimij aryhmien kyselyiden  ja  haastattelujen pohjaksi 
eikä  sillä  ole tässä arvioinnissa ollut samanlaista painoarvoa kuin esimerkiksi 
tehtäessä vuosi sitten  strategisen projektin  Si  'Liikenne  ja maankäyttö'  jälki- 
arviointia. 

Sisällön arvioinnin lähtökohtana  on  ollut kaikkiaan runsaat  30  erilaista raport-
tia, artikkelia  tai ohjeistoa.  Arvioinnin tarkoituksena  on  ollut tarkastella ensisi-
jaisesti osaprojektien yhteyttä toisaalta  strategisen projektin perustavoitteeseen 
ja  toisaalta tapaa, jolla osaprojektissa  on  lähestytty kyseistä teema-aluetta. 
Osaprojektien sisällöllisessä arvioinnissa  on  pääpiirteittäin tarkasteltu  osa- 
projektin  tuottaman tutkimustuloksen onnistuneisuutta perustavoitteessaan sekä 

 sen  yhteyksiä  koko  tutkimusohjelmaan. Lisäksi arvioinnissa  on  pyritty ottaa- 
maan huomioon myös  se,  millaisia ongelmia  ja ongelmaryhmiä  tutkimukset 
ovat tuoneet esille, miten niitä tutkimuksessa  on  käsitelty  ja  miten tietoa  on 

 ehdotettu vietäväksi käytäntöön. 

Tutkimuskokonaisuuden  yhteydessä  on  valmistunut osaprojektien tuottamia 
raportteja kuvaavat tiivistelmät, jotka  on  nähtävissä myös internet-osoitteessa 
http://www.tieh.fils  11 a.htm.  Yhdessä nämä tiivistelmiin liittyvät tiedostot anta-
vat erinomaisella tavalla pääpiirteittäisen kuvan tutkimusohjelman sisällöstä  ja 

 siitä tavasta, miten teema-alueita  on  käsitelty. Kotisivujen käyttö  on 1990-luvun 
jälkipuoliskolla lisääntynyt 'räjähdysmäisesti' ulottuen yksittäisistä verkon 
käyttäjistä suuriin, maailmanlaajuisiin organisaatioihin. Tielaitos  on  omilla 
sivuillaan tuonut näkyvästi esille informaatiota myös tutkimustoiminnastaan. 
Tienpidon yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittävän  strategisen projektin  pää- 
sivulta löytyvät linkit  mm.  ohjelman teemoihin, ohjelman aikanajärjestettyihin 
seminaareihin sekä osaprojektien luetteloon, josta edelleen  on  linkki kunkin 
osaprojektin tiivistelmäsivuun  (kuva  2).  Tietotekniikan mandollisuuksia  on 

 sivuja laadittaessa käytetty maltillisella tavalla, mikä antaa lukijalle mandolli-
suuden edetä selkeiden yhteyksien kautta tavoittelemaansa tietoon. Itse asiassa 
tämäkinjälki arviointi  on  lähtenyt liikkeelle edellämainitusta internetin osoittees

-ta. 
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O 	.:_ 	Netscape: Tãelaitos,tutkimusprojektit,  Si  i  

O-Y 

Back Home Edit 	Reload 	Images 	Prwit 	Find  

Netsite 	lhttP:1Iw.hefl1S1 1/si ltiiv2.htm#1  1 	 I 
What's New? j  \i'hats  COOP] 	inatons_fl  Net Search 	Peo 	 Software  

Alempiasteinen  tieverkko  ja  kylien elinvoimaisuus 
Alempiasteisen  tieverkon  kunnossapidon  tasoa ei voida käyttää aluepolitiikan työkaluna  -  ts.  kunnossapidon  
tason nostaminen  tai  laskeminen ei vaikuta merkittävästi kylien kehitykseen pitkällä aikavälillä. Tämä kävi 
ilmi  LT-Konsultit Oy:n tekemästä tutkimuksesta, jossa  selvitettlin alempiasteisen  tieverkon  kunnossapidon  
vaikutusta ostovoiman suuntautumiseen  ja  kylien  elinvoimaisuuteen.  Esimerkkeinä oli kuusi Hämeenlinnan  
työssakayntialueen  kylää.  Alempiasteisiksi teiksi  tutkimuksessa laskettiin muut tiet kuin valta-  ja  kantatiet. 

Kyläteiden kunnossapidon  tehostaminen 
siirtää  ostosmarkkoja kvläkaupoista 	 -,.  
lähimpiin  zaajamamyvmälöihin.  (Kuva:  
AntliMerilälnen) 	 -  

Tutkimus sisälsi  elinvoimaisuustarkastelun 	' 	 . 

'4  sekä ostovoiman  suuntautumistarkastelun. 	 ., .,. 	.r 

Elinvoimaisuustarkastelussa  määriteltiin 	 - 	 _______  
elinkelpoisuuden 	 ___________ 	 __________ 

elinvoirnaindikaattonjaijestelmalla  ennen  ja  
- 

kunnossapitotoimenpiteitä.  Ostovoiman 	 . 

suuntautumistarkastelussa  tutkittiin, miten 	 . 	 , 	-.  
teiden  kunnossapitotaso  vaikuttaa 	 .  
haja-asutusalueiden  väestön 	 - 	 .-. - 
ostoskäyttäytymiseen  ja  päivittäistavarakaupan  myyntiin.  Tarkasteluja táydennettim teemahaastatteluilla  ja  

I?I  

Kuva  2.  Esimerkki  strategisen projektin Sh internet -sivusta. 

Osaprojektien  tekijöille (tekijäyhteisöille) suunnatun kyselyn tarkoituksena  on 
 ollut selvittää tutkimuksen tekjöiden suhdetta strategiseen projektiin temaattisesti 

 ja  prosessina. Kyselyä ei lähetetty kaikille mukana olleille osaprojekteille, vaan 
valitulle joukolle, joka ensisijaisesti edusti erityyppisiä tekijäyhteisöjä  ja  tässä 
mielessä myös erilaisia tutkimusteemoja (kyselyn kohteena  on  ollut myös eri 
osaprojekteja samasta organisaatiosta): 

• Diskurssi  Oy 
• DGVII.E.2 -  European Union 
•  Liikenne-  ja kuljetustekniikka -  TTKK 
•  LT-konsultit 
•  Paavo  Ristola Oy 
•  Politiikan tutkimuksen laitos - TaY 
• 100GEN  Oy 
• Suunnittelukolmio 
•  Tie-  ja liikennetekniikan  laboratorio - OY 
• Tielaitos 
•  Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
• Viatek 
•  Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus - TKK 

Kysely jakaantui viiteen osaan: taustatietoihin, ohjelman arviointiin, prosessin 
arviointiin, osaprojektin arviointiin sekä tutkimuskokonaisuuteen liittyviin 
kommentteihin. Kyselyllä haluttiin erityisesti selvittää  strategisen projektin 
tutkimuksellista  luonnetta,  sen  muodostaman tutkimuskonaisuuden luonnetta 
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sekä  sen hyödynnettävyyttä.  Prosessin arvioinnissa osaprojektien tekijöiltä 
kysyttiin tietoja työsopimuksen luonteesta  ja sopijaosapuolista,  prosessin val-
vonnasta  ja tutkimustehtävän  määrittelystä,  strategisen projektin  luonnetta 
oppimisprosessina sekä prosessin onnistuneisuutta. Osaprojektien kohdalta 
haluttiin lisäksi tietoja niiden käyttämästä aineistostaja metodeista sekä arvioita 
osaprojektien hyödynnettävyydestä. 

Tutkimustiedon käyttäjien haastatteluihin valittiin yhteensä  10 haastateltavaa, 
 jotka edustivat pääasiassa tielaitoksen johtoa. Haastattelut tehtiin puhelin-

haastatteluina edellä lähetettyä haastattelulomaketta käyttämällä  (lomake  on 
 esitetty tiivistetyssä muodossa  j äljempänä  haastattelujen analysoinnin yhtey-

dessä). Haastatteluilla pyrittiin  mm.  selvittämään  koko  tutkimusohjelman 
relevanttisuutta, tulosten hyödynnettävyyttä teemaryhmittäin, tulosten hyötyä 
tiepolitiikalle sekä ohjelman aikana esille noussutta kysymystä lähestymistapojen 

 ja  ohjelman organisoinnin asenteellisuudesta. 

Tienpidon  yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittävän tielaitoksen  strategisen pro-
jektin jälkiarvioinnissa  haluttiin painottaa tutkimusohjelman arviointia proses-
sina. Tästä syystä pidettiin tärkeänä saada selville myös ohjelman johtoryhmän 
arviot prosessin onnistuneisuudesta. Johtoryhmää haastateltiin vastaavalla ta-
valla kuin tutkimustiedon käyttäjiäkin. Ryhmän jäsenille toimitettiin etukäteen 
haastatteluun liittyvät kysymykset  (lomake  on  esitetty tiivistetyssä muodossa 
jäljempänä haastattelujen analysoinnin yhteydessä)  ja  itse haastattelu tehtiin 
puhelinhaastatteluna.  Strategisen projektin  johtoryhmään kuuluivat seuraavat 
henkilöt taustaorganisaatioineen: 

•  Leo Barman -  Päijät-Hämeen liitto 
• ilkka  Heikkinen - Ympäristöministeriö 
•  Raimo  P.  Hämäläinen - Teknillinen korkeakoulu 
•  Matti Höyssä -  Hämeen tiepiiri 
•  Jukka  Isotalo (puheenjohtaja) - Hallinto-osasto (tielaitos) 
•  Maire Kaartama - Teollisuuden  ja  työnantajain keskusliitto 
•  Kari Karessuo - Hallinto-osasto (tielaitos) 
• Martti Kerosuo - Ratahallintokeskus 
•  Hilkka  Lehtonen -  Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-  ja  koulutuskeskus 
•  Mikko Ojajärvi - Liikenneministerö 
• Kari Pakarinen - Suomen kuntaliitto 

Johtoryhmän työskentelyssä ovat tielaitoksen hallinto-osastolta ovat lisäksi 
olleet mukana  Nils  Halla,  Anders  Jansson ja  Juha Parantainen projektipäällik-
könä. Johtoryhmän jäsenten haastatteluilla haluttiin  mm.  selvittää tutkimustyön 
ohjattavuutta  ja  siitä saatuja palutteita, tutkimustiedon hyödyntämisen ongel-
makohtia, kykyä tulosten käytt•  •seen  ja kehitt••  •seen  vastaavien hankkeiden 
varalta, tutkimuksen ohjauksen tapoja  ja  laatua sekä tutkimuksista tiedottamis-
ta. 
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2  JÄLKIARVIOINNIN  ENSIMMÄINEN VAIHE: 
 OSAPROJEKTIEN  SISÄLTÖ  

Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset -projekti käsittää runsaat kolmekym-
mentä erilaista julkaisua, jotka  on  julkaistu tielaitoksen sarjassa joko tielaitok

-sen selvityksinä  tai sisäisinä jukaisuina. Yhdenmukainen julkaisufoorumi  ja 
yhteistyötahojen näkymättömyys  julkaisujen tuottajana korostavat tielaitoksen 
roolia ohjelman taustalla, mutta antavat mandollisuuden tarkastella osaprojek-
teja samanlaisten kriteerien perusteella. Sisällön arvioinnissa osaprojektien 
tuottamat raportit  on  jaettu kolmeen eri ryhmään, jotka noudattavat tutkimus-
ohjelman edellämainittuj  a  teema-alueita  (kuva  3).  

Ensimmäisessä ryhmässä käsitellään alempiasteista tieverkkoa,  jota  ongelman-
asetteluiltaan voidaan tarkastella toisaalta pientiepolitiikan suhteena kylien  ja 
haja-asutuksen kehitykseen, toisaalta pientiepolitiikan suhteena kuljetuksiin. 
Myös tieliikenneoloja käsittelevät osaprojketit  on ongelmanasetteluiltaan  mah-
dollisuus jakaa kahteen ryhmään: tienpitoon  ja  liikkumisen mandollisuuksiin 
sekä tienpitoon  ja  elinkeinoelämään.  Kolmas teemakokonaisuus,  tieliikenteen 
hinnoittelu  on  edellisiä suppeampi  ja malliorientoituneena  myös teoreettisempi. 
Edellä mainitut kolme ryhmää eivät ole toisiaan poissulkevia. Tutkimusohjel-
maan  on  sisällytetty taustaselvitysten luonteisia raportteja, jotka palvelevat eri 
tavoin kaikkia teema-alueita. Sama koskee tutkimuksia, jotka käsittelevät tien-
pitoon liittyvää suunnittelua  ja  päätöksentekoa.  

2.1  Yleisluonteiset taustatutkimukset 

Taustatutkimusten  ryhmästä erottuu kolmenlaisia teemoja. Tutkimushankkeen 
etenemisen kannalta ensimmäinen ryhmä muodostuu ohjelman alukuvaiheessa 
laadituista selvityksistä, joissa  on  tarkasteltu ympäristöä  ja  siihen liittyvää 
ympäristöpolitiikkaa liikenteen  ja tienpidon  osana. Selvitykset  on  tehty ennen 

 1990-luvun puoliväliä  ja  liittyvät omalta osaltaan yhteiskunnassa käytyihin 
laajoihin keskusteluihin kestävän kehityksen problematiikasta.  On  varsin  luon-
nollista, että sellaiset tielaitoksen  strategiset  projektit kuin 'Liikenne  ja  maan- 
käyttö'  ja 'Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset' nostavat esille myös 
ympäristöpoliittisia kysymyksiä. Luonteeltaan ne ovat keskustelun avaajina 
toimivia esiselvityksiä  ja  kestävän kehityksen teeman käsittelyssä sellaisia kuin 
sopii odottaakin: yleisluonteisia  ja  totuttuja ratkaisumalleja käsitteleviä. Tämä 
ei kuitenkaan ole kielteinen näkökulma, vaan toteamus siitä, että  strategisen 
projektin  kaltaiset suurhankkeet tarvitsevat tämäntyyppistä keskustelua 
konkreettisempien tapaustutkimustensa taustaksi. Esimerkiksi esiselvitys 'Kes-
tävän kehityksen toteutuminen liikenteessä' probiematisoi muuttuvaa yhteis-
kuntaa  ja  liikennettä skenaarioina, joita  se  kutsuu historialliseksi linjaksi, 
uudeksi yhteiskunnaksi  ja spontaaniksi  yhteiskunnaksi. Näissä skenaarioissa  on 

 epäilemättä lähtökohtia tutkimuksille, jotka selvittävät tieliikenneolojaja niiden 
muutosten vaikutuksia yhteiskuntaan. 
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pU tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset 
Tielaitoksen  strateginen projekti Sh 

taustatutkimukset  ja  yleisesitykset 
• Tienpito  ja  kestävä kehitys  (1994) 
•  Kestävän kehityksen toteuttaminen liikenteessä  (1994) 
•  Liikenteen  ja  talouselämän vuorovaikutus  (1994) 
• Tienpidon  pitkän aikavälin suunnittelu Suomessa  ja  Ruotsissa  (1995)  
• Liikennesektorin  strateginen suunnittelu Suomessa  (1995) 
•  Uusia näkökulmia liikennesektonn ympäristöpolitiikkaan  (1995) 
•  Kuljetukset osatekijänä Suomen kansainvälisessä kilpailukyvyssä  (1995) 
• Liikennejärjestelmän  kehittämisen yhteiskuntataloudellinen perusta  (1995) 
•  Elinkeinoelämän tiekuljetukset Suomessa  (1996) 
•  Kokemuksia liikennesektorin eurooppalaisista strategioista  (1996) 

alempiasteinen 
 tieverkko 

pientiepolitiikkaja  kylien 
kehitys.  

• Alempiasteinen  tieverk-
ko  ja  kylien elinvoimai-
suus  (1995) 

•  Maaseudun uusien elin-
keinojen liikennetarpeet 

 (1995) 
•  Tien uudelleenrakenta-

misen  vaikutukset kylien 
elinvoimaan  (1996) 

• Alempiasteisen  tiever-
kon strategiat - vaikutuk-
set kylien kehitykseen 

 (1996) 

pientiepolitiikka  ja 
 kuljetukset.  

• Alempiasteisten  teiden 
merkitys kuljetuksille 

 (1996) 
• Alempiasteisen  tiever-

kon strategiat - vaikutuk-
set kuljetuksiin  (1997)  

suunnittelu-  ja 
 päätöksenteko- 

prosessi 

tieliikenneolot 

tienpito  ja  liikkumisen 
mandollisuudet....  

•  Suomalaisten päivittäiset 
toiminnot  ja liikkumistar-
peet  (1995) 

•  Voidaanko henkilöautolii-
kennettä vähentää?  (1995) 

• Pärjäisimmekö  vuoden 
 1970 tieverkolla? (1996) 

• Tieliikenneolojen  kokemi-
nen Suomessa  (1997) 

tienpito  ja  elinkeino-
elämä..  

•  Mikkelin ohikulkutien vai-
kutusten jälkiseuranta  
(1995)  

•  Suurten liikennehankkei
-den  vaikutus kaupunkien 

kehitykseen  (1996) 
• Tieliikenneolojen  kehitys  

1945-1995 (1996) 
• Tieliikenneolojen  kehitys 
elinkeinoelämän kannalta 

 (1997) 
• Tieliikenneolojen  vaikutus 

kuljetus-  ja yritystalouteen 
 (1998)  

tieliikenteen 
hinnoittelu 

•  Panos-tuotosmallin käytön 
kehittäminen  (1994) 

•  Liikenteen optimaalinen 
nopeus - onko sellaista? 

 (1995) 
•  Tieverkon laajuus kiistan-

nusvastaavuuden näkökul-
masta  (1996) 

• Tienpidon  toimet tiever-
kon arvon säilyttäjänä 

 (1996) 
•  Tieliikenteen hinnoittelun 
muutosten vaikutukset 

 (1996) 

• Liikennepolitiikkaa  etsimässä  (1995) 
• Tiehankkeen  suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessin  analyysi  (1995) 
•  Päätöksenteon avustaminen tienpidon suunnittelussa  (1996) 
• Tienpidon vaikutusarvioinnin  nykytila  ja kehittämistarpeet  ohjelma-  ja politiikkatasolla 

 (1998)  

Kuva  3. Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset  -projektin jälkiarvioinnissa  käytetyt 
teemakokonaisuudet 
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Taustatutkimusten  toisena ryhmänä erottuu tienpidon suunnittelua yleisluon-
teisesti käsittelevät selvitykset, joissa  on  tuotu esille liikennesektorin suunnitte-
lun kokemuksiaja esimerkkejä eurooppalaisina, Suomeaja Ruotsia vertailevina 
sekä suomalaisina strategioina. Suppeat selvitykset tyytyvät esittelemään eri 

 maiden suunnittelukäytäntöjä  ja  nostavat esille enemmän kysymyksiä kuin 
vastaavat niihin, mikä perimmiltään  on  ollut niiden tarkoituskin. Raporteissa 
nostetaan esille myös suunnittelupoliittisia teemoja, mutta niihin ei paneuduta 
syvällisemmin. Ne painottavatkin enemmän sitä institutionaalistaja alueellista 
kehystä, missä liikenne -ja tiepoliittinen  suunnittelu  ja päätöksentekojärjestelmä 

 toimivat. Hyvänä esimerkkinä  on 'Liikennesektorin  strateginen suunnittelu 
Suomessa' -raportti, jossa  on  lyhyesti  ja  systemaattisesti käsitelty liikenne- 
sektorin  suunnittelun erilaisia toimintaympäristöj  a  (aluetasoj a)  ja  yhdistetty ne 
alue-  ja yhdyskuntarakennetta, liikennepolitiikkaa ja tiepolitikkaa käsitteleviin 
strategisiin  kysymyksiin. Voidaan kysyä, tuovatko luonteeltaan informatiiviset 
raportit uutta tietoa tiepolitiikan  ja tiesuunnittelun  'ytimessä' työskenteleville. 
Tutkimusohjelman teemaan ne  kyllä  sopivat valottaessaan Suomenj  a  eri  maiden 
liikennesektorin suunnitteluj ärjestelmiä. 

Yleisluonteisten  selvitysten  kolmannen  ryhmän muodostavat raportit, jotka 
tarkastelevat vuorovaikutteisesti joko tiekuljetuksia  ja  elinkeinoelämää  tai 
liikennej ärjestelmää  ja  yhteiskuntaa. Ensimmäisen vuorovaikutteisen teeman 
tutkimuksia ovat 'Kuljetukset osatekijänä Suomen kansainvälisessä kilpailu- 
kyvyssä' sekä 'Elinkeinoelämän tiekuljetukset Suomessa'. Ensiksimainittu 
raportti  on  luonteeltaan esiselvitys, jolla  on  haluttu tuottaa kansallista tasoa 
laajempi näkemys liikennejärjestelmän toimivuudesta. Kirjallisuuteen  ja 
asiantuntij ahaastatteluihin  perustuva raportti esittelee lopuksi  j atkotutkimusten 

 aiheita, joissa  on ylikansallisiaja  aluepoliittisia painotuksia. Toinen, elinkeino-
elämän tiekuljetuksia käsittelevä raportti  on  edellistä mielenkiintoisempi ajatel-
len tutkimusohjelman painotuksia alempiasteisen tieverkon  ja pientiepolitiikan 

 suhteen sekä tieliikenneoloissa tienpitoa  ja  elinkeinoelämää. Tutkimus  on  kui-
tenkin valmistunut samoihin aikoihin  (tai  jälkeenpäin) kuin varsinaiset alem-
man tieverkon tutkimukset,joten  sillä  ei tässä mielessä ole ollut lähdeaineiston 
merkitystä kyseisille raporteille. Sensijaan tienpitoaja elinkeinoelämää käsittele - 
ville tutkimuksille,  jotka ovat valmistuneet vuosina  1996-1998, se  tarjoaa käyt-
tökelpoista tausta-aneistoa eritellessään elinkeinorakenteen klustereita, eri toimi- 
alojen kuljetuksia  ja  elinkeinoelämän tienpitoon liittyviä tarpeita tieverkon eri 
osien osalta. Yksinkertaisuudessaan selkeä  on mm.  yhteenveto-osan taulukko 
kuljetusintensiivisten toimialojen kehitysnäkymistä  ja  erityispiirteistä kuljetus-
ten  kannalta. 

Liikenteen  ja  talouselämän vuorovaikutusta käsittelevä raportti  on  kokoelma 
kirjallisuusreferaatteja, joiden tarkoituksena  on  ollut tuottaa tietoa  strategisen 
projektin Sh ohjelmointivaiheelle.  Raportti esittelee tutkimuksia, joiden taus-
talla  on tutkimuslaitoksia,julkista hallintoaja  alan konferenssi. Talouselämän  ja 
liikenneinfrastruktuurien  välinen suhdetta  on  tarkasteltu lähinnä tilastollisinaja 
teoreettisina kasvu-  ja sijaintimalleina,  mikä antaa omasta näkökulmastaan 
kuvan talouden  ja  liikenteen vuorovaikutuksesta, mutta ei kerro siitä  koko 
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totuutta. Yhdistyneenä esimerkiksi elinkeinoelämän klustereita käsittelevään 
tutkimukseen kokonaistulos  on tematiikan  osalta kattavampi. Valitettavaa  on, 

 että monet tutkimusohjelman tausta-aineistoiksi sopivat raportit  on  tuotettu niin 
eri aikoina, etteivät ne ole antaneet spesifimpien tutkimusten tekijöille mandol-
lisuuksia hyödyntää niissä tuotettua tietoa täysipainoisesti. Tutkimusohjelmas-
sa olisikin voitu selkeämmin erottaa esiselvitysluonteinen tutkimus heti ohjel-
man alkuun. 

Liikennej ärjestelmän  kehittämisen yhteiskuntataloudellinen perusta'  on  mie-
lenkiintoinen raportti tarjotessaan liikennepoliittiseen päätöksentekoon syste-
maattista tietoa yhteiskuntataloudellisesta näkökulmasta. Raportissa  on  eriytet-
ty yhteiskuntapolitiikka, liikennepolitiikkaja tiepolitiikka omiksi ryhmikseenja 
käsitelty näistä lähteviä kysymyksenasetteluja monialaisella tavalla. Pääpaino 

 on tutkimustehtävän  mukaisesti päätöksenteon taloudellisissa lähtökohdissa  ja 
 kysymykset  tai  tutkimusaiheet, joita teeman lyhyen esittelyn jälkeen  on  otettu 

esille, korostavat myös tutkimuksen taloudellisia lähtökohtia. Raportin 
sisältämällä tiedolla uskoisi olevan käyttoarvoa pohdittaessa tulevaa tutkimus-
ta liikennesektorin  ja  yhteiskuntatalouden vuorovaikutuksen selvittämisessä. 
Liikennejärjestelmän sosiaalisia  tai  sosiaalipoliittisia vaikutuksia koskeva vas-
taava selvitys olisi erinomainen  pari  tälle raportille.  

2.2  Suunnittelu-  ja  päätöksentekoprosessi  

Olen  asettanut tähän ryhmään neljä tutkimusohjelmaan kuuluvaa osatutkimusta 
tietoisena siitä, että edellisestä ryhmästä olisi voinut  osa  raportteja kuulua myös 
tähän ryhmään. Ratkaisun taustalla  on  ollut ajatus näiden raporttien osittain 
analyyttisernmästä luonteesta  ja  siitä, etteivät ne ole samalla tavalla tausta-
luonteisia selvityksiä kuin edellisen ryhmän raportit. Hyvänä esimerkkinä tästä 

 on  kattava tutkimusraportti 'Liikennepolitiikkaa etsimässä'. Raportissa  on  vah-
va akateemisen tutkimuksen leima.  Se  esittelee tutkimustehtävänsä, tutkimus-
aineistonsa-  ja metelmänsä ja  etenee johtopäätöksiinsä analyyttisellä tavalla.  Se 

 edustaa myös selkeästi tieteellistä perustutkimusta. Työ onkin sisällöltään  ja 
käsittelytavoiltaan varsin  poikkeava tutkimusohjelman muista raporteista. Täs-
sä yhteydessä voikin korostaa 'Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset' - 
tutkimusohjelman tekijöiden monilaisuutta, mikä  on  ollut ohjelmalle sisällölli-
sesti ansiokasta. Politiikkatutkimukselle ominaisesti 'Liikennepolitiikkaa etsi-
mässä' -raportti problematisoi politiikka-käsitettä tutkimuksen lähtökohtana. 
Käsitteen problematisointi nousee esille kysyttäessä 'onko Suomessa liikenne- 
politiikkaa'. Kysymys  on  mielenkiintoinen avausja sopii myös moneen muuhun 
politiikkateemaan (vrt, esimerkiksi kaupunkipolitiikka). Tutkimuksen aineisto 
koostuu asiantuntijahaastatteluista, joiden tulokset suorina sitaatteina  ja  niiden 
kommentteina muodostavat tutkimuksen menetelmällisen idean. Tutkija  on  täl-
lä tavalla saanut avattua monelta taholta tulevaa liikennepoliittista keskustelua 

 ja  myös siihen liittyviä ongelmia. Analyysissa tulee esille haastateltavien asen-
ne-  ja arvonäkökulmia,  joiden uskoisi herättävän keskusteluja vielä pitkään 
raportin valmistumisen jälkeenkin. Raportin sisältämä tieto tiepolitiikan suun- 
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nittelu-  ja päätöksentekoprosessille ja  vastaavalle tutkimukselle  on  arvokasta. 
Valitettavaa kuitenkin  on,  etteivät tässä ryhmässä esitetytjajälkeenpäin valmis-
tuneet raportit ole käyttäneet tätä tutkimusta lähteenään (?). 

Päätöksenteko-  ja  suunnitteluprosessia tarkastelevat tutkimukset tuovat tien- 
pidon yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevään tutkimusohjelmaan poliittisen 
ulottuvuuden,j ota  on  painotettu myös  strategisen projektin ohjelmointivaiheessa. 

 Päätöksenteon  ja suunnitteluprosessin  arviointi liittyy yleensä rationaaliseen 
politiikanteon sykliin, jossa arvionti koskettaa päätöksenteon erilaisia vaiheita 

 (kuva  4).  Tutkimusraportti 'Tiehankeen suunnittelu-ja päätöksentekoprosessin 
 analyysi' käyttää konkreettisena esimerkkinä valtatien  7  rakentamista välillä 

Koskenkylä-Loviisa. Vaikka raportti ei syvällisesti paneudukaan päätöksenteko- 
prosessin taustalla oleviin tekijöihin,  se  tarjoaa kuitenkin tietoa prosessin 
yksityiskohtaisesta etenemisestä sekä kuvan erilaisista toimijaryhmistä, jotka 
voivat olla mukana tiehankkeen suunnittelussa. Tutkimusraportti 'Paatöksente

-on avustaininen tienpidon  suunnittelussa'  on  luonteeltaan edellistä metodisempi 
esitellessään erilaisia päätöksentekoa avustavia menetelmiä. Raportin laaja 
liiteosa  on  lähes oppikirjamainen esitys erilaisista menetelmistä, jotka ovat 
enemmän (kustannusfhyötyanalyysi)  ta  vähemmän (analyyttinen hierarkia- 
prosessi,  ELECTRE, sMAA)  tunnettuja. Lukijalle  on selventävää,  että tässä teo-
reettisluonteisessa esityksessä  on  myös luku, jossa esimerkinomaisesti käydään 
läpi päätöksenteon avustaminen tienpidon suunnittelun eri vaiheissa (puuttu-
matta kuitenkaan mihinkään konkreettiseen suunnittelutapahtumaan). 

ESITYS 

VAIHTOEHDOT 	 PAATOKSET 

ARVIO TOTEUTTAMINEN 

UUDELLEENARVIO  

SEURANTA  

Kuva  4.  Rationaalinen politiikanteon  sykli.  

Eräänlaisena yhteenvetotarkasteluna voidaan pitää tutkimusohjelmassa toiseksi 
viimeisenä ilmestynyttä raportti  a,  jossa tarkastellaan tienpidon vaikutusarvioin-
nm nykytilaa  ja kehittämistarpeita  ohjelma-  ja politiikkatasolla.  Selvitys  on 
sisältöanalyysi,  jossa  on  käyty läpi erilaisia  1990-luvun tienpidon ohjelmia, 
kehittämissuunnitelmia  ja toimintalinjoja.  Kaavamaisesti etenevässä raportissa 

 on  analysoitu 'väittämäluonteisia' lainauksia tienpidon eri ohjelmista sekä 
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keskushallinnon että tiepiirien tasolla. Tarkastelutapa  on  mielenkiintoinen  ja 
sillä  on  etsitty yhtymäkohtia myös päätöksentekoon. Ongelmana (ainakin luki-
jan kannalta) voi olla väittämän sisältämä yksinkertaistettu tieto, joka  on  irro-
tettu omasta ympäristöstään. Kaikkiaan suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessia 

 käsittelevä neljän raportin kokonaisuus  on  perusteltu  osa  Si 1  strategista pro-
jektia, joskin ne olisi voitu tehdä kiinteämmin toisiinsa liittyvinä.  

2.3  Alempiasteinen  tieverkko  

Olen  jakanut alempiasteista tieverkkoa käsittelevät osaprojektit kahteen ryh-
mään, joista toinen painottaa pientiepolitiikan suhdetta asutukseen (maaseu-
tuyhdyskunnat,  haja-asutus)  ja  toinen pientiepolitiikan suhdetta kuljetuksiin. 
Ensimmäisen ryhmän muodostavat neljä raporttia, jotka  on  tehty vuosina  1995-
1996.  Kanden vuoden aikana toteutetut selvitykset muodostavat  koko  tutkimus-
ohjelmassa kiinteimmän  ja toteutukseltaan selkeimmän  kokonaisuuden. Tiivii-
seen lopputulokseen pääsemiseen  on  varmasti edesauttanut myös  se,  että kolme 
osaraporteista  on  toteutettu  LT-Konsultit OY:ssä  ja  tutkimuksissa  on  kussakin 
tapauksessa ollut sama vastuuhenkilö (fil.lis. Antti Meriläinen). 

Kuva  5. Alempiasteinen  tieverkko  on  usein  matkan  alku-  tai päätepiste. 

Sarjan osatutkimuksista ensimmäinen  on 'Alempiasteinen  tieverkko  ja  kylien 
elinvoimaisuus' . Tutkimus tarj oaa tietoa sekä tieverkon parantamistoimenpiteiden 
vaikutuksista kyläläisten elämään  ja  kylien kehitykseen että kysely-  ja haastat-
telumenetelmien  soveltuvuudesta tieverkon kehitystoimenpiteiden arviointiin. 
Tutkimuksen lähtökohtana  on  ollut kylätyyppien luokittelu  sen  mukaan, miten 
ne kohtaavat tieverkon. Tällaisella tutkimuksen rajauksella  on  voitu painottaa 
erityisesti saavutettavuuden merkitystä maaseutuyhdyskuntien kehityksessä. 
Pyrkiessään selvittämään tieverkon moninaisia vaikutuksia kylien elivoimai-
suuteen tutkimus liikkuu  varsin  erilaisissa teemoissa, jotka vaihtelevat teknisis - 
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ta,  teiden rakentamiseen liittyvistä kysymyksistä aluepoliittisiin kannanottoi-
hin. Tästä syystä monet tärkeät  asiat  jäävät tässä tutkimuksessa  varsin  vähäisen 
käsittelyn varaan. Tutkimus täydentyy kuitenkin vuotta myöhemmin valmistu-
neella selvityksellä  'Tien uudelleenrakentamisen  vaikutuksista kylien elinvoi-
maan', joka  on esimerkkitutkimus Lahti-Orimattila uuden tieyhteyden rakenta-
misen suhteesta tienvarren kyläkeskuksiin asutuksen  ja  toimintojen sijoittumi

-sena ja matkojen suuntautumisena. Perusasetelmaltaan (saavutettavuus,  elin-
vojmajsuus) tämä tutkimus  on  samankaltainen kuin vuotta aiemmin valmistu-
nut tutkimusraportti. 

Tutkimusraportti 'Alempiasteisen tieverkon strategiat  on  syntynyt niiden aja-
tusten  ja  tulosten pohjalta, joita kandessa edellämainitussa selvityksessä  on  tul-
lut  esille. Selvittäessään tienpidon kohdentamisen vaikutuksia kylien kehityk-
seen tämä tutkimus  on  kuitenkin vahvemmin alue -ja maaseutupoliittisesti  suun-
tautunut. Tämä näkyy  jo kohdealueidenkin  valinnassa, jossa Hämeen lisäksi  on 

 tutkittu kohdeteitä Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa  ja 
 Lapissa. Teemahaastatteluilla  ja  kylien asukkaille suunnatuilla kyselyillä  on 

 saatu tutkittavilta alueilta arvokasta primääriaineistoa,  jota  on täydennetty 
elinvoimaisuusanalyysin indikaattoreilla.  Analyysin lopputulokset  on kiteytet

-ty taulukkoon,  jossa pientiepolitiikkaa tarkastellaan suhteessa erilaisiin  haja-
asutustyyppeihin. Lopputulokset  palvelevat todennäköisesti suunniteltua  pien-
tiepolitiikkaa  tutkimusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Mielenkiintoista  on 

 myös aluepoliittinen painotus, joka edellämainittuihin tutkimusraportteihin 
liittyy (tätä olisi voinut pohtia syvällisemminkin). 

'Maaseudun uusien elinkeinojen liikennetarpeet -raporttia voi pitää alue-  ja 
elinkeinopoliittisesti painottuneena ja  pohtiessaan maaseudun yrittäjien tarvit-
semia liikkumis-  ja  kuljetuspalveluja  se  voisi kuulua myös pientiepolitikkaa  ja 

 kuljetuksia selvittävään alaryhmäan. Tutkimukseen  on  valittu kolme kohde- 
kuntaa eri puolilta Suomeaj  a  kylien elinvoimaisuutta tarkastelevien tutkimusten 
tapaan siinä  on  keskeisenä aineistona käytetty haastatteluaineistoja. Näin  on 

 etsitty tietoa maaseudulle sijoittuneiden, perinteisistä maatalouselinkeinoista 
poikkeavien yritysten liikennetarpeista. Raportti tuottaa yksityiskohtaista tietoa 
yrittäj ähaastatteluiden kautta, mutta niitä  on  ollut vaikea yleistää koskemaan 
otsikossa mainittuja uusia elinkeinoja. 

Varsinaiset pientiepolitiikkaa  ja  kuljetuksia käsittelevissä kandessa raportissa 
 on  tarkasteltu aluksi alempiasteisten teiden merkitystä kuljetuksille  ja sen- 

jälkeen yhteenvedonomaisesti tienpidon kohdentamisen vaikutuksia kuljetuk
-sun.  Viimeksimainittu raportti  on  tehty samalla kokoavalla periaatteella kuin 

edellä alempiasteisen tieverkon strategioiden vaikutukset kylien kehitykseen, 
mutta  on  luonteeltaan selvästi teknisempi  ja malliorientoituneempi.  Se  ei sivua 
aluepoliittisia keskusteluja, vaan pyrkii omista lähtökohdistaan  (mm.  liikenne- 
olot, teiden kunto)  strategian  selvittämiseen. Ehkä tässä  on  myös syy, että 
aikaisemmat, kylien kehitystä  ja  maaseudun uutta yrittäjyyttä koskevat raportit 
eivät ole olleet kuljetuksia käsittelevien selvitysten lähdeainaistona, vaikka 
niistä epäilemättä olisi löytynyt lähtökohtia vuorovaikutteiseen tarkasteluun. 
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2.4  Tieliikenneolot 

Kansallisvaltioiden  viimeaikaiselle alue-  ja yhdyskuntakehitykselle  on  ollut 
tunnusomaista sitoutuminen enevässä määrin taloudellisesti  ja  poliittisesti kan-
sainvälisiin yhteyksiin. Näissä yhteyksissä laajojen rakennemuutosten vaiku-
tuksia heijastuu globaalilta tasolta paikallistasolle. Puhutaan uudelleenraken

-tumisen prosesseista,  jotka kuvaavat muutosta merkittävästi erilaiseen sosiaa-
lisen, taloudellisen  ja  poliittisen elämän järjestykseenj  a  muotoon. Muutoksessa 
ovat usein kysymyksessä alueellisen toiminnan uudelleen järjestyvät rakenteet 

 ja  mallit,  millä  on  vaikutuksia rakennetun ympäristön infrastruktuuriin  ja  muo-
toon sekä näihin liittyen liikennejärjetelmiin  ja tieliikenneoloihin. 

Kuva  6.  Alue-ja  yhdyskuntajärjestelmässä  tapahtuvat muutokset ovat kiinteässä vuo-
rovaikutussuhteessa siihen säännölliseen,  periodiseen  ja  toistuvaan  liikkee-
seen, joka vaikuttaa  tieliikenneoloihin. 

Aluerakenteen  kehityksessä kolme viimeksikulunutta vuosikymmentä ovat 
osoittaneet  1960-luvulla alkanutta  urbaania noususuhdannetta,johon  on  kuulu-
nut nopea kaupunkikasvu  ja keskittymiskehitys,  1970-luvulla alkanutta vasta- 
kaupungistumista, johon  on  kuulunut teollisen tuotannon suhteellinen lasku  ja 

 hajaantuminen uusille toiminta-alueille  ja  uusiin yhdyskuntiin sekä  1 980-luvul-
le alkanutta  uuskeskitiymistä,johon  on  kuulunut palvelusektorin nopea kasvu  ja 
kaupunkiseutujen  selektiivinen uuskehitys ('reurbanisaatio'). Kuluvalla vuosi-
kymmenellä alkanut alue-  ja yhteiskuntakehitys  osoittaa nopeita muutostarpei

-ta  erityisesti kaupunkiseutujen tilataloudessa. Kehityksen taustalla ovat julkisen 
 ja  yksityisen infrastruktuurin 'epätäydellinen' (fragmentaarinen) laajeneminen, 

rahoituksen riittämättömyys  ja rahoituskriisit,  poliittinen välinpitämäuömyys 
sekä rakennetun ympäristön  ja luonnonympäristön  ekologinen rappeutuminen. 
Tässä tilanteessa  on  ilmeinen tarve keskustella yleisemmin myös tieliikenne-
oloista  ja  niihin liittyen liikkumisen mandollisuuksista.  
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Aluerakenteen, yhdyskuntajärjestelmän  ja kaupunkiseutujen  tuleva kehitys tu-
lee jatkuvasti kohtaamaan äkillisiä  ja  maailmanlaajuisia taloudellisen uusiutu-
misen prosesseja  (mm. integroitumispyrkimykset),  nopeita demografisia  ja  et-
nokulttuurellisia  muutoksia, yhtäaikaista rakennetun ympäristön kehitystä  ja 

 rappeutumista sekä ekologista taantumista. Jälkiteollisen yhteiskunnan alue-  ja 
kaupunkipolitiikka  tarvitsee sosiaalisten, taloudellisten  ja ympäristöllisten  kus-
tannusten uusajattelua. Perinteiset tekijät, jotka ovat olleet vaikuttamassa 
urbaanien 'kasautumien' tilatalouteen, ovat vähentäneet merkitystään (esimerk-
kinä sellaiset teollistuneet kaupunkiseudut, jotka eivät ole pystyneet muuntau-
tumaan uuteen palvelutalouteen). Tilalle  on  syntynyt  tai  syntymässä 'uuden su-
kupolven' kaupunkiseutuja,joiden tilatalous kasautumisen dynarniikassa perus-
tuu entistä enemmän elinkeinoelämän eri sektoreille  ja  uudenlaiseen sekoit-
tumiseen palveluissa  ja kommunikaatioteknologiassa. Kaupunkiseudut  ovat 
myös tiiviimmin integroitumassa kansainväliseen talouteen  ja sen  taustalla toi-
miviin verkostoihin, mikä asettaa uusia haasteita kaupunkiseutujen liikenne- 
hankkeille  ja  elinkeinoelämän kuljetuksille. 

Strategisessa projektissa 'Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset' tieliikenne-
oloja  on  toisaalta tarkasteltu liikkumisen mandollisuuksina, toisaalta suhteessa 
kaupunkiseutuihin  ja  elinkeinoelämään. Ensimmäiseen ryhmään olen koonnut 
neljä raporttia, jotka yleisluonteisesti  ja  osittain tulevaisuusorientoituneesti  tar-
kastelevat liikkumistarpeita.  Kaikille näille neljälle tutkimusraportille  on  omi-
naista useiden tutkijoiden mukanaolo, jolla  on  osaltaan tuotu monialaisuutta 
osahankkeiden lähestymistapoihin. Hyvä esimerkki  on  tutkimusraportti, jossa 
kysytään 'Voidaanko henkilöautoliikennettä vähentää'. Raportissa ei ole pyritty 
empiirisen tiedon analyysiin, vaan ainoastaan herättämään esiselvitysluonteisia 
kysymyksiä  ja  keskustelua autoliikenteen kasvun ongelmista. Tutkimus onkin 
parhaimmillaan 'filosofinen'  ja suunnitteluteoreettinen  kannanotto otsikossa 
esittämäänsä kysymykseen. Tältä pohjalta  se  tarjoaa mielenkiintoisia kysymyk-
senasetteluj  a  (kuten 'tarpeellinenja tarpeeton liikenne')j  a  uudenlaista käsitteistöä 
tiepolitiikan taustaksi. Kokoavat 'rakennelmat' (kuten kehikko liikenteen vähen-
tämisen keinoista näkökuimlin  ja toimintakenttiin jaoteltuina)  tarjoavat juuri 
raportin tarkoittaman keinon erilaisten käsitteiden  ja  niiden yhteyksien selkeyt-
tämiseksi. Mittava  ja  informatiivinen lähdeluettelo kertoo tieteellisestä painot-
tuneisuudesta, mikä samalla saattaa etäännyttää raportin sisältämät ajatukset 
käytännön tiepolitiikasta. 

Ryhmän muuta raportit ovat luonteeltaan edellisestä poikkeaviaja tuovat liikku-
misproblematiikan taustalle enemmän konkreettista aineistoa. Kysymyksen- 
omainen otsikko 'Pärjäisimmekö vuoden  1970 tieverkolla' on  varmasti teiden 
rakentamisesta vastaaville tahoille mielenkiintoa herättävä. Selvityksellä  on 

 etsitty monia ulottuvuuksia liittyen sekä kuljetus-  ja tuotantotalouteen  että 
kaupunkirakenteeseen. Tulokset jäävät  varsin  yleiselle tasolle  ja  itse asiassa 
aihepiiriin pystyy syventymään paremmin,  jos  lukee mukana olevien tutki-
joiden raportin eri teemoja käsitteleviä erillisiä tutkimuksia. Raportin laatimi-
sessa  on  ollut runsaasti mukana tutkijoita VTT:n yhdyskuntatekniikan 
tutkimusyksiköstä, josta ovat myös valmistuneet taustaselvitysluonteinen  ra- 
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portti suomalaisten päivittäisistä toiminnoistaja liikkumistarpeista sekä raport-
ti tieliikenneolojen kokemisesta Suomessa. Viimeksimainitussa selvityksessä 

 on  tutkittu henkilö-  ja  kuorma-autoilijoiden mielipiteitä tienpidon kehittämis-
tarpeista haastattelemalla motorisoitua liikennettä sekä kotona (henkilöauton 
kuijettajat) että tieosuuksilla (kuorma-auton kuijettajat) eri puolilla Suomea. 
Tutkimuksen lähtökohtana  on  ollut asettaa vertailukohteiksi erilaiset tienkäyt-
täjätja heidän painottamiaan ongelmia tieliikenneolojen suhteen. Tutkimuksella 
ei ole 'teoreettisempaa' viitekehystä  tai ongelmanasetteluja. Se  etenee  varsin 

 yksinkertaisesti haastattelutulosten esittämisellä  ja  jättää myös paljon tulkinta-
mandollisuuksia lukijalle itselleen. Raportin liitteinä ovat haastattelulomak-
keet, joista erityisesti henkilöautoilijoita koskeva  lomake  on  varsin monisisäl-
töinen. 

Tieliikenneolojen teemakokonaisuuden  toisessa ryhmässä raportit painottavat 
toisaalta liikenneväylän vaikutuksia kaupunkiseudulla, toisaalta tieliikenneolojen 
kehitystä  ja  niiden vaikutuksia elinkeinoelämään. Kaupunkiseudun liikenne- 
hankkeiden vaikutusselvitykset olivat tyypillisiä myös tielaitoksen strategises-
sa projektissa  Si  Liikenne  ja maankäyttö',  jossa vastaavia teemoja tuli esille 
lukuisissa vuosina  1992-1995  valmistuneissa osaraporteissa. Teema  on  näiden 
kanden raportin myötä 'siirtynyt' myös 'Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutuk-
set' -projektiinja painotusero näkyy ehkä parhaiten siinä, että maankäytöllisiäja 
yhdyskuntarakenteen kysymyksiä ei näissä hankkeissa ole tuotu keskeisesti 
esille. Mikkelin ohikulkutien vaikutusten jälkiseurannassa  on  samanlainen 
lähtökohta kuin  S 1  -projektin osahankkeessa,  jossa tarkasteltiin ohikulkutien 
vaikutuksia Heinolan kaupunkiseudulla. Tässä, kuten Heinolaakin koskevassa 
tutkimuksessa  on  käytetty kvalitatiivista metodia  ja  saatu esille mielipiteitä, 
jotka raportissa  on  esitetty haastateltavien kertomina teksteinä. Haastateltavat 
ovat olleet eri ikäryhmiä edustavia keskusteluryhmiä, joiden rinnalle  on  tuotu 
myös asiantuntijahaastatteluita. Totean saman kuin  Si -proj ektinkin jälkiarvi-
oinnissa: on  hyvä saada myös kvalitatiivista tutkimusotetta mukaan liikenne- 
tutkimuksiin. Toinen kaupunkiseutuhanke 'Suurten liikennehankkeiden vaiku-
tus kaupunkien kehitykseen'  on lähestymistavoiltaan  edellistä ekstensiivisempi 

 ja  käyttää puolestaan kvantitatiiviselle tutkimukselle ominaista kysely -ja  tilasto- 
aineistoa. Tutkimus tuo esille mielenkiintoisia tuloksia liikenneinfrastruktuu-
rien  ja kaupunkikehityksen  välisestä suhteesta. Vaikka tulokset eivät ole luon-
teeltaan uusia, ne ovat kuitenkin uutta tietoa tuovia  ja  tarjoavat varmasti hyvän 
lähtökohdan monille tutkimusotteeltaan intensiivisemmille  j atkotutkimuksille.  

Varsinaiset tieliikenneolojen kehitystä  ja  elinkeinoelämän vaikutuksia koske-
vat tutkimukset edustavat Sh  -projektin  uusimpia hankkeita. Ryhmän ensim-
mäisenä raporuina  on  valmistunut tieliikenneolojen kehityksen tarkastelu vuo-
sina  1945-1995.  Raportissa  on  selkeästi eritelty tieliikenneoloj  a  tarkoittavat 
määritteet, kuten autotiheys, ajosuoritteet  ja liikennemäärät  liikenteen  sekto-
rilla,  väylät, päällysteet, teiden leveys, kantavuudetja liikennerajoitukset tiever-
kon  sektorilla  sekä näiden lisäksi talvihuoltoa, liikenneturvallisuutta  ja 
liikennöitävyyttä  koskevat kysymykset. Aikasarjatarkasteluilla  on  näistä muut-
tujista luotu  kuva tieliikenneolojen  kehityksestä hyvinvointivaltion aikakaudel- 
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la.  Tällaisesta taustaselvityksestä voisi olla hyötyä myös muulle kuin varsinai-
selle liikennetutkimukselle (vrt, esimerkiksi loppusanojen yhteydessä esitettyä 
yhteenvetokaaviota tieliikenteen kausista aikavälillä  1945-1995). 

Tutkimusraportissa 'Tieliikenneolojen  kehitys elinkeinoelämän kannalta'  on 
 yhtenä selvityksen lähtökohtana ollut edellämainittu kehitystutkimus. Tämä  on 

 hyvä lähtökohta,  sillä tieliikenneolojen määritteet  tulevat nyt 'testatuksi' elinkei-
noelämän kuljetusten kautta. Muutoinkin tässä selvityksessä  on  kiitettävästi 
käytetty hyväksi tutkimusohjelman aikana valmistuneita kuljetukseen liittyviä 
osaraportteja, mikä sitoo selvityksen hyvin ohjelmakokonaisuuteen. Ongelmak-
si kuitenkin muodostuu  varsin  suppea käsittelytapa, jokajättää monessa tapauk-
sessa tuottamansa tiedon  vain  käsitteiden kuvauksen tasolle. Sensijaan tutki-
musraportti tieliikenneolojen vaikutuksista kuljetus-  ja yritystalouteen  on  edel-
listä laajempi  ja  siinä suhteessa mielenkiintoinen, että  se  pyrkii määrittelemään 
kuljetusten merkitystä  ja kustannuskysymyksiä  tieliikenteen osana. Tutkimuk-
sessa  on  käytetty sekä kirjallisuusselvityksiä että yrityshaastatteluja  ja  loppu- 
tuloksissa  on  erityisesti korostettu logistiikan järjestelmien merkitystä.  

2.5  Tieliikenteen hinnoittelu 

Tieliikenteen hinnoittelu  on S 11  strategisen projektin 'Tienpidon  yhteiskunnal-
liset vaikutukset' kolmesta teema-alueesta lähimpänä laajempaa yhteiskuntapo-
liittista, tieliikenteeseen liittyvää keskustelua.  Se on  myös muita teema-alueita 
ongelmallisempi  jo  siitäkin syystä, että siinä keskusteltavat kysymykset eivät 
selvästi kuulu tielaitoksen toimintapiiriin. Teema onkin lopetettu tutkimusohjel-
man osana vuoden  1996  lopussa. Johtoryhmän kokouspöytäkiijasta  10.1. 1997 

 käy ainoastaan ilmi, että teema lopetetaan  ja  että liikenneministeriön toivotaan 
jatkavan aihepiirin tutkimusta  ja  käyttävän hyväksi siihenastisia tutkimustulok-
sia. Samassa kokouksessa  on  keskusteltu korkean tason seminaarinjärjestämistä 
tieliikenteen hinnoitteluun liittyen. Tässä näkyy teeman tielaitoksen toimintaa 
laajempi poliittinen merkitys. 

Tieliikenteen hinnoittelun teemaa  on  tutkimusohjelman viidessä osaraportissa 
käsitelty enemmänkin malleihin  ja  teoreettisiin rakennelmiin liittyvänä kuin 
yhteiskuntapoliittisena keskusteluna. Tosin poliittisen pohdinnan osuus lisään-
tyy viimeisimmissä raporteissa. Teeman käsittely  on alempiasteisen  tieverkon 
tapaan ollut paljolti samojen konsulttien  ja  tutkijoiden (Viatek Oy,  LT-Konsul-
tit Oy, Catharina Sikow-Magny) tekemää, mikä  on  samalla merkinnyt yhden- 
mukaisen linjan säilymistä osaraporteissa. Tutkimusraporttien avainkäsitteiksi 
näyttävät muodostuvan kustannusvastaavuus, hinnoitteluja arvo, joita analysoi-
daan erilaisten  mallien  osana. Ensimmäisenä käydään keskustelua panos-tuotos-
mallista  ja sen  kehittämisestä. Malli  on  ehkä käytetyimpiä aluetaloudellisissa 
tarkasteluissa, joten tässä mielessä raportti ei esittele mitään uutta menetelmää, 
mutta kriittinen suhtautuminen  mallin  käyttöön (vrt, esimerkiksi taulukko 
panos-tuotosmallin ongelmakohdista)  ja sen  mukaiset kehittämi sehdotukset 
ovat osaselvityksessä kiinnostavia. 
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Kuva  7.  Pilapiirtäjän (JOUKO, Turun Sanomat  31.7.1998)  näkemys 'tieliikenteen  hin
-noittelusta'.  

Raportti Tieliikenteen optimaalinen nopeus - onko sellaista?'  on käsittelyltään 
 varsin  tekninen.  Se  tuo esille optiminopeuteen vaikuttavia tekijöitä  ja  laajassa 

liiteosassa neljä esimerkkitapausta nopeusmuutosten vaikutuksista. Esimerkit 
ovat perusteltuja  ja konkretisoivat  teknistä esitystapaa. 

Tieliikenteen hinnoittelu -teeman viimeisenä käynnissäolovuotena valmistui 
kolme raporttia, joissa alkaa näkyä yhtymäkohtia poliittiseen keskusteluun  ja 
päätöksentekoprosessiin.  Näiden hankkeiden kautta löytyy myös sidoksiaedellä 
muodostettuun yleisluonteisten taustatutkimusten ryhmään. 'Tieverkon laajuus 
kustannusvastaavuuden näkökulmasta'  on osatutkimus,j  ota hallitsee kustannus- 
vastaavuuden teoreettinen viitekehys. Tutkimus  on  selvästikin alan ammattilais-
ten tekemää  ja  alan ammattilaisille tarkoitettu. Kirjallisuuskatsaus vaikuttaa 
tutkimuksessa tarpeettomalta, sensijaan mielenkiintoisia ovat yhteydet  pää-
töksentekoprosessiin,  jotka tosin jäävät raportissa  varsin  vähäiselle käsittelylle. 
Teknisluonteinen, alan ammattilaisten raportti  on  myös selvitys tienpidon toi-
mista tieverkon arvon säilyttäjänä. Raportti  on  sikäli tutkimusohjelman sarjassa 
harvinainen, että  se on  tilattu tielaitoksen omalta tutkimuskeskukselta. 

Hinnoittelu -teeman viimeinen raportti 'Tieliikenteen hinnoittelun muutosten 
vaikutukset'  on  erinomainen avaaja alan poliittiselle keskustelulle. Raportissa 

 on  osattu yhdistää kustannusvastaavuutta  ja hinnoittelua tiepolitiikan  arkipäi-
vään. Tässä  on  hyvänä apuna ollut teesi-antiteesiajattelu, jossa väitteiden  ja 

 vastaväitteiden kautta  on  keskusteltu hinnoittelun problematiikasta (oivaltavaa 
asioiden käsittelyä!). Raportti  on  hyvä päätös hinnoittelun alateemalle  ja  hyvä 
alku liikenneministeriön suuntaan. 
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3  JÄLKIARVIOINNIN  TOINEN VAIHE: OSAPROJEKTIEN 
TEKIJÄT 

Tienpidon  yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittävään tutkimuskokonaisuuteen 
 on  raporttien laatijoina osallistunut yli viisikymmentä eri alojen suunnittelij aaja 

tutkijaa. Osaprojektien toteuttajina  on  ollut suunnittelutoimistoja, korkeakoulu-
jen laitoksia, eri hallinnonalojen edustajia sekä yksittäisiä tutkijoita. Pääasiassa 
tekijöiden tausta liittyy teknisiin tieteisiin, mutta mukana  on  ollut asiantunte-
musta myös yhteiskunta-  ja ympäristötieteiden  alalta. Strateginen projekti  on 

 tekijöiden osalta osoittautunut monialaiseksi, mitä korostaa ohjelman teknisen 
 ja politiikkatutkimuksen  luonne. 

Jälkiarvioinnin  toisessa vaiheessa haluttiin selvittää osaprojektien  ja  niiden 
tekijöiden suhdetta tutkimuskokonaisuuteen. Tämä tapahtui kyselylomakkeella 
(uim  2),  joka lähetettiin  20  hankkeissa mukana olleelle päätutkij  alle.  Kyselyn 
kohteena olleet tutkijat tekijäyhteisöineen valittin siten, että ne edustivat mah-
dollisimman hyvin kokonaishankkeen monialaista taustaa. Eräissä tapauksissa 
kysely kohdistettiin saman tekijäyhteisön useille eri henkilöille. 

Kysely jakaantui neljään osaan: taustatietoihin, ohjelman arviointiin, prosessin 
arviointiin sekä osaprojektien arviointiin. Kyselyllä haluttiin erityisesti selvit-
tää  strategisen projektin tutkimuksellista  luonnetta (perustutkimuksesta  inven-
tointiluonteiseen  selvitykseen),  sen  muodostaman tutkimuskonaisuuden luon-
netta (eri teemojen yhdistävyys  ja asianmukaisuus)  sekä  sen hyödynnettävyyttä 

 (tulosten käyttäjät). Prosessin arvioinnissa osaprojektien tekijöiltä kysyttiin 
tietoja työsopimuksen luonteesta  ja sopijaosapuolista,  prosessin valvonnasta  ja 
tutkimustehtävän  määrittelystä,  strategisen projektin  luonnetta oppimisproses

-sina  sekä prosessin onnistuneisuutta. Osaprojektien kohdalta haluttiin lisäksi 
tietoja niiden suhteesta tutkimuskokonaisuuden tavoitteisiin, niiden käyttämäs-
tä aineistosta  ja metodeista  sekä arvioita osaprojektien hyödynnettävyydestä. 
Avoimilla kysymyksillä tiedusteltiin myös mielipiteitä tutkimuskokonaisuuden 
onnistuneisuudesta. 

Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimusohjelman osaprojekteissa  on 
 käytetty valmistumisaikaa keskimäärin  7  kuukautta. Osaprojektit ovat pääsään-

töisesti valmistuneet  alle  vuodessa. Näistä poikkeavia ovat olleet eräät laajat  ja 
 monen tieteenalan yhteishankkeet, joissa aikaa  on  käytetty selvästi muita 

hankkeita enemmän. Suurin  osa  hankkeista  on  niiden tekijöiden mukaan val-
mistunut sovittuna aikana eli tutkimustehtävä  on  myös tilaajan kannalta määri-
telty lyhytkestoiseksi. 

Tarkasteltaessa osaprojektien yhteyksiä  strategisen projektin  teema-alueisiin 
painotus alempiasteisen tieverkon osalta jakautuu tasaisesti ohjelman tarkoitta

-mun  eri osalohkoihin (laajuus  ja  kunto, yhteiskunnalliset vaikutukset, kehittä-
minen  ja  ylläpito). Sensijaan tieliikenteen hinnoittelussa tekijät katsoivat  osa-
hankkeidensa painottavan  selvästi teorioita  ja  malleja. Tieliikenneoloissa muu-
tosten vaikutukset yhteiskuntaan oli osaprojektien tekijöiden mukaan selvästi 
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keskeisin teema. Yhteyksiä muihin osaprojekteihin ilmoitettiin  varsin  vähän 
(ainoastaan saman tekijän  tai  saman tekijäyhteisön osaprojekteihin mainittiin 
yhteyksiä). Tämä vähäinen yhteistoiminta tuli esille myös raporttien sisällön 
arvioinnissa. 

Osaprojektien  näkemykset  strategisen projektin  tutkimuksellisesta  luonteesta 
painottivat eniten suunnittelua palvelevaa sovellettua tutkimusta sekä empiiri-
seen aineistoanalyysiin perustuvaa soveltavaa tutkimusta. Jonkin verran paino-
tettiin myös malliorientoitunutta  ja  selvitysluonteista  tutkimusta. Sensijaan 
perustutkimukselle ei annettu  kovin  suurta merkitystä ohjelman tutkimuksellis

-ten  tavoitteiden saavuttamisessa, mikä  on  hieman yllättävää, kun ajatellaan 
suunnittelupolitiikan  ja  päätöksentekoprosessin  painotusta perustavoitteissa. 
Perustutkimuksen asemaa pidettiin tienpidon yhteiskunnallisten vaikutusten 
tutkimuksessa kuitenkin sellaisena tutkimuksena,  jota  tarvitaan tulevaisuudessa 
enemmän. 

Selvitettäessä osaprojektien tekijöiden näkemyksiä  strategisen projektin  S 11 
 muodostamasta tutkimuskokonaisuudesta kyselyssä esitettiin väittämiä, joihin 

tekijöitä pyydettiin ottamaan kantaa  (kuva  8).  Väittämät  liittyivät pääasiassa 
sekä tiepolitiikan yleisiin tavoitteisiin että tutkimusohjelman teemojen luontee-
seen.  

strategisen projektin  (Si!)  muodostama tutkimuskokonaisuus 
(teemojen yhdistävyys  ja  asianmukaisuus)  

miten seuraavat väittämät pitävät 
paikkansa (rasti ruutuun)? 

hyvin tyydyt-  hei- ei 
tävästi  kosti lain- 

kaan  

si  1 on  kiinteä tutkimuskokonaisuus  2 
3 

7 
3 

2  
7  ...  SI  I  painottaa inkennejarjesteinua  

S 11  painottaa ueliikenteen hinnoittelua  3 7 1 

Si 1  painottaa tieliikenneolojen parantamista  2 5 1  

Sh 	palvelee käytännön suunnittelua  2 5 1 

Si 1 on  painottunut erityisteemoihin  4 2  

SI  I on  painottunut laajoihin teemoihin  3 1 3 

Si! on  luonteeltaan myös tiepoliittinen ohjelma  1 2  ()  2 

Si 1:n  teemat ovat teknisluonteisia  3 5 3 

S 11:n  teemat ottavat huomioon käyttäjänäkökulmat  2 7  

SI i  :n  teemat ottavat huomioon ympäristönäkökulmat  2 4 4 
Si 1:n  teemat ottavat huomioon sosiaaliset näkökulmat  3  ()  2 
Si I on  synnyttänyt innovatiivista tutkimusta 

()  
4 1  

Kuva  8.  Osaprojektien  tekijöiden arviot  strategisen projektin SI]  muodostamasta  tut
-kimuskokonaisuudesta. 
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Osaprojektien  tekijät arvioivat tutkimuskokonaisuutta neutraalisti ottamatta 
selkeästi kantaa esitettyihin väittämiin. Pääosa kannanotoista kuuluu 'tyydyttä-
västi' -ryhmään. Viisi  tai  enemmän mainintoja saaneet väittämät  on  kuvassa ym-
pyröity. Niistä käy ilmi, että pääosa vastaajista piti tutkimuskokonaisuutta suh-
teellisen kiinteänä  ja  että teema-alueet toteutuivat ohjelmassa tyydyttävällä ta-
valla. Tutkimuskokonaisuuden ei sensijaan katsottu painottavan liikennej  är-
jestelmien  tutkimusta eikä sitä myöskään yhdistetty tutkimusteemojen kautta 
suoranaisesti tiepoliittiseen keskusteluun. Tyydyttävän painotuksen saa arvioin-
nissa myös käyttäjänäkökulman huomioon ottaminen.  

Varsin  yksimielisiä oltiin siitä, että strateginen projekti 'Tienpidon yhteiskun-
nalliset vaikutukset'  on  synnyttänyt innovatiivista tutkimusta. Vaikka kysymys 
onkin vastaajien omista tutkimuksista, voidaan tutkimuskokonaisuutta kuiten-
kin arvostaa uudenlaisena tielaitoksen projektina  ja  keskustelun avaajana  tie- 
poliittisessa toiminnassa. Vastaavalla tavalla arvostettiin myös tielaitoksen 
strategista projektia  Si  (Liikenne  ja maankäyttö).  Käsityksiä  S 11  projektin  in-
novatiivisuudesta  vahvistavat myös vastaaj ien antamat avoimet kommentit 
ohjelman luonteesta. Taulukkoon  1 on  kerätty sekä positiivisia (+) että negatii-
visia  (-)  kommentteja tutkimusohjelmasta. 

Taulukko  1. Tutkimuskokonaisuuden  'plussia'  ja  'miinuksia' 

laajuus luovuus julkisuus 

^  aihepiiriltään laaja  ja  monipuolinen  +  luova  ja  innovatiivinen +  keskustelua herättävä 
+  erilaisia lähestymistapoja  ja  en  +  ennakkoluuloton  + osaprojektit  hyvin esillä  

tutkimusaloja  edustettuna +  vapaat mandollisuudet  ja  hyvät alan seminaareissa 
aineistot +  hyvät julkaisut 

+  yhteys  projektin  kanssa toimiva 

-  projekti loppui tavallaan kesken -  vaadittiin liian tiiviitä raportteja -  muovattiin osin liiaksi 
(tilaaja ei halua ymmärtaa laajoja 'tielaitoksen'  näköiseksi 
tutkimusraportteja) -  tuloksiin reagoitu hitaasti 

-  511  kiinnostaa heikosti 
tielaitoksen  omaa väkeä 

Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset  -projektin  yleisessä arvioinnissa erot-
tui kolme keskeistä teemaa: laajuus, luovuus  ja  julkisuus. Laajuuden positiivi-
sia maantteitä olivat teema-alueiden  ja  niiden sisältämien osaprojektien moni-
puolisuus sekä eri tutkimus-  ja  tieteenalojen synnyttämät erilaiset lähestymista-
vat. Negatiivisena piirteenä voi ottaa esille maininnan, jossa tutkimuskokonai-
suuden katsottiin loppuneen ikäänkuin kesken, jolloin yhteenvedonomaiset 
johtopäätökset  ja  näistä seuraavat toimenpide-ehdotuksetjäivät tekemättä.  lut-
kimuksellisesti  ohjelmaa  on  pidetty luovanaja innovatiivisenaja tavoitteenaset-
teluiltaan enakkoluulottomana (vrt. politiikkapainotus). Samalla korostettiin 
myös vapauksia valita oma lähestymistapaja toimivaa yhteyttä projektinjohdon 
kanssa. Negatiivisena piirteenä luovuuden suhteen tuotiin esille tilaajan halu 
lyhyisiin  ja teknisluonteisiin raportteihin,  joissa laajemmat  ja teoreettisluon-
teisemmat viitekehykset  eivät olleet mandollisia. Tutkimusohjelman julkisuu-
den myönteiset puolet näkyvät  sen  keskustelua herättävässä luonteessa, hyvinä 
julkaisuina sekä tutkimusohjelman aikana järjestetyissä seminaareissa, joissa 
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osaprojekteilla  oli mandollisuus omien tulostensa esittelyyn. Julkisuuskuvan 
kielteisinä piirteinä voi pitää mainintoja, joiden mukaan tutkimuksia 'muovat

-tim'  liikaa tielaitoksen omien tarpeiden suuntaan  ja  myös sitä, että tutkimus- 
kokonaisuuden raporttien sisältämä tieto kiinnostaa  vain  vähän tielaitoksen 
omaa väkeä. 

Prosessin arvioinnista käy ilmi, että tutkimusyhteydet syntyivät useimmissa 
tapauksissa tarjouskilpailujen kautta. Projektien valvonnan taustalla  on  ollut 
joko osaprojektin seurantaryhmä  tai  projektin  vetäjä. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa yhteydenottoja projekteihin  on  ollut runsaammin kuin erityisen seuranta- 
ryhmän toimesta  ja  yhteyksiä projektijohtajaan pidettiin  varsin  myönteisinä. 
Tutkimustehtävän määrittelyn katsottiin pääosin tapahtuneen joko erittäin tar-
kasti  tai  melko tarkasti (kriittisimmässä kannanotossa jopa katsottiin, että tutki-
musta suunnattiin työn aikana tielaitoksen tavoitteiden mukaisesti). Ainoastaan 
kaksi osahanketta katsoi saaneensa määritellä tutkimustehtävänsä joustavasti. 

Osaprojektien  käyttämät aineistot ovat olleet  varsin  monipuolisia, mutta  me-
netelmällisesti  ne ovat olleet pääosin yksinkertaisia. Tässä näkyy perinteisen 
malliorientoituneen  ja  'kvantitatiivisen' lähestymistavan muuttuminen enem-
män 'kvalitatiiviseen' suuntaan, vaikka itse kvalitatiivisia menetelmiä ei hank-
keissa juuri olekaan käytetty. Laajimman aineistoryhmän muodostavat aikai-
semmista tutkimuksista saadut kirjallisuustiedot  ja  erilaiset suunnitteluaineis

-tot.  Seuraavana ryhmänä tulevat haastattelu-  tai kyselyaineistot,jotka on  kerätty 
osaprojektin tarkoituksia varten. Muiden aineistojen osuus  on  pääasiassa liitty-
nyt rekistereihin, tilastoihin  ja tilastomatemaattisiin  malleihin. 

Ketkä hyötyvät tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset  -projektin ja  siihen 
kuuluvien hankkeiden tuottamasta tiedosta?  Tulos  on  samansuuntainen kuin 
liikenne-ja maankäyttöprojektissakin  (Si). Osaprojektien  tekijöiden näkemys-
ten mukaan ensisijaisen käyttäjäryhmän sekä tutkimuskokonaisuuden että eril-
listen projektien suhteen muodostavat tielaitos, ympäristöministeriö, liikenne-
ministeriö sekä yksittäiset kaupungit  ja kunnat.  Toissijaisen käyttäjäryhmän 
muodostavat maakunnalliset liitot  ja  suunnittelutoimistot sekä vähäisemmässä 
määrin elinkeinoelämän eri sektorit. Yliopistojen  ja  korkeakoulujen laitoksia 
eivät vastaaj atjuurikaan maininneet tutkimustulosten käyttäjinä, vaikka esimer-
kiksi suunnittelu-  ja päätöksentekoprosesseja  selvittävät osahankkeet voisivat 
yliopistotutkijoiden näkökulmasta olla mielenkiintoisia. 
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4  JÄLKIARVIOINNIN  KOLMAS  VAIHE:  OSAPROJEKTIEN 
 KÄYTTÄJÄT 

Tulosten  hyödynnettävyys  ja  arviot mandollisista  käyttäjäryhmistä  ovat tärkeä 
 osa  tutkimuksen suunnittelua. Tämä  on  luonnollinen asia  soveltavassa  tutki-

muksessa, mutta myös perustutkimuksessa  on  ryhdytty aikaisempaa enemmän 
arvioimaan tutkimustulosten  hyödynnettävyyttä  muuallakin kuin  tiedeyhtei-
söissä. Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset  -projektin jäliarvioinnin  kol-
mantena vaiheena  on  tulosten käyttäjinä haastateltu  10  eri henkilöä, jotka 
liikenneministeriön edustajaa lukuunottamatta ovat kaikki  tielaitoksen  palve-
luksessa.  Käyttäj ien  haastattelun suuntaamisella näin voimakkaasti  tielaitoksen 

 suuntaan haluttiin selvittää  tie-  ja  yhteiskuntapoliittista keskustelua herättäneen 
ohjelman merkitystä erityisesti  tielaitoksen  sisällä liittyen sekä  keskushallintoon 

 että  tiepiireihin.  

Haastattelut tehtiin  puhelinhaastatteluina  siten, että  haastateltaville  toimitettiin 
etukäteen  kysymyslista,  jonka puitteissa  keskusteluluonteinen  haastattelu oli 
tarkoitus tehdä.  Kysymyslista  sisälsi seuraavia  asiakohtia:  

1. strategisen projektin tunnettavuus  (lähtökohdat, perustavoite, osaprojektit, kokonaisuus, 
tulokset) 

onko tiedotus ollut riittävää?  

2. strategisen projektin  tarkoituksenmukaisuus (minkä tyyppinen tutkimus voi parhaiten 
palvella tiepoliittista päätöksentekoa - esimerkiksi tutkimuksen teemat, luonne  ja  tieteelli-
syyden aste) 

•  puuttuuko jokin tärkeä teemaryhmä (alempiasteiset tiet, tieliikenneolot, tielii-
kenteen hinnoittelu)? 

•  miten toteutunut  strategisen projektin osahankkeissa?  

3. strategisen projektin 'asenteeflisuus'  (onko osaprojektien osalta nähtävissä tutkimuksen 
painottamista liikaa tiettyyn suuntaan vai onko tutkimus tapahtunut 'puolueettomasti'?)  

4. tulosten saatavuus  ja  käyttöönotto (miten tulokset  on  toimitettu käyttäj ilie, ovatko projek-
tien tekijät olleet yhteydessä  ja  ovatko  he tai projektiorganisaatio  tukeneet tulosten käyttöön- 
ottoa?) 

järjestettiinkö  tiedotustilaisuuksia, seminaareja  tai  vastaavia?  

5. tulosten hyödynnettävyys  (ketkä hyötyvät eniten  projektin  tuloksista? - merkittävimmät 
käyttäjäryhmät) 

• alempiasteinen  tieverkko  (mm. tielaitoksen pientiepolitiikan  hyödyntämiseksi) 
•  tieliikenteen hinnoittelu  (mm.  erilaiset liikennemuotojen hyödyntämiseksi  ja  erilaisten 

 mallien soveitamiseksi) 
• tieliikenneolot  (mm. tienpidon  erilaisten toimien hyödyntäminen  ja  muutosten vaikutus 
yhteiskuntaan) 
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6. tulosten vaikuttavuuden arviointi (mandollinen teemaryhmäkohtainen arviointi) 

•  miten tulokset ovat mandollisesti vaikuttaneet käyttäjän toimintoihin (onko tuloksia 
suoraan voitu soveltaa käytäntöön - kuten mallit  ja ohjeistot)? 

•  mitä konkreettisia hyötyjä  on  saavutettu  (tai  voidaan saavuttaa)? 
• odotettiinko  jotain erityisiä tuloksia (hyötyjä), joita ei kyetty saavuttamaan? 
•  miten tulokset ovat vaikuttaneet käyttäjien  ja osaprojektien  tekijöiden välisiin yhteis-

työsuhteisiin? 
•  mitä pitäisi tulevaisuudessa ottaa enemmän huomioon (palaute)?  

7. strategisten  projektien tulevaisuus (käyttäjän näkemykset  strategisen projektin  tarpeelli-
suudesta nyt  ja  tulevaisuudessa - mihin suuntaan kehitettävä?)  

Strategisen projektin  (Si!)  tunnettavuudesta  voi yleisesti todeta, ettei  sen 
 muodostamaa kokonaisuutta koettu erityisen tunnetuksi. Tielaitoksen keskus-

hallinnon edustajat toki tuntevat tutkimusohjelman yhtenä tielaitoksen  strategi-
sena  tutkimus-  ja kehittämisprojektina,  mutta  jos  mennään sisällön erittelyn 
tasolle tunnettavuus  on  heikompi. Tähän  on  yhtenä syynä ollut  se  tutkimus- 
raporttien paijous, jonka lukuisat  1 990-luvulla toteutettavat  ja  toteutetut  strate-
giset  projektit ovat aiheuttaneet. Intressi  on  viime kädessä ollut se,jokaratkaisee 
tunnettavuuden asteen. Tielaitoksen edustajat pitivät sisäistä tiedottarnista  rut-
tävänä  mainiten  mm.  tiennäyttäjä-lehden, seminaarit sekä internet-sivun, mutta 
epäilivät samalla tiedotuksen  (ja  myös tunnettavuuden) riittävyyttä tielaitoksen 
ulkopuolella. Tätä projektia pidettiin periaatteessa tielaitoksen 'omana' (sisäise-
nä) projektina ehkä enemmän kuin muita strategisia projekteja. Tosin haastatte-
luissa nostettiin esille myös näkemys, jonka mukaan erityisesti tämän  projektin 
tunnettavuutta  tulisi lisätä tielaitoksen ulkopuolella ottaen huomioon ohjelman 
tiepoliittisen merkityksen.  

Strategisen projektin  (Si!)  tarkoituksenmukaisuus yhdistettiin erityisesti 
tiepoliittiseen keskusteluun  ja  koettiin myös tässä mielessä ongelmallisena  ja 

 hankalana. Vaikka hanke pitäytyykin kolmessa teema-alueessa, sitä pidettiin 
silti liian laajana erityisesti tieliikenneolojen tarkastelussa. Eräät haastateltavis

-ta  olisivat pitäneet parempana,j  os  teemoja olisi pelkistetty tarkoin maanteltyihin 
ongelmakohtiin. Tällaisia näkemyksiä esitettiin erityisesti tiepiirien taholta. 
Ohjelman eräitä osahankkeita pidettiin liian abstraktia tietoa sisältävinä, jotta 
niitä voisi soveltaa käytännön tienpitoon. Projekti koettiin myös sikäli monista 
strategisista projekteista poikkeavaksi, ettei  se  ollut insinööritieteitä palveleva, 
vaan enemmänkin taustatietoa tarjoava. 

Kysymykseen jonkin tärkeän teemaryhmän puuttumisesta ei haastatteluissa 
otettu kantaa. Sensijaan eräät haastateltavista nostivat esille kysymyksen tien- 
pidon yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittävän  projektin  tarkoituksenmukai-
suudesta tielaitoksen projektina. Tässä keskusteltiin liikenneministeriön roolis-
ta vastaavantyyppisen hankkeen toteuttajana  ja  myös siitä, pitäisikö enemmän 
poliittisesti suuntautuneiden tutkimus-  ja kehittämisprojektien  ohjauksen  tulla 

 selkeämmin ministeriön suunnasta, vaikka varsinainen työ tehtäisiinkin  tie- 
laitoksessa, jossa  on  olemassa projektihallintaan  ja  tutkimukseen liittyviä re-
sursseja. 
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Asenteellisuuteen liittyvällä  kysymyksellä haluttiin erityisesti selvittää tutki-
mustiedon käyttäjien näkemyksiä tutkimusohjelman aikana esille nousseeseen 
keskusteluun osaprojektien tavoitteiden mandollisesta suuntaainisesta tilaajan 
etujen mukaiseksi (vrt, esimerkiksi edellä osaprojektien tekijöiden kyselyssä 
esitettyä väittämää tutkimusten 'muovaamisesta' liikaa tielaitoksen omien tar-
peiden suuntaan). Yksi syy, miksi tutkimuksen puolueettomuudesta  on  keskus-
teltu,  on tielaitoksen  voimakas panos  strategisten  projektien valmisteluvai-
heessaja myös niiden toteuttamisvaiheessa. 

Kysymys herätti käyttäjien haastattelussa vilkasta keskustelua  ja  haastateltavat 
pohtivat yleisemmin  strategisten  projektien toteuttamisen periaatteita. Ilmeistä 

 on,  että tielaitos  on  halunnut erityisesti valmisteluvaiheessa ottaa vahvan roolin 
projektien ohjelmoinnissa, mutta jättänyt itse tutkimuksen asiantuntijoiden 
käsiin. Tienpidon yhteiskunnallisten vaikutusten teemat  on  valittu tietopuutteen 
mukaan eikä niinkään tielaitoksen oman politiikan toteuttamiseksi  tai  tukemi-
seksi. Vaikka asenteellisuutta  ja  puolueettomuutta onkin vaikea näyttää toteen 

 (tai  olla näyttämättä toteen), asiantuntijoiden valinta osaprojektien laatimiseksi 
 on  tapahtunut  varsin  laajalla rintamalla koskien sekä liikennetutkimuksen  kon-

suitteja  että korkeakoulujen  ja  yliopistojen eri laitoksia. Tällä  on  varmastikin ol-
lut kieltävä palaute kysymykseen mandollisesta asenteellisuudesta. Yhtenä 
ratkaisuna  projektin organisoinnissa  nähtiin johtoryhmän puheenjohtajan valin-
ta tielaitoksen ulkopuolelta. Johtoryhmän rooli  on  kuitenkin suhteellisen syrjäi-
nen osaprojektien toteuttamisessa, missä  strategisen projektin  johtajalla  on 

 tutkimusohjelman näkökulmasta johtoryhmää huomattavasti merkittävämpi 
asema.  Projektin  vetäjän roolia ei kuitenkaan missään keskustelussa asetettu 
kyseenalaiseksi  tai puolueelliseksi tielaitoksen  suuntaan. 

Thiosten  saatavuudessa  ja  käyttöönotossa ei haastateltavien keskuudessa 
esiintynyt ongelmia, mutta kuten edellä  on  todettu, raporttien paijous  on  ollut 
vaikuttamassa niiden yleisempään käyttöön  tai  tutkimustiedon omaksumiseen. 
Tutkimusohjelman kestäessä järjestetyistä tiedotustilaisuuksista, teemapäivistä 

 ja  seminaareista oli saatu riittävästi tietoa, samoin valmistuneista tutkimusra-
porteista. 

TWosten hyödynnettävyyttä  selvitettiin haastatteluissa teema-alueittain. Hyö-
dynnettävyyttä koskevat kriitti  set  kannanotot liittyivät erityisesti tutkimustulos-
ten konkreettisuuteen. Joidenkin haastateltavien mielestä tutkimustulokset jäi-
vät tutkijakeskeisiksi eivätkä näinollen hyödyttäneet käytännön tiensuunnittelua 

 ja tienpitoa.  Toisaalta esiintyi myös sellaisia kommentteja, jotka näkivät  Si 1 - 
 projektin  merkityksen erityisesti poliittisen keskustelun avaaj  ana ja  tätä kautta 

strategisena projektina, joka 'sai vähemmän ansioita kuin olisi ansainnut". 

Teema-alueista alempiasteista tieverkkoa koskevia tutkimuksia pidettiin muita 
teemojakonkreetisempanajapientiepolitiikan näkökulmasta soveltamiskeipoise-
na. Tieliikenneolojen selvittämistä pidettiin keskeisenä, mutta tuloksia hajanai-
sina. Tieliikenteen hinnoittelu sai hyödynnettävyyden näkökulmasta osakseen 
eniten kritiikkiä, johon yhtenä syynä nähtiin tutkimusten kaavamaisuus  ja 
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teeman ongelmallinen käsittely (aidot ongelmat, mutta vaikea tutkia). 

Tulosten vaikuttavuuden arvioinnissa keskeinen ongelmakohta, joka otet-
tiin esille haastatteluissa, oli tulosten välittyminen käytäntöön. Vaikka  S 11 

 projektia pidettiin hyvin valmisteltuna  ja  se  tuotti lukuisia tutkimuksia, ongel-
maksi koettiin sellaisen loppuraportin puuttuminen, jossa olisi esitetty yhteen-
vetona eri teema-alueiden keskeiset tulokset. Jotkut haastateltavista pitivät 
tutkimustuloksia liian abstrakteina  tai yleisinä  käytännön tiepolitiikan tarpeisiin 

 ja  kaipasivat konkreettisempia johtopäätöksiä hankkeen lopputuloksesta.  Pro-
jektin  johtajan rooli nähtiin yhtenä mandollisena 'välitasona' tutkimusten  ja 

 tulosten soveltajien välillä, mutta tällaisena voisi hyvin toimia myös seminaari, 
jossa keskeiseksi teemaksi nostettaisiin tulosten vaikuttavuus. 

Eräät haastateltavat katsoivat, että tiepiirit eivät saa suoraa konkreettista hyötyä 
 Si 1  strategisen projektin tutkimustuloksista.  Samalla oltiin kuitenkin yhtä 

mieltä siitä, että tienpidon yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevä tutkimusoh-
jelma  on  ollut tielaitoksen keskushallintoa hyödyntävä kokonaisuus, jonka 
vaikutukset esimerkiksi pientiepolitiikkaan, yksityistielainsäädäntöön  ja tielai-
toksen toimintalinjojen  muutoksiin voivat näkyä vasta myöhemmin. Tässä 
yhteydessä tutkimusohjelmaa luonnehdittiin myös 'päätöksentekoprojektina', 
jonka puitteissa hanke tuotti muista strategisista projekteista erilaisia tuloksiaja 
jossa painotettiin erityisesti tielaitoksen keskeistä roolia tutkimusohjelman 
läpiviennissä (vrt, tässä asenteellisuuskysymys). Tielaitoksen kannalta pidettiin 
myös tärkeänä, että tutkimusohjelman kautta  on  voitu osallistua yhteiskunnal-
lista kehitystä koskeviin kysymyksiin tienpidon näkökulmasta. Ajateltaessa 
liikkumisen merkitystä osana yhteiskuntakehitystä olisikin ollut outoa,  jos 
tielaitoksen  1990-luvulla synnyttämät projektit olisivat olleet pelkästään  tie- 
rakentamisen tekniikkaan liittyviä ilman kosketusta yhteiskuntapolitiikkaan.  

Strategisten  projektien tulevaisuuden  arvioinnilla haluttiin selvittää käyttäji-
en näkökulmaa sekä  S 11 -projektin  että myös yleisemmin  S -projektien merkitys-
tä tielaitoksen tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan osana. Jälkiarvioinnin lähtö-
kohtaoletuksena oli, että laajat tutkimuskokonaisuudet ovat  osa  nykyistä  ja  tule-
vaa tutkimus-  ja  kehittämistyötä. Tämä näkyy  mm.  Suomen Akatemian nyky- 
painotuksissa kohti laajempia tutkimuskokonaisuuksia  ja  tutkimusohjelmia 
sekä ministeriöiden omissa tutkimusta synnyttävissä ohjelmissa. Nykyisin  on 

 olemassa  jo tutkimusohjelmien koordinaattoreiden  verkostoja, joiden kautta 
pyritään välittämään  ja  yhdistämään eri tutkimusohjelmien tuottamia tutkimus-
tuloksia.  Olen  koonnut haastatteluista seuraavia suoria lainauksia liittyen  5- 
projektien merkitykseen tielaitoksen tulevassa tutkimus-jakehittämistoiminnas

-sa: 
•  lopputulos hyvä  ja  tehokas,  jos teemakokonaisuus  on  selkeä 
•  tutkimusohjelma  on  omiaan synnyttämään laajempia prosesseja  ja 

tehtävänjakoja (lielaitos,  LM, YM  jne.) 
•  strategisilla projekteilla saatu erilaistettua tielaitoksen imagoa (Sh 

 on mm.  herättänyt tienpidon organisaatioon liittyvää keskustelua) 
•  erillisten, tutkimusohjelmasta irrallaan tehtyjen selvitysten etu  on  siinä, 

että ne tarjoavat ratkaisuja konkreettisiin ongelmiin 
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•  jos  laajoja ohjelmia toteutetaan, yhteenveto  on  erittäin tärkeä  
• tutkimuskokonaisuus  on  järkevä ratkaisu, mutta  osaprojekteja  täytyy 

riittävästi koordinoida  
• tutkimuskokonaisuudet  hyviä, mutta ei pidä luoda liikaa  'strategioita' 
• tutkimuskokonaisuudet  pitäisi paremmin kytkeä myös muihin laajoi-
hin  tutkimuskokonaisuuksiin  (esimerkiksi  EU:n tutkimusohjelmiin  pi-
täisi olla paremmin yhteydessä)  

•  S-projektit sinänsä hyviä, mutta niiden  organ isointitapa  ei ole ollut 
hyvä; parempi  organisointi  edellyttää  tielaitoksen  vahvempaa roolia 

 ja  johtoryhmän tarkkaa valintaa  
•  strategiset  projektit hyvä ilmiö  tuodessaan  esille keskeisiä tutkimuk-
sen  ja  kehittämisen teema-alueita (hyvä tapa edetä  -  parempi kuin 

 jos  tehdään 'pientä  sälää') 
• tutkimusteemojen  keskittäminen tärkeää, mutta myös yhteistyö (esi-
merkiksi liikenneministeriön kanssa)  
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5  JÄLKIARVIOINNIN  NELJÄS VAIHE: JOHTORYHMÄ 

Tielaitoksen  strategisilla projekteilla  on  ohjelman käytännön toteuttamista  val-
vovajohtoiyhmä,  jonka sihteerinä toimii  projektin  vetäjä  tai  projektipäällikkö. 
Johtoryhmän tärkeänä tehtävänä  on  toimia välittäjänä ohjelman toteuttamisenja 

 sen  teema-alueiden kannalta tärkeisiin sidosryhmiin. Strateginen projekti  S 11, 
 jonka perusajatus  on  liittynyt tiepidon  ja  yhteiskunnan väliseen vuorovaikutuk-

seen,  on  edellyttänyt laaja-alaisen näkemyksen omaavaajohtoryhmää. Lisäksi 
tutkimusohjelmaa rakennettaessa  on  pidetty tärkeänä luoda johtoryhmän  ja 

 ohjelman edellyttämän työn tukemiseksi laaja asiantuntijaverkosto, johon kuu-
luu eri alojen tutkijoita, eri liikennemuotojen edustajiaja muita  projektin  teema-
alueihin liittyviä toimijoita.  Strategisen projektin johtoryhmässä tielaitosta  ovat 
edustaneet keskushallinto  ja tiepiirit,  liikennettä  ja alueidenkäyttöä  liikennemi-
nisteriö  ja  ympäristöministeriö, kuntasektoria Suomen kuntaliitto, korkeakou-
lututkimusta teknillinen korkeakoulu  ja  yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-  ja 

 koulutuskeskus sekä muita liikenteeseen liittyviä toimijoita ratahallintokeskus 
 ja  teollisuuden  ja  työnantajain keskusliitto. Laajoina ryhminä ovat näin edustet-

tuina tienpito, liikenne, alueidenkäyttö, tutkimus  ja  talouselämä. Sensijaan eri-
laisten liikennejärjestöjen edustajia ryhmässä ei ole, mitä voi pitää puutteena,jos 
ajatellaan tutkimusohjelman yhteiskunnallista painotusta. 

Jälkiarvioinnin  käytössä olevat kokousmuistiot osoittavat johtoryhmän  ko-
koontuneen  tutkimusohjelman aikana vuosina  1994-1997  kuusi kertaa eli kes-
kimäärin kaksi kertaa vuodessa. Johtoryhmän tehtävän luonne  ja  kokousten 
ulkopuoliset yhteydet ryhmän jäsenten välillä eivät tiiviimpää kokouskäytäntöä 
tarvitsekaan, joskin yksikin poissaolo kokouksesta  on  saattanut merkitä yli 
vuoden katkosta varsinaisessa johtoryhmätyöskentelyssä. Suurten tutkimus- 
ohjelmien johtamisessa' vastuu painottuukin selvästi ohjelman koordinaatto

-rile tai projektipäällikölle,  joka valmistelee johtoryhmän kokouksetja toteuttaa 
tutkimusohjelman käytännössä. 

Johtoryhmän kokoukset ovat käsitetelleet tyypillisiä johtoryhmän asioita',joita 
ovat  mm.  olleet keskustelutjohtoryhmän tehtävistä, seminaarienja tilaisuuksien 
järjestämisestä sekä valmistuneista osaprojekteista. Alkuvaiheen keskusteluissa 
johtoryhmä  on  pohtinut  projektin  statusta strategisena projektina liittyen erityi-
sesti  sen  yhteiskuntapoliittiseen painotukseen. Tässä  on  myös sivuttu tielaitok

-sen  roolia  ja  mandollisuuksia tämäntyyppisen ohjelman läpiviennissä sekä 
yleisempiä yhteiskunnallisia trendejä (ympäristötietoisuuden kasvu, aluepoliit-
tisen lainsäädännön uudistus, päätöksenteon moninaisuus) ohjelman taustalla. 
Mielenkiintoisia ovat johtoryhmässä käydyt keskustelut tarvittavan tutkimuk-
sen laadusta, jossa yhdeksi kriteeriksi nostettiin todellisten tutkimusten (ei sel-
vitysten) syntyminen. Tutkimusohjelmallisena lähtökohtana ajatus  on  ollut 
hyvä, mutta osaprojektien nopeahko toteuttaminen  on  kuitenkin estänyt pitkä-
jännitteisemmän tutkimuksen syntymisen, mistä syystä tutkimusohjelmassa  on 

 syntynyt myös selvityksiä. Toisaalta monipuolisen  ja monialaisen tutkijajoukon 
 käyttö osaprojektien laatimisessa  on  edesauttanut ohjelman tutkimuksellista 

panosta  ja  synnyttänyt myös 'todellisia' tutkimuksia. 
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Johtoryhmän  ja  projektipäällikön pyrkimykset kansainvälistää tutkimusohjel-
maa näkyvät keskusteluissa, joissa  on  etsitty yhteistyösuhteita Pohjoismaihin, 

 COST  -organisaatioon  ja  Euroopan Unioniin. Pohjoismaisella tasolla tämä nä-
kyy osaltaan tutkimusraporteissa, mutta yleisesti kansainväliset kytkennät ovat 
ohjelman tasolla olleet vähäisiä. Sensijaan kansallisella tasolla  projektin  johtaja 

 on ollutjatkuvassa  vuorovaikutuksessa erityisesti liikenneministeriön suuntaan. 
Kansainvälisyys tulee osaltaan näkyviin alan konferensseissa pidetyistä esitel-
mistä (ETFj  a TRB),  joissa  on mm.  käsitelty Suomen pientieverkkoa kuijetusten 

 ja  asutuksen näkökulmasta  ja  jotka perustuvat osaprojektien (suomenkielisiin) 
tuloksiin. Tässä pitää muistaa, että internetissä ohjelmalla  on  myös englannin-
kielinen versio  ja  että ohjelmasta  on  ollut englanninkielinen tiivistelmä ITE 

 Journal  -aikakauslehdessä. 

Vuoden  1997 kokousmuistiot  osoittavat tielaitoksen tutkimus-  ja  kehittämistoi-
minnan rahoituksen karsinnan ulottuneen myös 'Tienpidon yhteiskunnalliset 
vaikutukset' -tutkimusohjelmaan. Johtoryhmä  on  vuoden  1997  alussa joutunut 
toteamaan, ettei uusia,  jo  suunniteltuja hankkeita voida käynnistää. Tämä 
merkitsi 'tieliikenteen hinnoittelu' -teeman lopettamista  ja  tarjoamista liikenne-
ministeriölle, 'tieliikenneolot' -teeman nopeaa loppuunsaattamista samaisena 
vuonnaja yhteenvetojen puuttumista.  On  valitettavaa, ettei projektia voitu saat-
taa loppuun alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Kriittisiä kannanottoja oh-
jelman lopettamisesta näkyi myös tekijöiden kommenteissa:  "projekti lopetet-
tiin kesken resurssien puuttuessa, joten johtopäätökset  ja  suositukset  koko 

 projektista jäivät tekemättä  ".  

Tutkimustulosten käyttäjien tapaan myös johtoryhmän jäseniä haastateltiin 
puhelimitse etukäteen lähetetyn kysymysluettelon pohjalta. Kysymykset nou-
dattivat osittain samoja aiheita kuin käyttäjienkin haastatteluissa. Tällä haluttiin 
vertailutietoa käyttäjienjajohtoryhmän näkemysten välille. Kysymyslista sisäl-
si seuraavia asiakohtia:  

1. strategisen projektin  johtoryhmän asiantuntemus (ryhmän kokoonpano, puuttuiko jokin 
tärkeä taho?) 

asiantuntemuksen edustus johtoryhmän kokouksissa  

2. strategisen projektin  johtoryhmän kokoukset  ja  muut yhteystavat (kokouskäytännöt, 
projektista tiedottaminen, ulkopuolinen asiantuntemus, muut yhteystavat) 

•  millaista ulkopuolista asiantuntemusta käytettiin? 
•  miten  projektin  etenemisestä tiedotettiin  ja osallistuivatko  johtoryhmän jäsenet 

alan kansallisiin  ja  kansainvälisiin tapahtumiin?  

3. strategisen projektin 'asenteellisuus'  (onko osaprojektien osalta nähtävissä tutkimuksen 
painottamista liikaa tiettyyn suuntaan vai onko tutkimus tapahtunut 'puolueettomasti'?) 

näkyikö  johtoryhmän työskentelyssä asenteellisia painotuksia?  

4.  tulosten saatavuus  ja  käyttöönotto (miten tulokset näkyivät johtoryhmän työskentelyssä, 
miten johtoryhmä sai tutkimusohjelman kuluessa tietoja projektien etenemisestä?) 
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tiedottamisen muodot (pöytäkirjat. kirjalliset raportit, www-sivu, tiedotustilaisuudet)  

5. tulosten  hyödynnettävyys  (ketkä hyötyvät eniten  projektin  tuloksista? - merkittävimmät 
käyttäjäryhmät) 

• alempiasteinen  tieverkko  (mm. tielaitoksen pientiepolitiikan  hyödyntämiseksi) 
•  tieliikenteen hinnoittelu  (mm.  erilaiset liikennemuotojen hyödyntämiseksi  ja  erilaisten 

 mallien soveltamiseksi) 
• tieliikenneolot  (mm. tienpidon  erilaisten toimien hyödyntäminen  ja  muutosten vaikutus 
yhteiskuntaan)  

6. tutkimusohjelman  ohjattavuus  (johtoryhmän rooli  ja  mandollisuudet) 

•  onko johtoryhmä pystynyt riittävästi ohjaamaan osaprojektien tutkimusta  strategisen 
projektin tarkoittamalla  tavalla? 

•  onko tielaitoksen johto riittävästi sitoutunut tämäntyyppisen tutkimusohjelman läpi- 
vientiin (tehtävänanto, rahoituksen jatkuvuus, palautteiden antaminen, uusi kehittämis-
työ)? 

•  miten johtoryhmän työskentely  on  vaikuttanut eri intressipiirien välisiin yhteistyösuh-
teisiin  ja  mitä pitäisi tulevaisuudessa ottaa enemmän huomioon (palaute)?  

7. strategisten  projektien tulevaisuus (johtoryhmän näkemykset  strategisen projektin  tarpeelli-
suudesta nyt  ja  tulevaisuudessa - mihin suuntaan kehitettävä?) 

Johtoryhmän asiantuntemusta pidettiin  sen  omassa keskuudessa riittävänä, 
joskin kattavuutta alensi johtoryhmän jäsenten ajoittaiset pois saolot kokouksis-
ta. Johtoryhmän puheenjohtajalla  ja projektipäälliköllä  on  ollut ilmeisiä vaike-
uksia saada eri tahoja edustavaajäsenistöään yhtäaikaisesti  koolle.  Tässä voisi-
kin  nostaa esille kysymyksen: miksi johtoryhmiin valitaan  tai  ehdotetaan usein 
eri organisaatioiden osastopäälliköitä  (tai  vastaavia), jotka ovat sitoutuneet 'lii-
an' moniin tehtäviin? Puuttuvia tahoja ei erityisesti painotettu, mutta esille nos-
tettiin tutkimusohjelman teemojen kannalta sellaisia intressiryhmiä kuin kevyen 

 ja  linja-autoliikenteen edustajat, kuorma-autoilijat sekä yleisemmin yhteis-
kunnallisen päätöksenteon edustajat. Johtoryhmän koostumuksessa haluttiin 
erityisesti tuoda esille korkeakoulujen edustus, joka tosin painotti teknisiä aloja 
(erityisesti tässä hankkeessa olisi voinut olla edustajia myös yhteiskuntatieteis-
tä). 

Johtoryhmä ei käyttänyt kokouksissaan ulkopuolisia asiantuntijoita lukuunotta-
matta osaprojektien tekijöitä, jotka kävivät esittelemässä omia töitään  ja  tutki-
mustuloksiaan. Tällaista käytäntöä voi vuorovaikutuksen kannalta pitää hyvä-
nä  ja  se  olisi voinut toimia myös toisin päin eli osaprojektit olisivat ohjelman 
teema-alueiden puitteissa järjestäneet seminaareja, joihin olisi kutsuttu johto-
ryhmän jäsenet. Tällaisia seminaareja toki järjestettiin, mutta yleisemmällä 
tasolla, jolloin tiiviimpi keskustelu johtoryhmän  ja osaprojektien  tekijöiden 
välillä  on  jäänyt vähäiseksi. Johtoryhmän puolivuosittain järjestettyjä kokouk-
sia täydensivät hyvin epäviralliset yhteydenotot, jotka olivat hyvä kanava tutki-
musohjelman etenemisen tiedottamiselle. Yksi haastateltavista katsoi, että joh-
toryhmän tiiviimpi työskentely  tai  erityisten 'työvaliokuntien' muodostaminen 
olisi ollut tutkimusohjelman ohjaamisen kannalta tehokkaampaa. 
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Asenteellisuudesta  johtoryhmän jäsenillä oli pääasiassa samansuuntaisia käsi-
tyksiä. Niissä painotettiin tutkijavalinnan monipuolisuutta  ja  oikeita' teemako-
konaisuuksia. Tiepoliittisia kysymyksiä pidettiin arkaluontoisina, minkä vuoksi 
syntyy helposti kriittistä keskustelua sitä koskevan tutkimuksen painotuksista. 
Tielaitos kuitenkin määrittelee ohjelmakokonaisuuksissa itse tutkimuksen suun-
taamisenja käyttää tässä apuna erilaisia sidosryhmiä. Tähän voi liittyä aiheellis

-takin  pelkoa siitä, että tiettyjä arkaluontoisia  ja  vaikeaksi koettuj  a  osa-alueita ei 
viedä strategisissa projekteissa eteenpäin. Samoin samojen konsuittien käyttö 
voi aiheuttaa tuloksia toistavaa  ja  automaattista tutkimusta. Yleisesti oltiin 
kuitenkin sitä mieltä, että asenteellisuutta pyritään välttämään  ja  että Sh 
projektissa projektipäällikön rooli  on  ollut suhteellisen itsenäinen ohjelman 
läpiviennissä. 

Tulosten saatavuudesta  ja hyödynnettävyydestä johtoryhmänjäsenillä  esiin-
tyi toisistaan poikkeavia näkökulmia. Tietoa projektista  on  saatu riittävästi  ja 

 erityisesti  projektin  vetäjän roolia arvostettiin tutkimustiivistelmien  ja  tiedottei-
den laatimisessa. Tässäkin korostettiin projektipäällikön itsenäistä roolia. Risti-
riitaisuutta esiintyi erityisesti siitä, miten tämäntyyppisen tutkimusohjelman 
(tässä otettiin esille myös liikenneja maankäyttö -projekti) tuottama tieto välit-
tyy laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun  ja  käytännön tienpitoon. Suu-
rin merkitys päättäjille tulee esille pitkällä aikavälillä, jolloin  projektin  tulosten 
hyödynnettävyys ei ole välitöntä eikä myöskään konkreettista. Pitkän aikavälin 
hyödynnettävyydessä  on  kuitenkin  se  ongelma, että tuloksia ei enää yhdistetä 
'Tienpidon yhteiskunnalliset vaikutukset' -projektiin. Kokoavan yhteenveto- 
raportin puuttuminen korostaa tulosten irrallisuuden ongelmaa. 

Tutkimustiedon käyttäjien tapaan johtoryhmän jäsenet pitivät alempiasteista 
tieverkkoa koskevaa tutkimustietoa selkeimpänäj  a  helpoimmin hyödynnettävä

-nä.  Sensijaan tieliikenteen hinnoitteluaja tieliikenneoloja käsittelevät tutkimus- 
teemat ovat olleet 'liian' laajoja konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi. 
Hinnoittelua pidettiin lisäksi hankalana teemana  ja sen  poistamista tutkimus- 
ohjelmasta ei kukaan johtoryhmän jäsenistä kritisoinnut, pikemminkin päinvas-
toin. Tieliikenneolojen kohdalla nousi esille liikenteen  ja  maankäytön vuorovai-
kutusta käsittelevän  strategisen projektin  (Si)  samanlainen tutkimus. Tielii-
kenneoloja ei ole mielekästä tutkia ilman yhteyttä alue-  ja yhdyskuntaraken-
teeseen.  Kriittisyyttä toisin sanoen tuli esille mandollisessa päällekkäisyydessä 
näiden tutkimusohjelman välillä, vaikka  Sil  -projektissa maankäyttökysymyk

-set  onkin jätetty ohjelmaa muodostettaessa  taka-alalle. 

Tutkimusohjelman ohjattavuudessa korostettiinjälleen kerran projektipäälli-
kön  ja projektisihteerien  roolia tutkimusten läpiviennissä. Johtoryhmällä oli 
ehkä liikaa 'sivustakatsojan' rooli, minkä vuoksi  sen ohjausotejäi  vähäisemmäk-
si kuin olisi ollut tarpeen. Jotkut johtoryhmän jäsenistä olivat tässä suhteessa 
itsekriittisiä  ja  myönsivät oman aktiivisuutensa puutteen. Taustalla lienee yhtä-
lö, jossa  on  ollut vaikea sovittaa toisiinsa johtoryhmän yhteistä työskentelyä 
(kokouksia) suhteellisen kiivastempoiseen projektiin. Samalla jotkut epäilivät 
johtoryhmän saamaa riittävää palautetta osaprojektien tuloksista, vaikka ryh- 
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män  roolia pidettiinkin tärkeänä informaation levittäniisen kannalta. Tässä 
nousee esille ajatus pienimuotoisten palauteseminaarien järjestämisestä eri  si-
dosryhmien edustamilla  aloilla. Tielaitoksen johdon kiinnostavuutta pidettiin 
tutkimusohjelman alussa hyvänä, mutta kiinnostuksen katsottiin laskeneen, kun 
konkreettiset tutkimustulokset jäivät vähäisiksi.  

Strategisten  projektien tulevaisuus nähtiin paljolti samanlaisena kuin käyttä-
jien näkökulmissa. Seuraavassa  on  esitetty suoria lainauksia liittyen  S -projek-
tien merkitykseen tielaitoksen tulevassa tutkimus-  ja kehittämistoiminnassa: 

• tielaitoksella  tulee tutkimus-ja kehittämistoimissaan  olla selkeitä pai-
nopistealueitaja muutama strateginen projekti, joilla varmistetaan tei-
den taso  ja  osaaminen laitoksen kannalta tärkeillä alueilla 

•  tällainen käsittelytapa  on  hyvä, koska  sillä  voidaan luoda temaattista 
vahvuutta enemmän kuin yksittäisillä projekteilla 

• ohjelmakokonaisuudet  hyviä,  jos  syntyy selkeitä ryhmiä  ja  aitoja aihei-
ta; kokonaisuuden hahmottaminen erityisen tärkeää 

•  onnistunut ratkaisu, mutta johdon sitoutuminen  on  ensiarvoisen tär-
keää; tielaitos tutkii  ja  liikenneministeriö auttaa tulosten hyödyntämi-
sessä 

• ohjelmakokonaisuudet  perusteltuja, koska liikenteen tiimoilta syntyy 
paljon laajoja kysymyksenasetteluja; ohjelmakokonaisuuksia helpom-
pi hahmottaa 

• koordinoiduissa  hankkeissa  on  hyviä puolia  ja  ne myös parantavat tut-
kimusten uskortavuutta 

•  ohjelmakokonaisuuksia laadittaessa olisi tarkoin harkittava priorisoin-
tija saatava käyttäjätasot (alueellinen edustus, tiepiirit) paremmin mu-
kaan 

•  perustutkimuksen osuutta  ja  tieteellisyyttä olisi ohjelmakokonaisuuksis
-sa  lisättävä; lyhytaikaisten  projektin  sijaan  tai ohelle  olisi saatava  jan-

tevämpiä ja pitkäaikaisempia  projekteja 
• ohjelmakokonaisuudet  luovat systemaattisuutra  ja tiesuunnittelu  voi 
synnyttää hyviä teemoja laajempaan tutkimukseen 

• ohjelmakokonaisuuksien  myötä  tullut  'avautuminen'  on tielaitoksen 
 kannalta hyvä asia; kokonaisuudet ovat toimintaympäristöön liittyviä 

selvityksiä, mutta kuitenkin sirpaleisia, jolloin yhteydet eivät aina näy 
selvästi 
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Tielaitoksen  vuosina  1995 -1997 toteuttamaa  strategista tutkimus-  ja kehittä-
misprojektia 'Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset'  on  luonnehdittu ennak-
koluulottomaksi, innovatiiviseksi  ja  keskustelua herättäväksi.  Jos  ajattelee oh-
jelman tutkimuskohteeksi valittua tiepoliittista päätöksentekoa, näihin näke-
myksiin  on  helppo yhtyä. Ennakkoluulottomaksi tutkimusohjelman tekee pyr-
kimys käsitellä päätöksentekoon  ja  samalla vallankäyttöön liittyviä kysymyk-
siä. Tutkimukselle nämä ovat vaikeita kysymyksiä,joissa ei aina voida saavuttaa 
lopullista tavoitettaja tämä vaikeuttaa  (tai epämääräistää)  myös tutkimustiedon 
soveltamista. 

Innovatiivinen tutkimusohjelma  on  sen tienpidon  'normaalista', enemmän tek-
nisluonteisesta tutkimus -ja kehittäinistoiminnasta  poikkeavan sisältönsä vuok-
si. Tässä, kuten tielaitoksen strategisessa projektissa 'Liikenne  ja maankäyttö', 
tielaitos  on  avannut keskustelua laajempiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyk-
siin, joissa tienpidon merkitystä  on  tarkasteltu uudella tavalla päätöksenteko- 
prosessina, suunnittelupoliittisina ratkaisuina  ja  yhteiskunnallisena toimijana. 
Lopputulos  on tai  sen  tulisi olla keskustelua herättävä.  Osa  tutkimusohjelman 
osaraporteista  on  voinut paneutua aiheeseensa avoimesti  ja  luovaa tutkimus- 
tapaa käyttämällä. Näiden hankkeiden tulokset eivät tarjoa konkreettisia ohjeistoja 
tieliikennejärjestelmälle. Tässä mielessä ne ovat voineet aiheuttaa hämmennys-
tä yhteisössä,  jolle  on  ollut tärkeää saa tutkimuksista 'ristiriidattomastit sovellet-
tavaa tietoa käytännön tienpitoon. Tiepolitiikkaa yhteiskunnan osana käsittele-
vät tutkimukset eivät toimi näin. Niiden merkitys  on pitkäaikaisempi,  mikä 
samalla edellyttää keskustelun ylläpitäniistä  ja  syventämistä projektista saadun 
tutkimustiedon pohjalta. 

Tielaitoksen  strategiset  projektit ovat  1990-luvulla olleet  sen  tutkimus-  ja  ke-
hittämistoiminnan keskeinen  osa.  Vuosikymmenen päättyessä  on  perusteltua 
keskustella tällä tavalla tuotetun tiedon merkityksestä tienpitoon  ja tiepoliitti

-seen  päätöksentekoon. Kysymys  on tielaitoksen  omasta toiminnasta, mikä  on 
 herättänyt keskustelua mandollisesta asenteellisuudesta  strategisten  projektien 

tavoitteiden asettamisessa. Tämä kysymys otettiin esille tienpidon yhteiskun-
nallisia vaikutuksia käsittelevässä strategisessa projektissa  ja  sitä testattiin sekä 
tutkimustiedon käyttäjien että johtoryhmän jäsenten haastatteluissa. Kysymyk-
seen  on  mandoton  tai  vaikea antaa lopullista vastausta. Haastattelujen perusteel-
la voi kuitenkin todeta, ettei asenteellisuutta koskevaa väittämää pidetty oikeu-
tettuna. Tätä käsitystä vahvistaa osaltaan  varsin monialaisen ja  tutkimukselli-
sesti erilaisia näkökulmia edustavien ryhmien mukanaolo  Si 1 -projektissa. 

Mikä sitten  on  strategisen projektin  tulevaisuus? Kenelläkään ei  tunnu  olevan 
kielteistä suhtautumista laajoihin, temaattisiin tutkimusohjelmiin. Tämä suunta-
us  on  näkyvissä myös monilla muilla tutkimusaloilla. Tutkimushankkeita yh-
distävillä ohjelmilla  on  kasvava merkitys sekä perustutkimuksessa että sovelta

-vassa  tutkimuksessa. Tutkimusohjelmia laadittaessa  on  kuitenkin muistettava, 
että lopputuloksen tulee olla enemmän kuin osien  summan. 
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TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUT  

1994  

Kestävän kehityksen toteutuminen liikenteessä, Tielaitoksen sisäisiä 
julkaisuja  17/1994 

Tienpito  ja  kestävä kehitys, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  2 1/1994, 
TIEL 4000069  

Liikenteen  ja  talouselämän vuorovaikutus, kirjallisuuskäännöksiäja - 
referaatteja, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  38/1994  

Panos-tuotosmallin käytön kehittäminen, Tielaitoksen selvityksiä 
 50/1994, TIEL 3200259 

1995  

Tienpidon  pitkän aikavälin suunnittelu Suomessa  ja  Ruotsissa, Tielai
-toksen  selvityksiä  32/1995, TIEL 3200309 

Alempiasteinen  tieverkko  ja  kylien elinvoimaisuus, Tielaitoksen selvi-
tyksiä  55/1995,  TIEL 3200331  

Maaseudun uusien elinkeinojen liikennetarpeet, Tielaitoksen selvityksiä 
 6 1/1995, TIEL 3200336 

Tiehankkeen  suunnittelu-  ja päätöksentekoprosessin  analyysi, valtatie  7 
 välillä Koskenkylä-Loviisa, Tielaitoksen selvityksiä  65/1995. TIEL 3200340  

Mikkelin ohikulkutien vaikutusten jälkiseuranta, Tielaitoksen selvityk-
siä  68/1995, TIEL 3200344  

Suomalaisten päivittäiset toiminnot  ja liikkumistarpeet, Tielaitoksen 
 selvityksiä  70/1995, TIEL 3200346 

Liikennepolitiikkaa  etsimässä, Tielaitoksen selvityksiä  71/1995, 
TIEL 3200347  

Liikenteen optimaalinen nopeus - onko sellaista?, Tielaitoksen selvityk-
siä  77/1995, TIEL 3200352 

Liikennesektorin  strateginen suunnittelu Suomessa, Tielaitoksen selvi-
tyksiä  78/1995, TIEL 3200353 

Liikennejäijestelmän  kehittämisen yhteiskuntataloudellinen perusta, 
Tielaitoksen selvityksiä  80/1995, TIEL 3200355  

Voidaanko henkilöautoliikennettä vähentää?, Tielaitoksen selvityksiä 
 92/1995, TIEL 3200367  

Uusia näkökulmia liikennesektorin ympäristöpolitiikkaan, Tielaitoksen 
sisäisiä julkaisuja  8/1995, TIEL 4000103  

Kuljetukset osatekijänä Suomen kansainvälisessä kilpailukyvyssä, 
Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  51/1995 

1996  

Alempiasteisten  teiden merkitys kuljetuksille, Tielaitoksen sisäisiä jul-
kaisuja  11/1996, TIEL 4000135 

Päijäisimmekö  vuoden  1970 liikenneverkolla?, Tielaitoksen  selvityksiä 
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12/1996, TIEL 3200381  
Tieverkon laajuus kustannusvastaavuuden näkökulmasta, Tielaitoksen 

selvityksiä  26/1996, TIEL 3200394 
Tien uudelleenrakentamisen  vaikutukset kylien elinvoimaan, esimerk-

kinä  Lahti-Orimattila -tieyhteys, Tielaitoksen selvityksiä  28/1996, 
TIEL  3200396  

Suurten liikennehankkeiden vaikutus kaupunkien kehitykseen,  Tie- 
laitoksen selvityksiä  40/1996, TIEL 3200408  

Elinkeinoelämän tiekuljetukset Suomessa, Tielaitoksen selvityksiä 
 52/1996, TIEL 3200420  

Kokemuksia liikennesektorin eurooppalaisista strategioista; virikkeitä 
tienpidon suunnittelun kehittämiseen, Tielaitoksen selvityksiä  61/1996, 
T1EL  3200428  

Päätöksenteon avustaminen tienpidon suunnittelussa, Tielaitoksen 
selvityksiä  64/1996, TJEL 3200431 

Tieliikenneolojen  kehitys  1945 - 1995, Tielaitoksen  selvityksiä  
65/1996, TIEL 3200432 

Tienpidon  toimet tieverkon arvon säilyttäjänä, Tielaitoksen selvityksiä 
 66/1996, TIEL 3200433  

Tieliikenteen hinnoittelun muutosten vaikutukset, Tielaitoksen selvityk-
siä  68/1996, TIEL 3200435 

Alempiasteisen  tieverkon strategiat; tienpidon kohdentamisen vaikutuk-
set kylien kehitykseen. Tielaitoksen selvityksiä  80/1996, TIEL 3200447 

1997  

Alempiasteisen  tieverkon strategiat; tienpidon kohdentamisen vaikutuk-
set kuljetuksiin. Tielaitoksen selvityksiä  12/1997, TIEL 3200459 

Tieliikenneolojen  kokeminen Suomessa; henkilö-  ja  kuorma-autoilijoi-
den mielipiteet tienpidon kehittamistarpeista. Tielaitoksen selvityksiä 

 13/1997, TIEL 3200460 
Tieliikenneolojen  kehitys elinkeinoelämän kannalta. Tielaitoksen sisäi-

siä julkaisuja  36/1997, T1EL 4000179 

1998  

Tieliikenneolojen  vaikutus kuljetus-  ja yritystalouteen. Tielaitoksen  sel-
vityksiä  8/1998, TIEL 3200503 

Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset - jälkiarviointi. Tielaitoksen 
selvityksiä  32/1998, TIEL 3200524 
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LUTE 2  

OSAPROJEKTIEN  TEKIJÖILLE LÄHETETTY  KYSELYLOMAKE 

Tielaitoksen  strategisen projektin 'Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset (Sh) 
jälkiarviointi  Kysely osaprojektien tekijöille  (jos  osaprojekteja  on  useampia, jokaises-
ta projektista täytetään oma  lomake)  

taustatiedot 
osaprojektin  tekijä 
(tekijä  ja tekijäyhteisö) 

osaprojektin  nimi 
(laadittu raportti) 

työn suorittamisaika 
(milloin aloitettu, kesto kuukausina) 

työn valmistuminen 	 ennen sovittua aikaa 	 sovittuna aikana 
työ valmistui: 
(rasti  ruutuun) 	 sovitun ajan jälkeen 	 aikaa ei sovittu 

ohjelman arviointi 
yhteys  strategisen projektin  (Sh)  teema-alueisiin (mihin teema-alueeseen  tai  -alueisiin osapro-
jekti kuuluu) 

alempiasteinen  tieverkko (laajuus, kunto)  

E alempiasteinen  tieverkko (merkitys, yhteis-
kunnalliset vaikutukset) 
alempiasteinen  tieverkko (kehittäminen  ja 

 ylläpito) 
tieliikenteen hinnoittelu (teoria, mallit)  

tieliikenteen hinnoittelu (käytännön rat-
kaisut, ympäristövaikutukset) 
tieliikenneolot (tienpidon  rahoitus  ja  tien- 
pidon toimet) 
tieliikenneolot  (muutosten vaikutukset 
yhteiskuntaan) 
tieliikenneolot (arvostukset/käyttäjät)  

yhteys  strategisen projektin  (Sh)  muihin osaprojekteihin 
(muiden osaprojektien hyväksikäyttö) 

osaprojekti  on  tehty ilman mitään yhteyksiä muihin osaprojekteihin 
osaprojekti  on  käyttänyt muiden osaprojektien tuloksia hyväkseen (esim. lähdeaineistona) 
osaprojekti  on  tehty yhteistyössä jonkun muun  (tai  muiden) osaprojektin kanssa, minkä: 

osaprojektin  yhteys muihin tielaitoksen strategisiin projekteihin  tai  tielaitoksen  ulkopuo-
lisiin tutkimusohjelmiin 

mihin: 
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ohjelman arviointi  

strategisen projektin  (Si!) perusajatuksen tutkimuksellinen  arviointi 
(Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimusohjelman tutkimuskohteena  on  ollut tiepoliitti- 
nen  päätöksenteko. Tutkimusohjeiman tavoitteena  on  ollut tuottaa  ja  analysoida tietoa, jolla voi- 
daan ohjata tienpitoon liittyvää päätöksentekoa  ja  saada tieliikennejärjestelmässä parannuksia ai- 
kaan) 
miten hyvin erilaiset tutkimuksen tyypit palvelevat yllämainittuja päämäan. ja  mitä niistä tarvitaan 
enemmän (rasti ruutuun)? 

erittäin 	hyvin tyydyt-  heikosti ei tarvitaan 
hyvin tävästi  lainkaan enemmän 

tieteellinen perustutkimus 
(teonasuuntautunut)  
tieteellinen soveltava tutkimus 
(empiirinen aineistoanalyysi) 
tieteellinen sovellettu tutkimus 
(suunnittelua paiveleva) 
tekninen perustutkimus 
(mallisuuntautunut) 
selvitysluonteinen  tutkimus 
(inventointi)  

strategisen projektin  (Si!)  muodostama tutkimuskokonaisuus 
(teemojen yhdistävyys  ja asianmukaisuus)  

miten seuraavat väittämät pitävät paikkansa (rasti ruutuun)? 

hyvin tyydyt-  hei- ei  en  osaa 
tävästi  kosti lainkaan 	sanoa  

1111 SI  I on  kiinteä tutkimuskokonaisuus  

Si 1  painottaa liikennejärjesteimiä 

Sh 	painottaa tieliikenteen hinnoittelua  

SI  1  painottaa tieliikenneolojen parantamista  E 
511  palvelee käytännön suunnittelua  

SI  1 on  painottunut erityisteemoihin  D  
SI  1 on  painottunut laajoihin teemoihin 

Sh 	on  luonteeltaan myös tiepoliittinen ohjelma  D 
Si 1:n  teemat ovat teknisluonteisia  

S 11:n  teemat ottavat huomioon käyttäjänäkökulmat  

Si 1:n  teemat ottavat huomioon ympäristönäkökulmat  

Si 1:n  teemat ottavat huomioon sosiaaliset näkökulmat 
[]  

Si I on  synnyttänyt innovatiivista tutkimusta 



fifi 
fifi 

a L12.  
U 
 

flu 
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ohjelman arviointi  

strategisen projektin  (Si!)  hyödynnettävyys  
(tulosten käyttäjät) 

tulosten käyttäjien kannalta merkittäviä ryhmiä voivat olla (rasti ruutuun): 

paljon vähän 	 paljon vähän  

fl 	fl  liikenneministeriö 	fl fl 	ympäristöministeriö 

muut ministeriöt, mitkä? 	 muut projektit, mitkä?  

fl 
fl 
fl 
fl 
fl 

fl 

LI  
fl 
fl 	tielaitos  

fl 	yksittäiset kaupungit  ja kunnat  

fl elinkeinoelämä (kauppa  ja  palvelut) 

yliopistot  ja  korkeakoulut, 
mitkä laitokset (kolme mandollista)?  

flu. 

fl  LI  
fl fl 
fl fl 	maakunnalliset liitot  

fl fl 	suunnittelutoimistot  

fl  LI 	elinkeinoelämä (tuotanto) 

muut tahot, mitkä?  

fl fl  

muita kommentteja  strategisen projektin (Sil)  muodostamasta tutkimuskokonaisuudesta  
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prosessin arviointi 

tutkimussopimuksen  luonne  ja sopijaosapuolet 
(tutkimusyhteistyön  syntyminen  ja  yhteistyön osapuolet) 

miten tutkimussopimus syntyi (rasti ruutuun)? 

tarjouskilpailun  kautta 	 osaprojektin tilaajan yhteydenotton2 

muulla tavoin, miten? 	 osaprojektin tekijän yhteydenottona 

tilaajaosapuolet  tärkeysjärjestyksessä (osaprojektin teeman näkökulmasta):  

2. 

3. 

prosessin valvonta 
(tutkimuksen etenemisen kontrolli) 

miten osaprojekti  on  ollut yhteydessä tilaajaan tutkimuksen aikana  ja  miten usein (rasti sopivaan 
 tai  sopiviin vaihtoehtoihin)?  

kyllä  ei 	 kerran 	2-3  kertaa  4-6  kertaa useammin 

LII  EI  Sil-projektinjohtoryhmä 	LI] 	LI 	EI 	EI 
EI EI  osaprojektin seurantaryhmä 	EI 	EI 	EI 	EI 
EI EI projektisihteeri 	 EI 	EI 	EI 	EI 

muu yhteys, mikä? 

EI 	 --------------------------- LI 	EI 	EI 	EI 

EI 	 --------------------------- EI 	EI 	EI 	EI  

tutkimustehtävän  määrittely 
(määrittelyn tarkkuus  ja joustavuus/poikkeamat  tutkimustyön aikana) 

miten tilaaja maantteli tutkimustehtävän prosessin alussa (rasti ruutuun)? 

erittäin tarkasti (osaprojektilta haluttiin  tulos spesifin  ongelman ratkaisemiseksi) 

melko tarkasti (osaprojektin tuli tuottaa sovellettavaa tietoa tutkimusongelmasta) 

epämääräisesti (osaprojektin tuli tuottaa tutkimustietoa tutkimusongelman teemasta) 

joustavasti (osaprojekti sai tutkimuksen teemaan liittyen määritellä tutkimusongelman) 

tutkimustehtävää tarkennettiin  tai  muutettiin tutkimustyön aikana, miten 
(esiintyikö esimerkiksi 'asenteellisuutta'  ja 'tarkoituksenhakuisuutta') 
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prosessin arviointi  

strategisen projektin  (Si!) onnistuneisuus  prosessina  -  hyviä kokemuksia:  

strategisen projektin  (Si) onnistuneisuus  prosessina - huonoja kokemuksia: 
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osaprojektin  arviointi 

osaprojektin  laatiminen 

millaisia tutkijayhteyksiä osaprojektin laatimiseen  on  liittynyt (rasti ruutuun)? 

osaprojekti  on  laadittu itsenäisenä tutkimustyönä yhden tutkijan toimesta 

osaprojekti  on  laadittu usean tutkijan toimesta (samasta tutkijayhteisöstältoimistosta) 

osaprojekti  on  laadittu usean tutkijan toimesta (useammasta tutkijayhteisöstä) 

osaprojekti  on  käyttänyt ulkopuolista asiantuntemusta, liittyen: 

osaprojektin  luonne 

mihin allaolevaan tutkimustyyppiin  ja  miten hyvin osaprojekti soveltuu (rasti ruutuun)? 

erittäin hyvin tyydyt- 	heikosti 	ei 
hyvin 	tävästi 	 lainkaan 

tieteellinen perustutkimus 
(teonasuuntautunut) 
tieteellinen soveltava tutkimus 	[j] 	E  (empiirinen aineistoanalyysi) 
tieteellinen sovellettu tutkimus 	[II  (suunnittelua palveleva) 
tekninen perustutkimus 
(mallisuuntautunut) 
selvitysluonteinen  tutkimus 
(inventointi) 

muiden osaprojektien hyväksikäyttö 

käytettiinkö osaprojektin laadinnassa  hyväksi muiden  strategisen projektin  (Si) osaprojektien  tie-
toja  ja jos käytettin,  niin mitkä olivat muista projekteista tärkeimmät? 

ei käytetty 

käytettiin  

2. 

3. 
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osaprojektin  arviointi 

osaprojektin  aineisto  ja  metodit 

osaprojektin  keskeinen aineisto muodostuu (numero ruutuun tärkeysjärjestyksessä  1, 2  jne.):  

fl  kirjallisuustiedoista  (esimerkiksi aikaisemmat tutkimukset, historiat jne)  
fl suunnitteluaineistosta  (kaavat, selostukset, muut suunnitteluasiakirjat)  

fl kartta-aineistosta (mukaanlukien ilmakuva-aineisto)  

R kysely/haastatteluaineistosta  (osaprojektia varten tehty) 
kysely/haastatteluaineistosta (aiemmin, muuta tarkoitusta varten tehty)  

fl valokuvalvideoaineistost.a  (omakohtainen havainnointi)  
fl  valokuva/videoaineistosta  (muiden tuottama)  
fl  muu aineisto, mikä? 

auttoiko tilaaja(t)  aineiston hankinnassa?  

fl ei auttanut  
fl  auttoi, ketkä? 

käytettiinkö  tutkimuksessa jotain erikoismetodia  ja jos  käytettiin, niin mitä? 

osaprojektin hyödynnettävyys  
(tulosten käyttäjät) 

tulosten käyttäjien kannalta merkittäviä ryhmiä voivat olla (rasti ruutuun): 

paljon vähän paljon vähän  

fl fl  liikenneministeriö  fl fl  ympäristöministerio  

muut ministeriöt, mitkä? muut projektit, mitkä?  

flfl  --------------------------- fl fl 	--------------------- 
flfl  -------------------------- .flfl --------------------- 

fl fl  tielaitos  fl fl  maakunnalliset liitot  

fl fl  yksittäiset kaupungit  ja kunnat  fl fl  suunnittelutoimistot  

fl fl  elinkeinoelämä (kauppa  ja  palvelut)  fl fl  elinkeinoelämä (tuotanto) 

yliopistot  ja  korkeakoulut, muut tahot, 
mitkä laitokset (kolme mandollista)? mitkä?  

fl fl 1- fl fl  
- -------------------------- .flfl _____________________ 

flfl3. -------------------------- flfl 
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