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TIIVISTELMA  

Selvityksen tarkoituksena  on  ollut kehittaä Tiehallinnon  ja  muiden väyläviras-
tojen käyttöön menetelmiä  tai  toimintamalleja,  joiden avulla väylävirastot 
pystyvät hahmottamaan alueellisia tulevaisuuden tarpeita  ja liikennejärjes-
telmän kehittämistoimia  nykyistä systemaattisemmin valtakunnallisessa 
suunnittelussaan. 

Työn taustalla  on  ollut peruskysymys, miten alueelliset tarpeet pystytään ot-
tamaan huomioon väylävirastojen strategisissa linjauksissa  ja  edelleen, kuin-
ka näitten valtakunnallisten linjausten toteuttaminen sopeutuu erilaisiin 
alueellisen kehityksen tavoitteisiin  ja  painotuksiin. 

Työssä  on  analysoitu kaikkien maakuntien osalta maakuntasuunnitel  mien  ja 
 -ohjelmien viimeisimpiä versioita tekstianalyysin avulla. Tekstianalyysia  on 

 täydennetty  maakunnan liittojen edustajille kohdistetulla kyselyllä sekä liitto-
jen edustajien haastatteluilla. Työn aikana  on  selvitetty myös maakuntien 
liittojen näkemyksiä suunnittelujärjestelmän kehittämistarpeista. 

Alueelliset tavoitteet  ja  tarpeet välittyvät tiepiireille  ja  muille väylävirastoille 
alueellisessa suunnitteluyhteistyössä. Toisaalta tämän yhteistyön kautta väy-
lävirastojen tavoitteet, painotukset  ja  resurssit ovat tiedossa, kun maakunta- 
suunnitelmia  ja  -ohjelmia laaditaan. Tästä perusasetelmasta  on  pyritty kehit-
tämään toimintamalleja, joiden avulla alueelliset tavoitteet  ja  tarpeet voidaan 
välittää nykyistä paremmin väylävirastojen valtakunnalliseen suunnitteluun. 

Selvityksen johtopäätöksinä todetaan 

•  Liikenteen hallinnonala tarvitsee yhteisen näkemyksen toimintaympäris-
tön muutoksista sekä valtakunnallisesti että alueellisella tasolla. Toimin-
taympäristön muutosta koskevan tiedon kokoaminen  ja  yhteinen valta-
kunnallinen ylläpito sekä analysointi ovat edellytyksiä liikenne-  ja  viestin-
täministeriön  ja väylävirastojen liikennejärjestelmätyön  vahvistamiselle. 

• Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien kertaluonteisen analysoinnin ta-
voitteeksi tulee asettaa liikennejärjestelmän kehittämistä koskevan 
"maakuntien  Suomi-vision"  määrittely. Tarkoituksena  on  kuvata maakun-
tien suunnitelmissa ilmenevät keskeiset kehityspiirteet  ja strategiset  ta-
voitteet sekä alueelliset erityispiirteet  koko  maan tasolla. 

• Liikennejärjestelmätyön  vahvistaminen edellyttää väylävirastojen yhteis-
työn vahvistamista myös alueellisessa toiminnassa. 

•  Maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua tulisi kehittää niin, että 
liikennejärjestelmäsuunnitelmat ottavat nykyistä paremmin huomioon val-
takunnalliset liikennepoliittiset linjaukset  ja  maakuntien  strategiset kehi-
tyssuunnat. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmista  tulisi 
näkyä nykyistä paremmin suppeamman suunnittelualueen  ja tarkem-
manasteisen  suunnittelun tuottamat erot maakunnallisiin suunnitelmiin. 



Utnyttjande av planering och uppgifter om verksamhetsmiljön  på  landskapsnivå 
utvecklas. Helsingfors  2007.  Vägförvaltningen. Vägförvaltningens utredningar  30/2007, 38 s. 
+ bilagor2 s. ISSN 1457-9871, ISBN 978-951-803-904-7, TIEH 3201056.  

SAMMANFATTNING 

Syftet med utredningen har varit att utveckla metoder eller verksamhetsmo-
deller för Vägförvaltningens och övriga trafikledsverks bruk. Trafikledsverken 
kan i  sin  planering  på  riksnivå med hjälp av metoderna och modellerna mer 
systematiskt gestalta regionala framtidsbehov och utvecklingsåtgärder i tra-
fiksystemet.  

En  grundläggande fråga i arbetet har varit att utreda hur  de  regionala beho-
ven kan beaktas i trafikledsverkens strategiska linjedragningar och dessut-
om hur genomförandet av dessa riksomfattande linjer kan anpassas  till  olika 
regionala utvecklingsmål och prioriteringar.  

De  senaste versionerna av landskapsöversikterna och -programmen i samt-
liga landskap har analyserats med hjälp av  en  textanalys. Analysen har 
kompletterats med förfrågningar, som har riktats  till  landskapsförbundens 
företrädare, samt genom intervjuer med förbundens representanter. Land-
skapsförbundens åsikter om behoven att utveckla planeringssystemet har 
också utretts i arbetet.  

De  regionala målen och behoven förmedlas i det regionala planeringssam-
arbetet  till  vägdistrikten och övriga trafikledsverk. När landskapsöversikterna 
och -programmen upprättats känner  man å  andra sidan  via  detta samarbete 

 till  trafikledsverkens mål, prioriteringar och resurser. Utgående från denna 
grundkonstellation har  man  strävat efter att utveckla verksamhetsmodeller 
för att  de  regionala målen och behoven bättre skall kunna vidarebefordras  till 

 trafikledsverkens riksomfattande planering.  

I  utredningen konstateras som slutledningar:  

•  Trafikens förvaltningsområde behöver  en  gemensam syn  på  förändring-
arna i verksamhetsmiljön, såväl  på  riksnivå som  på regional  nivå. Förut-
sättningarna för att kommunikationsministeriets och  trafiktedsverkens tra-
fiksystemarbete  skall kunna förstärkas  är  att uppgifterna om förändring-
arna i verksamhetsmiljön sammanställs och att  de  upprätthålls och ana-
lyseras gemensamt  på  nationell nivå.  

•  Definitionen av "landskapens Finlands -vision"  i anslutning  till  trafiksyste-
mets utveckling bör ställas som mål när landskapsöversikterna och  - 

 programmen analyseras som  en  engångsföreteelse. Avsikten  är  att be-
skriva  de  centrala utvecklingsdragen och  de  strategiska målen samt  de 

 regionala särdragen  på  riksnivå, som tas upp i landskapens  planer. 

•  Att förstärka  trafiksystemarbetet  förutsätter att samarbetet trafikledsver -
ken emellan också förstärks när det gäller verksamhet  på regional  nivå.  

Trafiksystemplaneringen  på  landskapsnivå bör utvecklas  så  att trafiksy
-stemplanerna  bättre  än  i dag beaktar  de  nationella trafikpolitiska linjerna 

och landskapens strategiska utvecklingsriktningar. Skillnaderna i planer-
na  på  landskapsnivå, som ett mindre planeringsområde och planering  på 
en  noggrannare nivå framkallar, bör tydligare  än I  dag framgå av stads-
regionernas  trafiksystemplaner. 



Better use of regional planning and regional information on operational environment. 
Helsinki 2007 Finnish Road Administration. Finnra reports 38 p + app. 2 p. ISSN 1457-
9871, ISBN 978-951-803-904-7, TIEH 3201056. 

SUMMARY 

The purpose of the study is to develop methods and patterns of action for 
Finnish Road Administration as well as for other transport infrastructure 
agencies, in order to support these organisations in more systematically per-
ceiving future regional needs and necessary actions to develop the national 
transport system. 

The background of the study lies in the question of how regional needs can 
be taken into account on the national level in strategic transport infrastruc-
ture planning, and, furthermore, how the national guidelines adapt to various 
goals and prioritizations of regional development. 

All the regional plans and programmes have been analysed by using text 
analysis. The analysis has been complemented with a questionnaire sent to 
the regional planning authorities as well as with interviews of representatives 
of the regional authorities. The interviews also covered any views the re-
gional authorities may have on further developing the planning systems in 
regional and transport planning. 

Regional goals and needs are transmitted to regional road authorities and 
other infrastructure agencies in regional planning cooperation. On the other 
hand, the goals, priorities and resources of the infrastructure agencies are 
made known through regional cooperation, as regional plans and pro-
grammes are prepared. From this setup, new working methods have been 
developed in order to more effectively transmit regional goals and needs to 
nationwide strategic planning in transport infrastructure agencies. 

Conclusions of the study are as follows 

•  A shared view on operational environment on both national and regional 
level is needed among the Ministry of Transport and Communications 
and the transport infrastructure agencies. 

•  As the regional plans and programmes are analysed on an ad hoc basis, 
the goal of the analysis should be in constituting a "region-based vision 
of Finland" for the transport sector. The purpose of the vision should be 
in describing the essential features and strategic goals of future regional 
development as well as distinctive regional characteristics in nation-wide 
perspective. 

•  Developing the transport system as one entity, comprised of various 
transport modes, requires strengthening of cooperation between trans-
port infrastructure agencies also in regional planning 

•  Regional transport planning should be developed towards better and 
more comprehensive consideration of national guidelines in transport 
planning as well as strategic regional goals and trends ln city-region 
transport plans, the distinctive features produced by a smaller planning 
area and more detailed planning should be made more visible in com-
parison with regional transport plans. 



ESIPUHE  

Liikennejärjestelmän  ja  väyläpalvelujen  tason suunnittelun aikajänne  on  hy-
vin pitkä. Tehtyjen ratkaisujen tulisi olla toimivia  ja  vastata asiakkaiden  ja  yh-
teiskunnan tarpeisiin useita kymmeniä vuosia. Asiakastyytyväisyyskyselyt, 
asiakaspalaute sekä henkilöli ikenne-  ja  tavarankuljetustutkimukset  tuottavat 
tietoa ensisijaisesti tämän päivän liikkumisesta, tarpeista  ja  odotuksista. Tä-
män vuoksi tarvitaan tulevaisuuden asiakastarpeiden selvittämisen  ja  enna-
koimisen  systemaattisia menetelmiä, jotta suunniteltavat toimenpiteet koh-
dentuisivat myös pitkällä aikavälillä mandollisimman vaikuttavasti. 

Tässä työssä  on  kehitetty lähestymistapaa, jonka avulla Tiehallinto, muut 
väylävirastot sekä liikenne-  ja  viestintäministeriö  pystyvät valtakunnallisessa 
suunnittelussa hahmottamaan tulevaisuuden tarpeita  ja  liikennejärjestelmän 
kehittämistoimia  nykyistä systemaattisemmin alueellisen toimintaympäristö-
tiedon sekä alueiden suunnittelujärjestelmässä syntyneiden suunnitelmien  ja 

 ohjelmien pohjalta. Työn painopiste  on väylävirastojen  strategisessa suunnit-
telussa  ja  väylänpidon  ohjelmoinnin eri vaiheissa. 

Selvitys  on  osa  Tiehallinnon  tutkimusohjelmaa "Asiakasryhmien tarpeet", 
ASTAR  2004-2007.  Selvitystä  on  ohjannut projektiryhmä, johon ovat kuulu-
neet:  

Petri  Keränen, Tiehallinto,  Savo-Karjalan tiepiiri 
Hannu Haukkasalo, Etelä-Suomen maakuntien Ilittouma 
Veijo Kokkarinen, Tiehallinto, asiantuntijapalvelut  
Jukka  Ronni, Ratahallintokeskus  
Esa Sirkiä, Merenkulkulaitos 
Maija  Stenvall,  Uudenmaan liitto  
Minna Weurlander, Tiehallinto, asiantuntijapalvelut 

 Riitta Viren, liikenne-  ja  viestintäministeriö  

Selvityksen laatimisesta  on  vastannut Seppo Lampinen (YY -Optima  Oy). 
Työhön ovat osallistuneet YY -Optima  Oy:stä  Anna Saarlo  sekä Insinööritoi-
misto Liidea Oy:stä Henriika Weiste  ja  Sonja Lang.  

Helsingissä kesäkuussa  2007 

Tiehallinto 
Asiantuntijapalvelut 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

Liikennejärjestelmän  ja väyläpalvelujen  tason suunnittelun aikajänne  on  hy-
vin pitkä. Tehtyjen ratkaisujen tulisi olla toimivia  ja  vastata asiakkaiden  ja  yh-
teiskunnan tarpeisiin useita kymmeniä vuosia. Asiakastyytyväisyyskyselyt, 
asiakaspalaute sekä henkilöliikenne-  ja tavarankuljetustutkimukset  tuottavat 
tietoa ensisijaisesti tämän päivän liikkumisesta, tarpeista  ja  odotuksista. Tä-
män vuoksi tarvitaan tulevaisuuden asiakastarpeiden selvittämisen  ja enna-
koimisen  systemaattisia menetelmiä, jotta suunniteltavat toimenpiteet koh-
dentuisivat myös pitkällä aikavälillä mandollisimman vaikuttavasti. 

Maakuntien liittojen vastuulla tehtävässä alueiden kehittämisen suunnittelu- 
järjestelmässä kuvataan myös toimintaympäristön pitkän aikavälin kehitys-
näkymiä, alueiden tarpeita sekä suoraan  ja  välillisesti liikennejärjestelmän 
kehittämiseen vaikuttavia tavoitteita  ja  toimenpiteitä. 

Syksyn  2006  aikana valmistuivat kaikkiin maakuntiin uudet maakuntaohjel
-mat.  Uusimmat maakuntasuunnitelmat ovat valmistuneet vuosien  2003-

2006  aikana. 

Ympäristöministeriössä,  liikenne-  ja viestintäministeriössä  sekä Tiehallinnos
-sa  tehdyt edellisten ohjelmakausien maakuntaohjelmien analyysit ovat osoit-

taneet, että liikennejärjestelmäasioita käsitellään maakuntien suunnittelujär-
jestelmässä erittäin vaihtelevasti. 

Tiehallinnon  SUUNTA  2010  -työssä (suunnittelun lähivuosien kehittämislin-
jaukset  ja  kehittämisohjelma)  on  keskeisiksi kehittämiskohteiksi kirjattu asia-
kaslähtöisyyden lisääminen, tietoperustan laajentaminen sekä tiedonhallin-
nan tehostaminen. 

Maakunnallisen suunnittelun  ja  toiminta ympäristötiedon hyödyntämisen ke-
hittämisen tavoitteeksi asetettiin systemaattinen toimintaympäristön  ja sen 

 muutoksien sekä alueiden suunnittelujärjestelmässä syntyneiden suunnitel-
mien  ja  ohjelmien analysoinnin menetelmän kehittäminen Tiehallinnon, mui-
den väylävirastojen  ja  liikenne-  ja viestintäministeriön  käyttöön. Tavoitteena 
oli, että menetelmää hyödyntäen väylävirastot pystyvät hahmottamaan tule-
vaisuuden tarpeita  ja liikennejärjestelmän kehittämistoimia  nykyistä syste-
maattisemmin. 

Työn taustalla  on  peruskysymys, miten alueelliset tarpeet pystytään otta-
maan huomioon väylävirastojen strategisissa linjauksissa  ja ohjelmoinnissa 
ja  edelleen, kuinka näitten valtakunnallisten linjausten toteuttaminen sopeu-
tuu erilaisiin alueellisen kehityksen tavoitteisiin  ja  painotuksiin. 
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2  MAAKUNNALLINEN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ 
(ALUEIDEN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELU) 

Maakunnan liitoilla  on  sekä lailla säädettyjä että vapaaehtoisia tehtäviä. 
Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien laatiminen  on  lakisääteistä. Lisäksi 
alueiden kehittämislaissa  (602/2002)  määriteltyyn suunnittelujärjestelmään 

 kuuluu vuosittain laadittava maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. 
Maakunnan liitto laatu toteuttamissuunnitelman yhteistyössä valtion viran-
omaisten, kuntien  ja  muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien 
kanssa. 

Valtakunnallisten alueiden kehittämisen tavoitteiden toteuttamiseksi voidaan 
laatia määräaikaisia erityisohjelmia, jotka sovitetaan yhteen maakuntaohjel

-mien  kanssa. Ohjelmat hyväksyy valtioneuvosto. Tällaisia erityisohjelmia 
ovat aluekeskusohjelma, maaseutupoliittinen kokonaisohjelma, osaamiskes-
kusohjelma  ja  saaristo-ohjelma. 

Maakuntasuunnitelma  toimii lähtökohtana kaikelle maakunnan kehittämi-
seen tähtäävälle toiminnalle. Siinä määritellään maakunnan pitkän aikavälin 
kehittämisen suuntaviivat  ja  osoitetaan "maakunnan tavoiteltu kehitys"  20-
30  vuoden aikavälillä. Maakuntasuunnitelmaa toteutetaan pitkän tähtäimen 
maakuntakaavalla sekä maakuntaohjelmalla. Maakuntasuunnitelma päivite-
tään valtuustokausittain. Maakuntien nykyiset suunnitelmat ulottuvat vuosille 

 2020-2030.  

Maakuntaohjelma  on  neljän vuoden mittainen toimintasuunnitelma, joka to-
teuttaa maakuntasuunnitelman linjauksia sekä ohjaa  ja  kokoaa aluekehitys-
työtä.  Se  sisältää kuvauksen maakunnan  ja sen  osien nykytilasta  ja  kehittä-
mismandollisuuksista,  maakunnan kehittämisen linjaukset, kehittämisen 
kannalta keskeisimmät hankkeet sekä olennaiset toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. 

Maakuntaohjelmaa  laadittaessa otetaan huomioon alueiden kehittämislain 
mukaan "maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämisen ta-
voitteet, hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu 1  ja  maakun-
taa koskevat muut tässä laissa tarkoitetut ohjelmat". 

Maakuntaohjelma  laaditaan kunkin valtuustokauden alkamista seuraavan 
vuoden loppuun mennessä. Vuoden  2006  lopulla valmistuivat maakuntaoh-
jelmat vuosille  2007-2010.  Valtion viranomaisten  on  omassa toiminnassaan 
otettava huomioon maakuntaohjeiman tavoitteet, edistettävä niiden toteutu-
mista sekä arvioitava toimenpiteidensä vaikutusta aluekehitykseen. 

Maakunnan yhteistyöryhmä  (MYR)  on  lakisääteinen toimielin,  johon maa-
kuntahallitus nimeää edustajat. Tiehallinto edustaa useimmissa maakunnis-
sa MYR:ssä yksin  koko  liikenne-  ja  viestintäministeriön hallinnonalaa.  

1  Asiaa käsitellään luvussa  5.3.  
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MAAKUNNALLINEN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ (ALUEIDEN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELU)  

Koko  maakunnallista  suunnittelujärjesteimää  voidaan kuvata seuraavasti: 

Maakuntasuunnitelma 
Valtakunnalliset 

alueiden 
KisaUwäIlnen 
	 kehittamisen 

tavoitteet 

Maakunta- 
kaava 	K:i:ii::>  

Valtion hallinnon- 
aloittaiset 

suunnitelmat  
ja  ohjelmat  I 	Kuntien kaavoitus  ja  

viranomaispaatokset 	Maakun(aohjeIm 	 EU -ohJelmat 
- - 	- 	 toteuttamissuunnitelma  

Toteuttaminen  hallin ,vnaloittain: 
si-säasiainministenö.  maa-ja metsatalousminisleriö,  liikenne-ja *stintaministeñi, kau,a-ja 
tollisuusministe,5,  sosiaali-ja ter.eysministe,ö, työministeñö, ptiskJministeriö  

Valtakunnalliset 
alueidenkäyttö- 

tavoitteet 

Valtioneuvoston 
ohjaavat 
päatökset 

Maakunta - 	Valtioneuvoston 

L hieIma 
	erityisohjelmat  

Kuva  1. 	Maakunnan kehittämisen malli  
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TYöN  AINEISTO  JA MENETELMAT 

3  TYÖN AINEISTO  JA  MENETELMÄT  

3.1 	Aineisto 

Työssä  on  analysoitu tehtävän rajauksen mukaisesti kaikkien maakuntien 
osalta maakunnallisen suunnittelun tuottamien lakisääteisten asiakirjojen, 
maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien viimeisimpiä versioita (ks. luku  4.1).  

Maakunnallisen suunnittelun tuottamat maakuntakaavat sekä liikennejärjes-
telmäsuunnitelmat eivät ole analyysin kohteena, eivätkä myöskään muut 
maakunnan liittojen tuottamat, esimerkiksi toimintaympäristön muutoksia kä-
sittelevät asiakirjat.  

3.2  Menetelmät  

Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien sisältö  on  käsitelty tekstianalyysin 
avulla. Tekstianalyysia  on täydennetty  maakunnan liittojen edustajille kohdis-
tetulla kyselyllä sekä liittojen edustajien haastatteluilla. 

Työn aikana  on  järjestetty liikenne-  ja  viestintäministeriölle  ja  väylävirastoille 
työseminaari,  jossa käsiteltiin työn aikana esiin nousseita kysymyksiä  ja 

 alustavia tuloksia. 

Projektiryhmän  käymä keskustelu  on  muodostanut oleellisen osan analyysi- 
vaiheen tulosten tulkinnassa  ja  painotusten  määrittelyssä. 
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4  MAAKUNTASUUNNITELMIEN  JA  -OHJELMIEN  ANA-
[WÅ'&11  

4.1  Analyysimenetelmä 

Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien analyysin tavoitteena oli muodostaa 
valtakunnallinen kokonaisnäkemys maakuntien keskeisistä muutoksista  10-
20  vuoden aikavälillä. Näkemys perustuu maakunnan liittojen maakunta- 
suunnitelmissa  ja  -ohjelmissa esittämään kuvaan oman alueensa tulevai-
suudesta. Tavoitteena oli tuottaa mandollisimman täsmällinen  kuva  alueen 
asettamista liikennejärjestelmän strategisista tavoitteista. Mandollisuuksien 
mukaan pyritään kuvaamaan myös tavoitteiden taustoja  ja  perusteluita sekä 
liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden kytkentöjä muiden (läheisten) 
maakuntien kehittämistavoitteisiin. 

Eri maakunnissa käytetään suunnitteluhierarkian eri tasoista 
erilaisia käsitteitä. Tässä työssä kaikkein ylintä tasoa kutsutaan 
visioksi,  joka kuvaa maakunnan tavoitteellisen tilan pitkällä, 

 20-30  vuoden aikavälillä. Alimmalla tasolla ovat liikennejärjes-
telmän kehittämisen toimet, jotka ovat esimerkiksi väylien  tai 

 liikennepalvelujen kehittämistoimenpiteitä.  Vision  ja  toimien vä-
lissä ovat maakunnan -  ja  tämän selvityksen kannalta erityi-
sesti - liikennejärjestelmän kehittämisen  strategiset  tavoitteet, 
joita eri yhteyksissä saatetaan kutsua esimerkiksi strategiksi 
linjauksiksi, painotuksiksi  tai  toimintalinjoiksi.  

Analyysia varten poimittiin taulukkopohjaan tiedot maakuntasuunnitelmista  ja 
 -ohjelmista. Tarkastellut maakuntasuunnitelmat  ja  -ohjelmat  on  esitetty tau-

lukossa  1.  
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Taulukko  1.  Tarkastellut maakuntasuunnitelmat  ja  -ohjelmat 

Maakuntasuunnitelma Maakuntaohjelma  
Uusimaa  2030,  hyväksytty  12/2005 2007-2010,  hyväksytty  12/2006  
Varsinais-Suomi 2025,  hyväksytty  6/2005 2005-2008,  hyväksytty  612005  
Itä-Uusimaa  2035,  hyväksytty  12/2005 2007-2010,  hyväksytty  11/2006  
Satakunta  2030,  hyväksytty  2003 2007-2010,  hyväksytty  12/2006  
Häme  2030,  hyväksytty  11/2005 2007-2010,  hyväksytty  11/2006  
Pirkanmaa  2005+,  hyväksytty  10/2005 2007-2010,  hyväksytty  11/2006  
Päijät-Häme  2030,  päivitetty  3/2005 2007-2010,  hyväksytty  12/2006  
Kymenlaakso  2030,  hyväksytty  12/2005 2007-2010,  hyväksytty  12/2006  
Etelä-Karjala  2030,  hyväksytty  5/2003 2007-2010,  hyväksytty  12/2006  
Etelä -Savo 2025,  hyväksytty  11/2005 2007-2010,  hyväksytty  11/2006  
Pohjois-Savo 2030,  hyväksytty  1/2006 2007-201 0,  hyväksytty  11/2006  
Pohjois-Karjala  2025,  hyväksytty  11/2005 2007-2010,  hyväksytty  11/2006  
Keski -Suomi 2030,  hyväksytty  11/2005 2007-2010,  hyväksytty  12/2006  
Etelä-Pohjanmaa  2030,  hyväksytty  11/2005 2007-2010,  hyväksytty  12/2006  
Pohjanmaa  2020,  hyväksytty  3/2003 2007-2010,  hyväksytty  10/2006  
Keski-Pohjanmaa  2020,  hyväksytty  11/2005 2007-2010,  hyväksytty  12/2006  
Pohjois-  
Pohjanmaa 2020  hyväksytty  6/2003 2007-2010  hyväksytty  11/2006  

Kainuu  2025,  hyväksytty  9/2005 2006-2010,  hyväksytty  2/2006  
Lappi  2022,  hyväksytty  5/2005 2007-201 0,  hyväksytty  11/2006  

Toimintaympäristötietona  poimittiin taulukoihin maakuntien visiot,  strategiset 
 painopisteet  sekä  strategiset  tavoitteet/linjaukset. Väestötietoina  kerättiin 

tiedot nykyisestä väestöstä  (2005)  sekä liittojen  väestösuunnitteet.  Vertailu- 
tietona esitettiin Tilastokeskuksen  väestöennuste  vuodelle  2030  (Statfi  n).  

Elinkeinorakennetta  esiteltiin työpaikkojen  nykytilan  ja  suunnitteen näkökul-
masta. Lisäksi haettiin mandollista muuta, erityisesti  muutosnäkymiä  tai  - 

 odotuksia koskevaa tietoa.  Aluerakennetta  kuvattiin yleisesti  ja  tavoitteiden 
näkökulmasta. Suuntautumista tarkasteltiin kotimaassa  ja  kansainvälisesti. 
Erikseen tarkasteltiin liikenneyhteyksien suuntautumista. 

Alueiden  määrittelemät liikennejärjestelmän  kehittämistavoitteet  ryhmiteltiin 
strategisiin  tavoitteisiin sekä  liikennemuodoittain.  Tietojen kerääminen tehtiin 
ilman tulkintaa, eli tiedot  maakuntasuunnitelmista  ja  -ohjelmista poimittiin 
taulukoihin sellaisenaan. Sanallisen tiedon lisäksi kerättiin alueiden suuntau-
tumista kuvaavat kartat.  

Taulukkoyhteenveto  toimitettiin maakuntien  liittoihin maakuntasuunnitelmien 
 ja  -ohjelmien  koordinaattoreille kommentoitavaksi. Taulukkoja  täydennettiin 

joiltakin osin kommenttien pohjalta. Edelleen  pitäydyttiin  kuitenkin  maakun-
tasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa esitetyissä  sanamuodoissa. 

Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien  taulukkoyhteenveto  on  esitetty raportin 
liitteessä  1.  
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4.2 	Kirjallisen aineiston analyysin tulokset 

Visiot, strategiat  ja painopisteet 

Maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa maakuntien kehityksen tavoitteita  ja 
 yleisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi  on  kuvattu visioiden,  strategisten 

 painopisteiden  ja strategisten  linjausten  avulla. Maakuntien visioista käy ilmi, 
että lähes kaikkien maakuntien tavoitteena  on  kansainvälistyminen. Liiken-
nejärjestelmän kehittämisen kannalta visioissa huomionarvoisia ovat myös 
saavutettavuuteen  ja  alueen vetovoimaisuuden parantamiseen liittyvät mai-
ninnat. Muita yleisiä  ja  useassa maakunnassa toistuvia tavoitteita ovat ihmis-
ten hyvä elämä, turvallisuus  ja  yhteistyö. 

Strategissa  tavoitteissa korostuu Venäjän rajanaapuruuden hyödyntäminen, 
kansainvälistyminen Itämeren piirissä sekä sijaintiedun hyödyntäminen. 
Useissa maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa liikenne nähdään  jo  itses-
sään yhtenä strategisena painopisteenä. Lisäksi strategisissa tavoitteissa 
korostuu liikenteeseen liittyen saavutettavuus, toimivan yhdyskunta-  ja  alue- 
rakenteen kehittäminen sekä kansainvälistyminen. Maakuntien liikennejär-
jestelmän kehittämisstrategioissa tuodaan esiin konkreettisempia liikenteen 
kehittämistavoitteita  mm.  alueen suuntautumiseen  ja  alueen liikenteellisten 
vahvuuksien kehittämiseen liittyen. 

Väestö 

Kaikki maakunnat ovat maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa esittäneet 
tietoja maakunnan nykyisestä väestömäärästä. Useimmista löytyy myös liit-
tojen väestöennusteita, -tavoitteita  tai  -arvioita. Useat maakunnat asettavat 
tavoitteita väestömäärän kasvattamiselle. 

Elinkeinora kenne  

Elinkeinorakenteen selvittäminen osoittautui ongelmalliseksi. Maakunnat 
esittävät suhteellisen vähän tietoa elinkeinorakenteestaan,  ja  tietojen esitys- 
tavat vaihtelevat huomattavasti. Nykytietoa löytyy useimmista maakunta- 
suunnitelmista  tai  -ohjelmista, mutta työpaikkasuunnitteita esittää selkeästi 
harvempi maakunta. Suunnitelmissa  ja  -ohjelmissa hahmotellaan enem-
mänkin laajoja kehityslinjoja kuin lukuja. 

Aluera kenne 

Aluerakenteesta  puhutaan maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa useassa 
eri mielessä. Jotkut maasuunnitelmat/ohjelmat esittävät maakunnan sisäisen 
aluerakenteen hyvinkin tarkasti,  osa  esittelee "kuntakenttänsä" (hallinnolli-
nen aluerakenne) kun taas osassa tarkastellaan maakunnan asemaa valta-
kunnan aluerakenteessa. Myös aluerakenteen tavoitteet  on  esitetty eri ta-
voin. Lähes kaikkien liittojen maakuntasuunnitelmista  tai  -ohjelmista  on  kui-
tenkin selkeästi löydettävissä maakunnan aluerakenteen keskeiset kehittä-
misen painopisteet. Yleisiä aluerakenteen kehittämisen tavoitteita ovat yh-
dyskuntarakenteen eheyttäminen, vahvojen keskuksien kehittäminen, moni-
keskuksinen aluerakenne sekä erilaisten kehittämisvyöhykkeiden edistämi-
nen. 
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Alueen suuntautuminen 

Alueen kansallista  ja  kansainvälistä suuntautumista  on  tarkasteltu liikenteel
-lisen  (tai  toiminnallisen) suuntautumisen näkökulmasta. Moni maakunta tun-

tee olevansa välittäjäasemassa niin pohjois-eteläsuunnassa kuin itä-
länsisuunnassakin. Moni maakunta esittää myös kuuluvansa erilaisiin liittou-
tumiin, vyöhykkeisiin  tai  toiminnallisiin aluekokonaisuuksiin.  Osa  maakunnis

-ta  tuo esiin myös  sen,  kuinka maakuntien sisällä  on  erilaisia suuntautu-
masuuntia omaavia alueita. 

Kansainvälisen suuntautumisen yhteydessä esiin nousevat erityisesti Itämeri 
 ja  Pietari. Suuntautumisensa Venäjälle tuo julki  13  maakuntaa. Pietarin tär-

keänä suuntautumiskohteena mainitsee erikseen kandeksan maakuntaa  ja 
 Luoteis-Venäjän neljä.  11  maakuntaa kertoo olevansa Itämeren alueen aktii-

visia toimijoita. Baltiaan suuntautuneita maakuntia  on  neljä. Barentsin alu-
eeseen kuuluvat Kainuu, Lappi  ja  Pohjois-Pohjanmaa. Perämerenkaaren 
yhteistyötä harjoittavat Lappi  ja  Pohjois-Pohjanmaa 

Liikenneyhteyksien suuntautumisesta kertovat  mm.  kommentit  maakunnan 
sijainnista suhteessa pääväyliin sekä kuvaukset alueen liikenneverkoista  ja 

 liikenneyhteyksistä.  Useat liitot esittävät suuntautumistaan tekstien ohessa 
myös havainnollisina karttaesityksinä. 

Liikennejärjestelmä 

Liikennejärjestelmää  ja sen  kehittämistarpeita  on  lähestytty maakuntaohjel
-missa ja  -suunnitelmissa monista eri näkökulmista. Useimpien ohjelmien  ja 

 suunnitelmien näkökulma liikenteen edellytysten parantamiseen  on  hyvin  inf
-rastruktuuripainotteinen.  Liikenteen toimintaedellytyksiä pyritään paranta-

maan ennen kaikkea  tie-  ja  rataverkon kehittämishankkeilla.  Vähemmän 
huomiota kiinnitetään liikkumisen kysyntään  ja  kulkutapoihin  vaikuttamiseen, 
liikennepalveluiden kehittämiseen  tai  muihin liikkumisen edeHytyksiä  paranta- 
vim  toimenpiteisiin. 

Liikennejärjestelmää  on  tarkasteltu paljon alueen vetovoimaisuuden  ja  saa-
vutettavuuden näkökulmasta. Myös kehittämisvyöhyke-ajattelu  on  löytänyt 
tiensä maakuntien suunnitelmiin. Logistiikan kehittäminen saa suuren roolin 
maakuntien aseman vahvistamisessa. Kansainvälinen näkökulma nousee 
esille lentoyhteyksien  ja  itärajan liikenteen kehittämisen yhteydessä. Liiken-
neturvallisuusnäkökulmat nousevat esille jonkin verran tieliikenteen, erityises-
ti kevyen liikenteen yhteydessä. Kevyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen  kehit-
tämistä käsitellään tavallisesti  vain  hyvin yleisellä tasolla. Myös vesiväylät  ja 

 -liikenne saavat osakseen suhteellisen vähän huomiota. Kestävän kehityksen 
näkökulma  on  ainakin strategisella tasolla huomioitu lähes kaikissa suunni-
telmissa. 

Maakuntien hikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden esittämistavoissa  on 
 suuria vaihteluita. Eroja  on  liikennettä  ja  infrastruktuuria koskevan tiedon 

määrässä, ai kajänteessä sekä konkreettisuudessa. Saavutettavuudel  la  ja 
 hyvillä liikenneyhteyksillä nähdään yleisesti olevan merkitystä alueen hou-

kuttelevuuteen. Yleisiä tavoitteita ovat kuuluminen kansalliseen liikenneverk-
koon, liikenneturvallisuuden parantaminen, kansainvälisten yhteyksien kehit-
täminen,  tie-  ja  rataverkon  kunnossapito  ja  parantaminen sekä logistiikan 
kehittäminen. Huomiota kiinnitetään erityisesti asukkaiden liikkumistarpeisiin, 
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elinkeinoelämän kuljetuksiin sekä myös hyvien liikenneyhteyksien positiivi
-sun  ja  mandollisesti alueen houkuttelevuutta parantaviin imagovaikutuksiin. 

Esille nousee myös kestävän kehityksen sekä aluerakenteen tukeminen. 

Liikennejärjestelmän  strategisissa tavoitteissa tulevat esille sekä liikenteen 
että infrastruktuurin kehittämiseen liittyvät tekijät. Eniten ohjelmissa  ja  suun-
nitelmissa kiinnitetään huomiota  tie-  ja  rataverkon  kuntoon. Näitä koskevat 
kehittämisehdotukset ovat myös konkreettisimpia  ja  täsmällisimpiä.  Liiken-
teen rooli  on  maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa infrastruktuuriin verrat-
tuna toissijaisena. Ehkä taustalta  on  luettavissa toive siitä, että  jos  infrastruk-
tuuria parannetaan, paranevat myös liikennepalvelut. 

Tieverkkoa  koskevat tavoitteet nousevat voimakkaasti esille kaikissa maa-
kunnissa. Tärkeimpinä tavoitteina pidetään tieluokkien nostoja (alueellisten 
kantateiden muuttaminen valtateiksi)  ja  valtateiden  saamista runkoverkkoon 
ja/tai  TEN -verkostoon. Tässä korostuu maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien 

 ja  edunvalvontaluonne.  Huomiota kiinnitetään kuitenkin myös teiden kuntoon 
 ja  palvelutason parantamiseen. 

Raideliikenteessä  tavoitteet painottuivat rataverkon kehittämistä koskeviin 
tavoitteisiin. Kaikissa maakunnissa asetetaan tavoitteita joko uusien ratojen 
rakentamiselle, kaksoisraiteiden toteuttamisille  tai  ratojen peruskorjauksille. 
Teollisuuden kannalta keskeisten rataosuuksien kantavuuden nostaminen 
sekä junaliikenteen nopeuttamiseksi tarvittavien perusparannustöiden toteut-
taminen olivat yleisimmät tavoitteet. Ratapihojen laajentaminen, rataosien 
sähköistäminen  ja  kaksoisraiteiden  rakentaminen sekä kansallisen rataver

-kon  sujuva liittyminen Ruotsin  ja  Venäjän rataverkostoon olivat myös usein 
toistuvia tavoitteita. Raideliikenteessä tärkeimpänä nähtiin valtakunnallisesti 
merkittävien pääratojen henkilöliikenteen nopeuttaminen  ja  junatarjonnan 

 kehittäminen (Pendolino,  IC  ja  taajamajunat)  sekä liityntäliikenteen  ja  liiken-
neturvallisuuden kehittäminen. 

Lentoliikenteen kehittämiseen liittyviä tavoitteita esitettiin useassa maakun-
nassa.  Osa  maakunnista  ei kuitenkaan esittänyt lainkaan lentoliikenteen ke-
hittämistä kokevia tavoitteita. Tavoitteet liittyivät yleisimmin pääkaupunki-
seudulle suuntautuvien yhteyksien parantamiseen sekä uusien kansainvälis-
ten lentoyhteyksien kehittämiseen. Yleinen tavoite koski lentoliikenteen  pal

-velutasoa  jo  olemassa olevilta kentiltä. Tavoitteeksi asetettiin lentoliikenne, 
joka tarjoaa päivittäiset asiointimandollisuudet pääkaupunkiseudulle. Kan-
sainvälistä  tai  rajaliikennettä  koskevat kehittämistavoitteet koskivat pitkälti 
suoria ulkomaan lentoyhteyksiä  ja  itärajan liikenteen kehittämistä (erityisesti 
Pietarin alue). Joissain suunnitelmissa nousi esiin lentokenttien  ja  -asemien 
parantaminen sekä ostoliikenteen varassa olevien lentokenttien toiminta-
edellytysten turvaaminen  ja  kehittäminen. Tavoitteisiin ei kuulunut yhtään 
kokonaan uutta lentokenttää. 

Vesiväylien  kehittämisen tavoitteita olivat Saimaan kanavan vuokrasopimuk-
sen uudistaminen, väylien syventäminen sekä ympärivuotisten meritieyhte-
yksien kehittäminen. Vesiliikenteessä tavoitteita asetettiin rahtiliikenteen toi-
mintaedellytysten kehittämiselle, vesistömatkailun edistämiselle, saaristojen 
saavutettavuuden kehittämiselle sekä  mm.  Suomenlanden öljynkuljetusriski

-en  vähentämiselle. 
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Maakuntien satamien erikoistuminen  ja  satamien yhteistyön lisääminen oli-
vat satamien kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Satamat nähtiin osana koko-
naisuutta, jossa hyvät, satamakuljetusten kannalta toimivat tieyhteydet ovat 
tärkeitä. Useassa maakunnassa satamaa koskevat tavoitteet liittyivät juuri 
maantieyhteyksien kehittämiseen. Kaikki rannikkomaakunnat eivät esittäneet 
vesiliikennettä  tai  satamia koskevia tavoitteita.  Sen  sijaan satamiin liittyviä 
tavoitteita oli luettavissa myös muiden kuin rannikkomaakuntien maakunta- 
suunnitelmissa  ja  -ohjelmissa. 

Maakunnan logistisen aseman vahvistaminen, sekä logistisen yhteistyön li-
sääminen eri liikennemuotojen välillä ovat yleisiä logistiikan kehittämisen ta-
voitteita. Logistiikan kehittäminen  on  pääosassa maakunnista voimakkaasti 
esillä - ei kuitenkaan kaikissa. Useassa maakunnassa  on  logistiikkakeskuk

-sia,  joiden merkittävyyttä halutaan lisätä. Erikseen kehittämiskohteina maini-
taan  mm.  puutavarakuljetukset, kauttakulkuliikenne,  Venäjän kuljetukset se-
kä Länsi-Suomen rautateiden tavaraliikenteen kehittäminen. 

Itärajan rajaliikenteen kehittäminen oli luettavissa  12  maakunnan tavoitteista. 
Länteen suuntatuvan liikenteen kehittäminen  sen  sijaan esiintyi  vain  muuta-
man maakunnan tavoitteissa. Rajanylityspaikkojen  ja  niiden raideliikenteen 
kehittäminen sekä suorien lentoyhteyksien kehittäminen maakuntakentiltä 
Eurooppaan olivat yleisesti esitettyjä kansainvälisiin yhteyksiin liittyviä tavoit-
teita. 

Suunnitelmissa otetaan vähiten kantaa kevyen  ja  joukkoliikenteen  kehittämi-
seen. Joukkoliikenteen tavoitteet liittyivät yleisimmin toimintaedellytysten pa-
rantamiseen, rahoitusjärjestelmän kehittämiseen sekä joukkoliikenneinfor-
maation parantamiseen. Maaseudun joukkoliikenteen palvelutason turvaa-
minen koettiin myös tärkeäksi useammassa maakunnassa. Kevytliikentees

-sä  yleisimmät  tavoitteet olivat toimintaedellytysten parantaminen etenkin 
koulujen  ja  päiväkotien yhteydessä sekä verkollisten puutteiden korjaaminen 

 ja  turvallisuuden parantaminen.  

4.3  Johtopäätöksiä maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien 
analyysista 

Maakuntasuunnitelmat  ja  -ohjelmat tarjoavat erilaisten luonteidensa vuoksi 
hyvinkin erityyppisiä tietoja maakunnan kehityksestä  ja  tulevaisuuden linja-
uksista: 

• Maakuntasuunnitelmien  tarjoamat tiedot vaikuttavat tärkeämmiltä ottaen 
huomioon, että työn tavoitteena  on  muodostaa kokonaisnäkemys maa-
kuntien tulevaisuuden tarpeista  ja  liikennejärjestelmän  kehittämistoimista 
pitkällä aikavälillä  (10-20  vuotta). 

• Maakuntasuunnitelmat  kuvaavat tyypillisesti maakunnan strategisia ta-
voitteita (visiot, strategiat, aluerakenteen tavoitteet jne.). Suunnitelmissa 
esitetään usein suuntaviivoja täsmällisten (lukumääräisten) tavoitteiden 
sijaan. 

• Maakuntaohjelmissa  on  enemmän tietoa liikenteeseen  ja  infrastruktuuriin 
 liittyen. 

•  Toimintaympäristöä  ja  liikennejärjestelmän  kehittämistavoitteita koske-
van tiedon keruun näkökulmasta konkreettisempaa tietoa tarjoavat maa-
kuntaohjelmat, joiden aikajänne ei kuitenkaan ylety kovinkaan kauas. 
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Maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa  on  esitetty erilaisia liikennejärjestel
-män  kannalta oleellisia strategisia tavoitteita, jotka voivat liittyä 

-  alueen suuntautumiseen kotimaassa, 
-  alueen kansainväliseen suuntautumiseen, 
- aluerakenteen kehittämiseen  tai  
-  välittömästi liikennejärjestelmän kehittämiseen. 

Lii kennejärjestelmän  kehittämistä koskevat  strategiset  tavoitteet eivät ole 
kaikilta osin yhdenmukaisia maakuntien visioiden  ja  strategioiden  kanssa. 
Esimerkiksi puhtaan  ja  viihtyisän ympäristön  ja  vaikkapa ekotehokkuuden 
tavoittelu muuttuu liikennejärjestelmän tavoitteissa henkilöautoilun toiminta-
edellytysten parantamiseksi. Toisaalta infrastruktuuria  ja  saavutettavuutta 
parantamaDa  voidaan parantaa alueen vetovoimaisuutta  ja  esimerkiksi kan-
sainvälisiä lentoyhteyksiä parantamalla edistää kansainvälistymistä. Maa-
kuntasuunnitelmista  ja  -ohjelmista  on  vaikea nähdä loogista yhteyttä liiken-
teellisten ongelmien  ja  liikennejärjestelmän kehittämistoimien  (keinojen) välil-
lä. Esitetyillä liikennejärjestelmän kehittämistoimilla tavoitellaan paremminkin 
alueiden houkuttelevuuden  ja  imagon parantamista kuin liikenteellisen on-
gelman ratkaisua. Liikenteellisiä perusteluja kehittämistoimille  on  esitetty vä-
hän  tai  ei lainkaan. Useat maakunnat toivatkin kyselyissä  tai  haastatteluissa 
esille, että perusteita esitetyille toimenpiteille  on  laajemmin esitetty liikenne-
järjestelmäsuunnitelmissa. 

Maakunnan liitoilta saadussa palautteessa tuotiin esille, että yhteenvetoihin 
olisi poimittava tietoja myös liikennejärjestelmäsuunnitelmista, maakunta- 
kaavoista  tai  muista tilastoista, jotta maakunnallisen suunnittelun "henki" tuli-
si riittävästi esille. Maakuntasuunnitelmat kuvaavat tyypillisesti maakunnan 
strategisia tavoitteita,  ja  liikenne nähdään ehkä paremminkin yhtenä keinona 
vastata tavoitteeseen. Tästä syystä liikennejärjestelmän kehittämisen sisäl-
löllisiä kysymyksiä käsitellään hyvin eri tavoin tässä laajemmassa konteks-
tissa. Useissa maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa oli viittauksia maa- 
kunnallisiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin  ja  maakuntakaavoihin.  Toisaalta 
tarve tarkastella tietoja useasta eri lähteestä nostaa esille kysymyksen maa-
kuntien suunnittelujärjestelmän toimivuudesta liikenneasioissa. 

Maakuntasuunnitelmiin  ja  -ohjelmiin liittyy  mallin  muodostamisen kannalta 
myös käytännöllisiä haasteita: maakuntasuunnitelmat  ja  -ohjelmat ovat ra-
kenteeltaan, esitystavaltaan  ja  tarkkuustasoltaan  epäyhtenäisiä. Yhtenä 
syynä tähän voi arvioida olevan näihin asiakirjoihin valitut painotukset. 

Edellä kuvattua maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien analysointia varten 
muodostettu aineiston ryhmittely voidaan suurempina kokonaisuuksina liittää 
liikennejärjestelmän kehittämiseen seuraavasti: 
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Aineiston ,yhmittely 	- 	 Sisällölliset merkitykset 

akunnan  kehittämisen  
I  Liikenne.  infrastruktuurr  ja  saavutettavuus yleisia 

•  VISIO 	 '1  kehittämisen pairiopisteitä itsessään 
•  strategiset  tavoitteet) 

Maakunnan sisäinen aluerakenne: liikkuminen 
Aluerakenteen  tavoitteet 	 (&  kuljetukset) 

suuntautuminen 
-  kotimaassa 	 Liikenneinfrastruktuuri:  liikkuminen  ja  kuljetukset 
•  kansainvälisesti  

II  IJtJLCII  I  IQI 	F-H  Liikennejärjestelmän  palvelutaso: liikkuminen  ja  
kehittämisen  strategiset 	 kuljetukset 

(Liikennejärjestelmän 	[_ 	Alueelliset toimet verkkojen  ja  palvelujen 
kehittämistavoitteet) 	 kehittämiseksi (hankelistat): liikkuminen  ja  kuljetukset  

Kuva  2. 	Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien sisällön ryhmittelyja ryhmittelyn 
sisällölliset  merkitykset liikennejärjestelmän näkökulmasta 

Kun tässä työssä tavoitteena  on  ollut maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien 
hyödyntäminen valtakunnallisessa suunnittelussa, voidaan todeta, että maa-
kunnan kehittämisen visioissa  tai painopisteissä  esitetyt linjaukset ovat liian 
yleisiä: niissä liikennejärjestelmän  tai liikenneinfrastruktuurin  kehittäminen 
ovat maakuntien kehittämisen painopisteitä itsessään. 

Toisaalta maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa esitetyt liikennejärjestel
-män kehittämistoimet  ovat liian yksityiskohtaisia hyödynnettäväksi valtakun-

nallisessa strategisessa suunnittelussa. Lisäksi maakunnan liitot käyttävät 
hyväkseen erityisesti maakuntaohjelmissa usein suoraan väylävirastojen 
hankeohjelmia. Tässä mielessä maakuntaohjelmat eivät ole aidosti maakun-
nan omia kannanottoja. 

Maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa kuvatuista liikennejärjestelmän kehit-
tämisen tavoitteista  ja  keinoista voidaan yleisesti todeta, että investoinnit 
ovat niissä huomattavasti voimakkaammin esillä kuin liikennejärjestelmän 
ylläpito  ja  väylät ovat voimakkaammin esillä kuin liikennepalvelut. Teitä  ja 

 ratoja käsitellään painokkaammin kuin muita liikennemuotoja. 

Maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa kuvattu toimintaympäristötieto  on 
 sisällöltään  ja esitystavaltaan  hyvin epäyhtenäistä. Esimerkiksi elinkeinora-

kenteesta  ja sen ennakoiduista  muutoksista  on  suhteellisen vähän tietoa,  ja 
esitystavat  vaihtelevat huomattavasti. Aluerakennetta puolestaan käsitellään 
maakuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa useassa eri mielessä. 

Liikenteen valtakunnallisen suunnittelun kannalta johtopäätöksenä toimin-
taympäristötiedon kokoamisesta  on se,  että toimintaympäristötiedot  on tar-
koituksenmukaisempaa  koota valtakunnallisesta tilastoaineistosta  tai  koko 

 maan kattavista selvityksistä, joissa kaikkia maakuntia  on  käsitelty samalla 
tavalla  ja  samoin perustein. 

Maakunnan liittojen edustajien näkemyksiä maakuntasuunnitelmien  ja 
 -ohjelmien hyödyntämisen mandollisuuksista liikenteen valtakunnallisessa 

suunnittelussa käsitellään luvussa  5.4. 



Vahva 

"Hallitsematon  "Differentoitu  
ohjus" strategia" 

"Keskitetty  "Kyllä  keskus- 
byrokratia" hallinto tietää" 
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5  LÄHTÖKOHTIA TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMISELLE 
MAAKUNNALLISEN SUUNNITTELUN  HYÖDYNTÄMI-
SEKSi  

5.1 	Aluelähtäisen  liikennepolitiikan mallit 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  ris.  Alli -työryhmän (julkaisu Alueellisen 
suunnitteluyhteistyön kehittäminen,  LVM :  n  julkaisuja  38/2004)  ta  ustaselvi-
tyksessä  Alueellisen suunnitteluyhteistyön toimivuus  (Tieha  Il i  nnon  sisäinen 
julkaisu) käsitellään  aluelähtöisen  liikennepolitiikan malleja.  Taustaselvityk

-sen  mukaan  

hahmotettaessa  alueiden tarpeet huomioon ottavaa  (ja  uuden 
 aluekehittämislain  hengen mukaista)  liikennepolitiikkaa  huomio 

 kiinnittyy  kahteen  osatekijään:  1)  alueellisen edustuksen  ja  or-
ganisoinnin tarpeeseen  ja  2)  alueellisten  painotusten  esiin nos-
tamiseen valtakunnallisissa  ja  toimialakohtaisissa strategioissa. 
Aluekehittämisen  kannalta  ideaalitapauksessa  onnistunut  lii-
kennepolitiikka  kyetään  muotoilemaan  siten, että siinä korostu-
vat samanaikaisesti toimialan kehittämisen kannalta keskeiset 

 sisällölliset  painotukset  ja  alueelliset tarpeet, jolloin  sektoripoli-
tiikan  linjauksia voidaan soveltaa  varioiden  alueellisten tarpei-
den mukaan.  

Taustaselvityksessä  on  hahmoteltu neljä  aluelähtöisen  liikennepolitiikan 
vaihtoehtoista  politiikkamallia  alueellisen organisoitumisen  ja strategisten  
painotusten  perusteella: 

Alueellinen  organisointi  

Heikko  

Kuva  3. 	Aluelähtöisen  liikennepolitiikan mallit 

Tässä  nelikentässä  tämänhetkinen tilanne sijoittuu lähinnä oikeaan alakul-
maan,  "kyllä  keskushallinto  tietää". Työn tavoitteena  on  määritellä keinoja, 
joiden avulla politiikka lähenee  "diiferentoitua  strategiaa" ilman, että ajaudu-
taan  "hallitsemattoman  ohjuksen" tilaan.  
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5.2  Maakuntasuunnitelmat  ja  -ohjelmat väylävirastojen suun- 
fl  itte  I  uai neisto na  

Luvussa  4.2  esitetyn maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien analyysin perus-
teella voidaan todeta, että maakuntasuunnitelmat  ja  -ohjelmat eivät ole  jä

-senneltyjä liikennepoliittisia  kannanottoja  tai  liikennejärjestelmän  kehittämis-
tä käsitteleviä suunnitteluasiakirjoja, joita voitaisiin hyödyntää sellaisenaan 
liikenne-  ja  viestintäministeriön  ja  väylävirastojen  valtakunnallisessa suunnit-
telussa. 

Toisaalta aineiston hyödynnettävyyden kannalta nousee esille maakunta- 
suunnitelmien  ja  -ohjelmien edunvalvontaluonne, joka johtaa ulkopuolista 
rahaa vaativien liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden korostumi-
seen. Kun  valtio  rahoittaa maanteiden  ja  ratojen sekä vesiväylien  ja  lento- 
asemien rakentamisen  ja  kunnossapidon,  on  luonnollista, että liikennejärjes-
telmän kaikenpuolinen kehittäminen nousee esiin tärkeänä tekijänä maakun-
tasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa. Samasta syystä  on  luonnollista, että maa-
kuntasuunnitelmissa  ja  -ohjelmissa ei ole yleensä selkeää priorisointia lii-
kennejärjestelmän kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti Tiehal-
linnon valtakunnallisessa suunnittelussa  on  kuitenkin kyse ennen kaikkea 
erilaisten  ja  tieverkon eri osiin kohdistuvien toimien priorisoinnista. 

Näistä syistä työn edetessä osoittautui, että työn alkuperäisiin tavoitteisiin 
kuulunutta toimintaympäristöä  ja sen  muutoksia koskevan tiedon sekä aluei-
den suunnittelujärjestelmässä syntyneiden suunnitelmien  ja  ohjelmien sys-
temaattista  ja  samanlaisena ohjelmakausittain toistettavaa analysointimene-
telmää ei ole mandollista kehittää aineistoon liittyvien ongelmien vuoksi. 
Maakunnallisessa suunnittelussa syntyvän tiedon hyödyntämiseksi tarvitaan 

 sen  sijaan 

joustavan  ja  kehittyvän toimintatavan luomista maakunnallisessa suun-
nittelussa tuotetun aineiston hyödyntämiselle väylävirastojen  ja  LVM:n 

 valtakunnallisessa suunnittelussa sekä 
liikennejärjestelmätyön  vahvistaminen väylävirastojen  ja  LVM:n  suunnit-
telussa. 

Liikennejärjestelmätyö  tarkoittaa liikenne-  ja  viestintäministeriön  hallin
-nonalan  organisaatioiden työskentelytapaa, jossa ne omassa toiminnas-

saan, keskinäisessä yhteistyössään sekä yhteistyössään muiden toimijoiden 
kanssa arvioivat liikennejärjestelmän yhden osan  tai  joidenkin osien roolia  ja 

 merkitystä  koko  liikennejärjestelmän  kannalta sekä valtakunnallisessa että 
alueellisessa suunnittelussa. Tällöin voidaan kohdistaa  ja  toteuttaa liikenne- 
järjestelmän ylläpidon  ja  kehittämisen kannalta tarpeelliset toimenpiteet tar-
koituksenmukaisella  ja  tehokkaalla tavalla. Onnistunut liikennejärjestelmätyö 
edellyttää työskentelytapaa, jossa kukin organisaatio tiedostaa oman toimin-
tansa vaikutukset liikennejärjestelmän eri osiin sekä liikennejärjestelmän  ja 

 maankäytön vuorovaikutukseen. Tavoitteena  on  liikennejärjestelmän  koko-
naisuuden sekä liikennejärjestelmän  ja  maankäytön nykyistä parempi hah-
mottaminen. 

Liikennejärjestelmätyö  sisältää liikennejärjestelmäsuunnittelun lisäksi myös 
maankäytön suunnittelun, liikenneturvallisuustyön, ympäristösuunnittelun, 
kuljetuksia  ja matkoja  koskevat esiselvitykset, väylien kehittämistä koskevat 
tarveselvitykset, väylänpitoon liittyvien valtakunnallisten  ja  alueellisten toi- 
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mintalinjojen  laadinnan sekä liikennejärjestelmää koskevien tietojen ylläpi-
don  ja  hyödyntämisen yhteistyössä liikennejärjestelmän eri toimijoiden kans-
sa. 

Näitä käsitellään työn johtopäätökset  ja  suositukset esittelevässä luvussa  6. 

5.3 	Liikenteen  suunnittelujärjestelmä  maakunnallisen 
suunnittelun kannalta  

5.3.1 	Yhteiskunnallinen ohjaus  ja  maakunnallinen suunnittelu  

Väylävirastot  toimivat liikenne-  ja  viestintäministeriön  ja  laajemmin valtioneu-
voston  ja  eduskunnan yhteiskunnallisessa ohjauksessa. Liikenne-  ja  viestin-
täministeriön valmistelemassa ehdotuksessa Suomen uusiksi liikennepoliitti-
siksi  linjauksiksi  (Liikenne  2030  -  Suuret haasteet, uudet linjat) todetaan, et-
tä 

liikennejärjestelmää  suunnitellaan  ja  kehitetään kokonaisuute-
na. Arjen matkat  ja  elinkeinoelämän kuljetukset ovat usein eri 
liikkumistavoista  ja  kuljetusmuodoista koostuvia ketjuja,  joiden 
toimivuus kokonaisuutena  on  turvattava. Sektori-  ja  toimijakoh-
taisista tarkasteluista  siirrytään liikennejärjestelmän kokonais-
kehittämiseen  ja  optimointiin.  Eri toimijoiden vastuualueelle 
kuuluvia toimia hyödynnetään mandollisimman tuloksellisesti 
liikennejärjestelmää kehitettäessä. 

Liikennejärjestelmän  kehittämisen  ja  päätöksenteon pitkäjänteisyyden li-
säämiseksi Liikenne 2030:ssa ehdotetaan muun muassa eduskunnan ase-
man vahvistamista liikenteen hallinnonalan ohjauksessa: 

Liikennepolitiikan pitkävaikutteiset linjaukset käsitellään halli-
tuskausittain valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa 
eduskunnalle. Selonteko antaa hyvät perusteet Suomen liiken-
nejärjestelmän pitkäjänteiselle kehittämiselle. Siinä esitettäisiin 
lii kennejärjestelmän tila, kehityskuvat  ja  haasteet sekä  kuvat

-taisiin  liikennepolitiikan pitkävaikutteiset linjaukset, painotukset 
 ja  prioriteetit.  Selonteko tarjoaa myös mandollisuuden kehittää 

 koko  liikennejärjestelmää tavoitteellisesti  eri toimijoiden yhteis-
työnä sekä kytkeä liikennepolitiikka  mm.  elinkeino-, alue-  ja 

 ympäristöpolitiikkaan.  

Selonteon  on  tarkoitus muodostaa kehys liikennepoliittisten linjausten toi-
meenpanolle eri sektoreilla. 

Liikenne 2030:ssa kuvatut periaatteet ilmentävät sitä kaksijakoista asetel-
maa, joka liikennejärjestelmän suunnittelussa vallitsee. LVM:llä  on  velvolli-
suus määritellä" määräajaksi alueiden kehittämisen tavoitteet  ja  toimenpiteet 
sekä periaatteet toimenpiteiden alueellisesta kohdentamisesta  ja  rahoituk-
sesta ottaen huomioon maakuntien kehittämisen tavoitteet" (alueiden kehit-
tämislaki  8 §).  Toisaalta liikennejärjestelmää suunnitellaan  ja  kehitetään Lii-
kenne  2030:n  esittämällä tavalla kokonaisuutena. Myös eri lilkennemuotojen 
verkkoja suunnitellaan valtakunnallisina kokonaisuuksina. 
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5.3.2 	Eri liikennemuotojen verkot 

Eri liikennemuotojen  väyläverkot  ovat luonteeltaan erilaisia. Siksi myös eri 
 väylävirastojen  tarpeet  ja  mandollisuudet hyödyntää maakunnallisen suun-

nittelun tietoja ovat erilaisia. 

Suomen tieverkko kattaa  koko  maan.  Rataverkko  on  selvästi harvempi, mut-
ta etenkin tavaraliikenteen yhteyksien osalta kattava.  Ympärivuotisesti 

 avoinna pidettävät satamat ovat valtakunnallisen liikenteen merkittäviä lähtö- 
ja määränpäitä.  Merkittävin  sisävesiyhteys  on  Saimaan  syväväylästö  ja  Sai-
maan kanava  sen  yhteytenä Suomenlahteen. Suomen lentoliikenteen kes-
kus  on Helsinki -Vantaan lentoasema, jonka kautta kulkee valtaosa kansain-
välisestä  henkilöliikenteestä.  Lentoliikenteen  rahtiliikennekin  on  keskittynyt 

 Helsinki—Vantaan lentoasemalle.  Lentoasemaverkosto  on maanlaajuisesti 
 kattava.  

Rataverkko  ja  junaliikenne muodostavat järjestelmän, jonka yhdessä osassa 
tapahtuvat muutokset saattavat heijastua voimakkaasti verkon muihin osiin. 
Siksi  rataverkon  suunnittelu  on  luonteeltaan valtakunnallista. Muissa  liiken-
nemuodoissa  vastaavaa valtakunnallista  järjestelmäriippuvuutta  on  huomat-
tavasti vähemmän.  

5.3.3 	Liikennejärjestelmäsuunnitelmat  

Maakunnalliset  liikennejärjestelmäsuunnitelmat  eivät ole  osa aluekehityslain 
 mukaista  suunnittelujärjestelmää,  eivätkä ne siten ole myöskään tässä työs-

sä olleet analyysin kohteena. Koska maakunnalliset  ja kaupunkiseutukohtai
-set liikennejärjestelmäsuunnitelmat  ovat kuitenkin muodostuneet  vakiintu-

neeksi  osaksi alueellista  suunnittelujärjestelmää,  niitä käsitellään tässä yh-
teydessä lyhyesti liikenteen valtakunnallisen suunnittelun kannalta.  

Liikennejärjestelmäsuunnittelua  voidaan luonnehtia seuraavasti:  

Liikennejärjestelmäsuunnittelua  voidaan pitää enemmänkin  nä-
kökulmana: on  tarpeen ymmärtää kokonaisuus, jotta voidaan 
arvioida järjestelmän yhden osan, esimerkiksi tiestön rooli  ja 

 merkitys  koko liikennejärjestelmän  kannalta. Näin voidaan tar-
koituksenmukaisella  ja  tehokkaalla tavalla kohdistaa  ja  toteut-
taa  liikennejärjestelmän  hoidon, ylläpidon  ja  kehittämisen kan-
nalta tarpeelliset toimenpiteet.  Suunnittelunäkökulman  ohella 

 liikennejärjestelmätyössä  painottuvat organisaatioiden välisten 
 ja seudullisen  yhteistyön toimintatapojen tunnistaminen  ja  ke-

hittäminen. Näin voidaan varmistaa myös  liikennejärjestelmän 
 kehittämisestä vastaavien tahojen toimintatapojen  ja  resurssien 

parempi koordinaatio. (Lähde:  Liikennejärjestelmäosaamisen 
 kehittäminen.  LVM:n  julkaisuja  59/2005.) 

LVM :  n  julkaisussa Alueellisen suunnittelu yhteistyön kehittäminen  (LVM 
 38/2004)  todetaan, että 

pitkän aikavälin  liikennejärjestelmäsuunnittelua  tulisi lisätä lii-
kenne-  ja viestintäministeriön haltinnonalalla. Pitkäjänteisempi 
liikennepoliittinen visiointi  helpottaisi myös maakunnallista  ke- 
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hittämistyötä (esim. maakuntasuunnitelmien painopisteiden 
 määrittelyä)  ja  jopa parantaa linjausten toteutumista niiden  si

-sältyessä  myös maakunnallisiin suunnitelmiin. 

Maakuntien suunnittelujärjestelmässä  ja  hallinnonalan  eri aika-
jänteisessä suunnittelussa sekä maakunnallisissa  ja  seudulli-
sissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa  käsitellään samoja asi-
oita. Eri prosessien yhteen kytkennän parantamisella  on  saavu-
tettavissa merkittäviä etuja. 

Liikenne 2030:ssa todetaan, että liikennejärjestelmän rahoitusta koskeva 
päätöksenteko  on  hyvin lyhytjänteistä. Lisäksi päätöksenteossa korostuvat 
yksittäiset, nimeltä mainitut suuret väyläinvestoinnit muiden liikennejärjes-
telmän kehittämis-  ja  ylläpitotoimien  kustannuksella. Erityisesti kaupunki- 
seutujen liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyen Liikenne 2030:ssa tode-
taan, että valtion rahoituspäätösten epävarmuus  ja  päätöksenteon epätahti-
suus  vie  myös uskottavuutta kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien kehittä-
miseen liittyvältä yhteistyöltä. 

Liikenne  2030:n  mukaan 

resursseja käytetään tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
mandollisimman tehokkaasti. Uudella, innovaatioihin kannus- 
tavalla kehittämistavalla eli ns. neliporrasajattelulla pyritään löy-
tämään tehokkaimmat ratkaisut liikennejärjestelmän erilaisiin 
ongelmiin. Suuret, kertaluonteiset investoinnit ovat luonnolli-
sesti parhaita vaihtoehtoja silloin, kun vaiheittainen kehittämi-
nen ei ole mandollista.  

5.4  Maakuntien  kommentit 

Kyselytutkim uksen  ja  haastattel ujen  toteutus 

Maakuntien näkemyksiä kuultiin kandessa vaiheessa. Tiedonkeruun valmis-
tuttua pyydettiin maakuntaohjelmien koordinaattoreilta kirjallisia kommentteja 
menetelmästä  ja  maakunnasta kerättyjen tietojen kattavuudesta. Myöhem-
mässä vaiheessa osaa maakuntaohjelmien koordinaattoreista  tai  heidän  ni

-meämistään  henkilöistä haastateltiin näkemysten syventämiseksi puhelimit-
se. 

Määräaikaan mennessä kirjallisia kommentteja saatiin Etelä-Pohjanmaan, 
Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan  ja  Uudenmaan maa- 
kunnista. Myöhemmin näkemyksensä esittivät vielä Etelä-Karjalan, Itä- 
Uudenmaan  ja  Varsinais-Suomen maakuntaliittojen edustajat. Puhelinhaas-
tatteluun tavoitettiin kymmenen maakunnan edustajat  (lute 2).  

Haastattelujen tavoitteena oli hakea näkemyksiä 

• maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien kehittämistarpeista 
• maakuntien  ja  väylävirastojen  yhteistyöstä 
•  nykyisen suunnittelujärjestelmän toimivuudesta sekä 
•  työn kuluessa laaditun yhteenvetotaulukon hyödyistä, ylläpidon tar-

peesta  ja  kehittämisestä 
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Vastaukset  ryhmiteltiin  seuraavasti:  
1. Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien  formaatti  sekä  kehittämistar-

peet  
2. Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien  anti  liikennejärjestelmän  kehit-

tämiselle  
3. Ylimaakunnallisen  suunnittelun merkitys tulevaisuudessa  
4. Näkemykset  laaditun taulukkoyhteenvedon  ylläpidon tarpeesta  ja 

 hyödyistä  
5. Suunnitteluyhteistyön  kehittäminen  väytävirastojen  kanssa 

Näkemykset  maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien  formaatista 

Maakunnat  laativat  maakuntasuunnitelmansa  ja  -ohjelmansa alueiden  kehit-
tämislain  ja  sitä  täsmentävien  asetusten mukaisesti. Valtioneuvoston ase

-tuksessa  (19.12.2002/1224)  maakuntaohjelmille  on  määritelty  sisällöllisiä 
 vaatimuksia  ja  ohjeellinen  rakenne. Ohjelmat  ja  suunnitelmat ovat kuitenkin 

keskenään  erinäköisiä,  koska kukin liitto noudattaa  ohjeistusta  tavallaan  ja 
 omaan  toimintaympäristöönsä  soveltaen. 

Maakuntien edustajien mukaan  maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien kehit-
tämisen tulisi jatkossakin tapahtua liittojen omilla ehdoilla. Nykyisen  ohjeis-
tuksen  katsotaan riittävän eikä tarkempaa valtakunnallista  ohjeistusta  haluta. 

 Maakuntasuunnitelmat  ja  -ohjelmat ovat poliittisen päätöksenteon tulosta ei-
kä  tahtotilan  katsota  välittyvän  jos  ohjelmat  ja  suunnitelmat  on  asetettava 
tiukasti  määriteltyyn  runkoon. Lisäksi maakuntien katsotaan olevan niin eri-
laisia, ettei suunnitelmien  yhdenmukaistaminen  ole perusteltua.  

"No me  mennään tämän nykyisen sisäasiainministeriön  ohjeis-
tuksen  mukaan. Voihan sitä jotenkin kehittää mutta oikeastaan 
ollaan vähän kyllästyneitä näihin valtionhallinnon taholta tule-
vi/fl  ohjeisiin.  Sisältöhän  sitten laaditaan jokaisessa maakun-
nassa omien tarpeiden mukaan" 

"Ei  oikeen  (tarvetta yhtenäistää).  On  niin vaikea laittaa samaan 
kastiin esimerkiksi Uusimaa  ja  joku Kainuu. Esimerkiksi Kai-
nuussa voidaan sanoa että metsäteollisuus  ja  siihen panosta- 
minen  on  tärkeetä,  voidaan siis nostaa tällaisia yksiä isoja juttu-
ja. Mutta täälläkin  on  niin  hirveesti  asioita ettei niitä voida ihan 
samalla tavalla esittää.."  

Puhelinhaastatteluissa  kävi ilmi, että  koordinaattorit  ovat kohtalaisen tyyty-
väisiä  maakuntasuunnitelmiinsa  ja  -ohjelmiinsa.  Osa  löytää kuitenkin myös 
tarpeita suunnitelmien  ja  ohjelmien kehittämiselle.  Kehittämistarpeina  nähtiin  

-  erilaisten ohjelmien  ja  strategioiden tiiviimpi  yhteen kytkeminen  (esim. lii-
kennejärjestelmäsuunnitelma-maakuntaohjelma, maakuntaohjelma

-paikalliset strategiat),  
- maakuntasuunnitelman  ja  -ohjelman merkityksen  selkeyttäminen  kentän 

suuntaan  ja  niiden merkityksen korostaminen maakunnan kehittämisen 
 korkeimpina  välineinä,  

- vuorovaikutteisuuden  lisääminen  mm.  väyläviranomaisten  suuntaan sekä 
 - ohjelmaviidakon selkeyttäminen  (ohjelmia,  strategiolta  ja  hankkeita näh-

dään olevan liikaa).  
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Näkemykset ylimaakunnallisen suunnittelun merkityksestä tulevaisuu-
dessa 

Ylimaakunnallisen  yhteistyön merkitys nähdään maakunnissa eri tavoin. Sii-
nä missä  osa  kokee ylimaakunnallisen yhteistyön olevan vastaus niin edun- 
valvonnan kuin kilpailukyvyn kehittämiseenkin, näkevät toiset suuralueiden 
yhteistyöfoorumit taistelutantereina, joilla vahvemmat ajavat omia asioitaan 

 ja  jyräävät heikommat alleen. 

"Ylimaakunnallisen  suunnittelun merkitys  on  suuri. Suuraluei
-den  merkitys kasvaa yhä tulevaisuudessa. Erityisen tärkeänä 

 se  nähdään täällä pohjoisessa, jossa hankkeile  on  vaikea saa-
da valtionhallinnon tukea vaikka  sen  takana seisoisikin monta 
tahoa. 

"Taistelukenttiä.  Ajetaan omia asioita, hankalaa, ei löydy oi
-keen  yhteistä tahtoa. WFA:lla 2  voisi  pro  filoitua.  Itä-Suomessa 

aika hyvin saatu liittouma mutta lännessä ei oikein toimi. Suo-
men kilpailukyky tärkeintä. Pitäis niinku näyttäytyä ulospäin si -
nä yhtenäisenä alueena. Parantamisen varaa.  Pro  filoituminen."  

Parhaiten ylimaakunnallisen yhteistyön kerrottiin sujuvan pohjoisen  ja  idän 
maakunnissa, joissa valtionhallinnon tuen saaminen hankkeille koettiin ilman 
ylimaakunnallista yhteistyötä vaikeaksi, jopa mandottomaksi. Etelän  ja  län-
nen maakunnissa maakunnat suhtautuivat suuraluiden alliansseihin hieman 
suuremmalla varauksella. Hankalana koettiin tavallisesti yhteisen tandon löy-
tämisen vaikeus. Toisaalta näillä alueilla oli myös maakuntia, jotka kertoivat 
yhteistyön sujuvan hyvin. Ylimaakunnallisen yhteistyön sujuvuuden edelly-
tyksenä nähtiin seuraavia asioita: 

-  Jokainen joustaa. Edistetään yhdessä sellaisia hankkeita, jotka hyödyt-
tävät kaikkia. Ei ajeta pelkkiä oman maakunnan tavoitteita. Niitä voidaan 
edistää yhteistyön ulkopuolella. 

-  Keskitytään suuriin linjoihin  ja  kokonaisiin  yhteyksiin. 
- Alakohtaiset/ tapauskohtaiset liittoutumat  toimivat kokonaisvaltaisempia 

paremmin. 

Lähes kaikki vastaajat ajattelivat suuralueiden yhteistyön merkityksen vah-
vistuvan tulevaisuudessa. Liikenteen  ja  infrastruktuurin osalta ylimaakunnal

-lisen  yhteistyön katsottiin olevan paremmin perusteltavissa  ja  myös käytän-
nössä paremmin toimivaa kuin monien muiden toimialojen. 

Näkemykset laaditun yhteenvedon ylläpidon tarpeesta  ja  hyädyistä  

Yleisesti ottaen kehitettävä tiedonkeruumenetelmä nähtiin tervetulleena  ja 
 tarpeellisena työkaluna maakunnallisen suunnittelujärjestelmän hyödyntämi-

sen  ja  hallinnonalojen  välisen  yhteistyön kehittämisen näkökulmasta. Vas-
taajien mukaan analyysimallilla voidaan hahmottaa selkeästi maakuntien lii-
kennejärjestelmän kehittämiseen vaikuttavia tavoitteita  ja  linjauksia. Päälin-
jaukset  ja  periaatteet välittyvät hyvin  ja  oleelliset  asiat  on  kyetty esittämään 
taulukossa lyhyesti  ja  selkeästi. Puutteena nähtiin kuitenkin  se,  että taulukko  

2  Länsi-Suomen Allianssi  (WFA) 
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ei kuitenkaan voi välittää maakuntaohjelmien  ja  suunnitelmien tahtotilaa  tai 
 "henkeä" kokonaisuudessaan.  

"On  erittäin positiivista, että alueellisia tarpeita pyritään entistä 
systemaattisemmin huomiomaan väylävirastojen strategisissa 
linja uksissa  ja ohjelmoinnissa.  Juuri maakunnallisen suunnitte-
lujärjestelmän tehokkaamman hyödyntämisen kautta voidaan 
luoda  kuva  alueellisista tavoitteista  ja  tarpeista  ja  edelleen hyö-
dyntää tämä tieto väylävirastojen valtakunnallisessa suunnitte-
lussa" 

Täydennystarpeita  esitettiin jonkin verran. Lähinnä laadittuun taulukkoon toi-
vottiin lisäyksiä tausta-aineistojen, liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja/tai 
maakuntakaavojen  tai  tilastoaineistojen  pohjalta. Maakunnat näkivät, että 
maakuntasuunnitelmiin  ja  -ohjelmiin rajatun analyysimallin avulla pystytään 
tällaisenaan välittämään maakuntasuunnitelman pitkän aikavälin kehittämis-
tavoitteet sekä maakuntaohjelman sisältämät keskeisimmät kehittämislinja-
ukset nelivuotiskaudella. Maakuntakaavojen  ja  seudullisen liikennejärjestel

-mien  analysoinnin  mukaan ottaminen antaisi kuitenkin perusteellisempaa 
tietoa valtakunnallisen suunnittelun pohjaksi. 

Näkemykset laaditun yhteenvedon ylläpidon tarpeesta  ja  hyödyistä vaihteli-
vat liitoittain. Useimmat kokivat positiivisena asiana  sen  että työssä  on  pyritty 
kehittämään ylimaakunnallista  ja  kokonaisvaltaisempaa  näkökulmaa liikku-
misen  ja  infrastruktuurin kehittämiseen. Nähtiin, että laadittu taulukko voisi 
auttaa esimerkiksi naapurimaakuntien tavoitteiden yhteensovittamisessa. 
Jotkut maakuntien edustajat totesivat, ettei maakuntien keskinäinen vertailu 
kuulu maakuntien tehtäviin. Ehdotuksia siitä miten yhteenvetotaulukon yllä-
pidon tulisi tapahtua  tai  miten sitä tulisi kehittää, ei saatu. 

Näkemykset suunnitteluyhteistyön kehittämisestä väylävirastojen 
kanssa 

Yhdeksän kymmenestä haastateltavasta toi esille erilaisia yhteistyön kehit-
tämistarpeita. Yhteistyön koettiin toimivan parhaiten tiepiirien kanssa. Mui-
den väyläviranomaisten koetaan kuitenkin jäävän usein etäisiksi  ja  niiden 
tavoitteiden vieraiksi. 

"Kaikki väylävirastot ovat jääneet etäisiksi  tai no  ehkä tiepiiri 
sellainen jonka tuntee vähän paremmin. Yhteistyö ei ole toimi-
nut niin hyvin kuin pitäisi toimia. Tuntuu ettei nuo väyläviran-
omaiset ota riittävän tosissaan tätä maakunnallista suunnitte-
lua." 

"Yhteistyö tiehallintoa lukuunottamatta  jää  etäiseksi maakunta- 
tasolla.  Se  olisi sellainen asia johon pitäisi puuttua. Tiiviimpää 
yhteistyötä juuri valtakunnallisiin toimjoihin. Vähiten nykyään 
yhteistyötä tekee mielestäni  Fina  via.  Ja  muutenkin juuri lentolii-
kenne  jää  vähimmälle  huomiolle. Sitten tällaiset yleiset haas-
teet: kaikilla kiire, vuorovaikutteisuus aika raskasta kun  on 

 kymmeniä neuvotteluita  ja kuulemisia ja  muita..,  ja  aikaa ei 
vaan oo kaikelle." 
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"Maakunni/la  esimerkiksi rautatieasiat voitais hoitaa paremmin. 
 Ja  sitten  on  tämä kansallinen kehittäminen että keskusjohto 

ajattelee joissakin asioissa ihan erita va//a. Niikun tämä alue-
keskushallinto  vastakkainasettelu. 

Haastatteluissa tuli esille  mm.  seuraavanlaisia suunnitteluyhteistyön kehit-
tämistarpeita: 

- Tiedonsaantia  liikenteeseen liittyvistä asioista tulisi automatisoida. Ta-
voitteena  on,  että maakunnat saavat aluettaan koskevista hankkeista 
tiedon väyläviranomaisilta ilman erillistä pyyntöä. 

- Tiehallinnon  edustusta ei pidetä riittävänä  koko  liikenteen  ja  infrastruk-
tuurin kehittämisen kannalta. Myös muiden väyläviranomaisten tietoja  ja 

 läsnäoloa kaivataan. 
- Väyläviranomaisten  tulisi sitoutua maakunnalliseen kehittämistyöhön ai-

kaisempaa paremmin. 
-  Valtakunnallisten toimijoiden, erityisesti  lento-  ja  raideliikenteessä  tulisi 

"laskeutua maakuntien tasolle". 
-  Maakuntien  ja  väyläviranomaisten  välille tulisi määritellä selkeästi yh-

teyshenkilöt. 
-  Valtakunnallisten karttapohjien luominen. 

Väylävirastojen  ja  maakuntien  välisen  tiedonkulun kehittämisestä todettiin, 
että joissakin maakunnissa väylävirastojen edustajia osallistuu erilaisiin työ- 
ryhmiin, joista tieto kulkeutuu myös ohjelmien laatijoille. Tiehallinnon kehit-
tämishankkeista saadaan yleensä tietoa, mutta muiden väylävirastojen tieto-
jen välittymisessä ohjelmiin koetaan olevan selkeä kehittämistarve. Erityises-
ti tietoja kaivattaisiin oman alueen suurista kehittämishankkeista. Myös siinä, 
kuinka nopeasti tieto välittyy väyläviranomaisilta maakuntiin, katsotaan ole-
van toivomisen varaa.  Osa  maakunnista  kokee, etteivät kaikki väyläviran-
omaiset koe maakuntien ohjelmatyötä tarpeeksi merkittävänä. Toisaalta mo-
ni tietää vuorovaikutuksen vaativan paljon aikaa  ja  resursseja. 

Muina suunnitteluyhteistyön kehittämistarpeina nostettiin esille  mm.  monia-
laisen suunnittelun kehittäminen. Suunnittelujärjestelmän tehokkuuden kehit-
tämiseksi olisi kytkettävä toisiinsa aikaisempaa paremmin eri toimialojen ke-
hittäminen (esim. liikenne-maankäyttö-teollisuus-talous). Suunnitteluyhteis-
työtä valtionhallinnon kanssa olisi kehitettävä. Kehittämistarpeita  on  erityi-
sesti edunvalvonnan  näkökulmasta. Myös suunnitelmien  ja  ohjelmien käy-
täntöön viemistä tulisi kehittää. 
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6.1 	Toimintaympäristötiedon  yhteinen valtakunnallinen 
ylläpito 

Liikenteen hallinnonala taivitsee yhteisen näkemyksen toiminta ympäristön 
muutoksista sekä valtakunnallisesti että alueellisella tasolla. Toimintaympä-
ristön muutosta koskevan tiedon kokoaminen  ja  yhteinen valtakunnallinen 
ylläpito sekä analysointi ovat edellytyksiä liikenne-  ja viestintäministeriön ja 

 väylä virastojen liikennejärjestelmätyön vahvistamiselle. 

Toimintaympäristötiedon  yhteisessä valtakunnallisessa ylläpidossa  on  kyse 
liikenne-  ja  viestintäministeriön hallinnonalan liikennejärjestelmätyön  vahvis-
tamisesta. Liikennejärjestelmätyön kehittäminen  on  laajempi kysymys kuin 

 vain  toimintaympäristötiedon  hyödyntämisen kehittäminen. Liikennejärjes-
telmätyön kehittämistä  on  käsitelty kuitenkin tässä yhteydessä  sen  vuoksi, 
että  se  liittyy voimakkaasti tavoitteeseen siirtää maakunnallisen suunnittelun 
painopistettä  Ii  ikennemuotokohtaisesta väyläpainotteisesta  ajattelusta kohti 

 koko  liikennejärjestelmän  erilaisten mandollisuuksien hyödyntämistä ongel-
mien ratkaisussa. 

Suunnittelun painopisteen siirtäminen väyläverkoista liikennejärjestelmään 
edellyttää, että liikenteen hallinnonalalla  on  yhteinen käsitys liikennejärjes-
telmän tilasta  ja  toimintaympäristön  tulevista muutoksista sekä valtakunnalli-
sesti että alueellisella tasolla. Tämä edellyttää toimintaympäristön muutok-
siin liittyvien tietojen kokoamista  ja  analysointia. 

Keskeisiä toimintaympäristön muutosten ennakointiin liittyviä alueellisia tieto-
ja ovat 

-  väestön määrä, 
- elinkeinorakenne  ja  työpaikat, 
- 	talouskehitys, 
- aluerakenne  (väestön  ja  työpaikkojen sijoittuminen), 

sekä alueen  liikenteellistä  suuntautumista kuvaavina 

- 	tavaraliikenteen virratja 
- 	henkilöliikenteen  virrat. 

Eri liikennemuotojen väyläverkot ovat luonteeltaan erilaisia. Siksi myös eri 
väylävirastojen tarpeet  ja  mandollisuudet hyödyntää maakunnallisen suun-
nittelun tietoja ovat erilaisia: väylävirastot tarvitsevat erilaisia  ja  erilaisiin 
aluetasoihin liittyviä tietoja oman liikennemuotonsa erityispiirteiden pohjalta. 

Väylävirastot  tuottavat tällä hetkellä kukin erikseen tietoja  ja  ennusteita esi-
merkiksi tavaraliikenteen virroista, mutta tietoja ei hyödynnetä systemaatti-
sesti muissa  väylävirastoissa. 

Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien analyysi  on  osoittanut, että toimin-
taympäristön muutosten ennakointiin liittyvää tietoa ei ole mandollista koota 
maakunnallisen suunnittelun tuottamista asiakirjoista. Kukin maakunta  on 

 esittänyt tietoja omista lähtökohdistaan asioita eri lailla rajaten  ja  painottaen. 
Tiedot eivät ole yhdisteltävissä siten, että niistä voitaisiin muodostaa kokoa- 
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va  valtakunnallinen näkemys. Eri alueet eivät myöskään ole vertailtavissa 
maakunnallisen suunnittelun tuottaman tiedon pohjalta. 

Toimintaympäristön  muutoksiin liittyvä tiedon kokoaminen, ylläpito  ja  analy-
sointi edellyttää LVM:n  ja  väylävirastojen  yhteistä kehityspanostusta. LVM:n 
T&K-strategiatyössä  on  yhteinen tietopohja noussut selkeästi kehittämiskoh-
teeksi liittyen muun muassa juuri toimintaympäristötietoon, liikennejärjestel-
mäsuunnittelun yhteiseen tietopohjaan  ja  matkaketjuihin.  Tavoitteena tulisi 
olla yhteisen tietopohjan  ja  sekä tiedon ylläpitoa  ja  analysointia koskevien 
yhteisten menettelytapojen luominen.  

6.2 	Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien anaysointi: 
"maakuntien  Suomi -visio" 

Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien kertaluonteisen analysoinnin  ta  voit-
teeksi tulee asettaa liikennejärjeste/män kehittämistä koskevan "maakuntien 

 Suomi-vision"  määrittely. Tarkoituksena  on  kuvata maakuntien suunnitelmis-
sa 1/menevät keskeiset kehityspiirteet  ja strategiset  tavoitteet sekä alueelliset 
erityispiirteet  koko  maan tasolla. 

Alueiden kehittämislain  10  §  mukaan "valtion viranomaiset ottavat toimin-
nassaan huomioon maakuntaohjelmat, edistävät niiden toteuttamista  ja  al-
vioivat toimenpiteidensä  vaikutuksia aluekehitykseen". Työn aikana  on  todet-
tu, että tehtävään  alun  perin kuuluneen, ohjelmakausittain toistettavan maa-
kuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien systemaattisen analysointimenetelmän ke-
hittäminen ei ole mandollista. Maakuntasuunnitelmat  ja  -ohjelmat eivät ole 
sellaisia suunnitteluasiakirjoja, joita voitaisiin hyödyntää sellaisenaan liiken-
ne-  ja  viestintäministeriön  sekä väylävirastojen valtakunnallisessa suunnitte-
lussa (ks. luku  5.2).  

Maakuntaohjelmat  ja  niiden taustalla olevat maakuntasuunnitelmat tulisi silti 
analysoida kertaluonteisesti väylävirastojen  ja  LVM:n  yhteistyönä. Analyysin 
näkökulma  on  valtakunnallista suunnittelua palveleva taso, jossa keskeistä 
ovat maakuntien  strategiset  kehittämistavoitteet  ja  näiden heijastuminen 
väylävirastojen suunnitelmiin. Tämä edellyttää puolestaan arviota maakunti-
en  strategisten  tavoitteiden heijastumisesta liikkumiseen  ja  kuljetuksiin. Näil-
lä perusteilla voidaan arvioida muutostarpeita väylävirastojen  ja  LVM:n  linja-
uksissa. 

Maakuntaohjelmien  analysointia perustelee myös  se,  että Vanhasen toisen 
hallituksen ohjelman mukaan "hallitus tukee kuntien  ja  maakuntien omaeh-
toista  ja  strategista kehitystä sekä voimavarojen alueellista  ja  paikallista yh-
teen kokoamista". Hallitusohjelman mukaan "maakuntaohjelman painoarvoa 
kokoavana ohjelmana vahvistetaan". 

Analyysin tavoitteeksi tulisi asettaa "maakuntien  Suomi-vision"  muodostami-
nen.  "Suomi-vision"  tarkoituksena  on  kuvata maakuntien suunnitelmissa  il-
menevät keskeiset kehityspiirteet  ja strategiset  tavoitteet  koko  maan tasolla. 

 "Suomi-visio" voisi perustua erilaisten tyyppiympäristöjen määrittelyyn. Näi-
den avulla voitaisiin kuvata tyypillisiä  tai  muusta maasta oleellisesti poik-
keavia liikkumiseen  ja  kuljetuksiin liittyviä tarpeita maan eri osissa. 
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"Maakuntien  Suomi -visio" olisi tarkoituksenmukaista muodostaa samassa 
yhteydessä, kun liikenne-  ja  viestintäministeriö  valmistelee uuden alueiden 
kehittämissuunnitelman.  "Suomi -visio" tukisi suunnitelman valmistelua,  ja 

 samalla lähestymistapa myös palvelisi alueiden kehittämislaissa valtion vi-
ranomaisille asetettuja velvoitteita 

määritellä omat alueiden kehittämisen tavoitteensa  ja  toimenpiteensä 
 sekä periaatteet toimenpiteiden alueellisesta kohdentamisesta  ja  rahoi-

tuksesta ottaen huomioon maakuntien kehittämisen tavoitteet  (8 §)  sekä 
ottaa toiminnassa huomioon valtakunnalliset alueiden kehittämisen ta-
voitteet, edistää niiden toteuttamista  ja  arvioida toimenpiteidensä vaiku-
tuksia alueiden kehittämisen kannalta  (9 §).  

Yhdessä väylävirastojen kanssa LVM:n tulisi myös antaa alueellinen palaute 
alueiden kehittämissuunnitelmansa valinnoista  ja  painotuksista niin maakun-
nan liitoille kuin muille keskeisille alueefiisille toimijoille. Tällaisia ovat muun 
muassa elinkeinopolitiikasta vastaavat  TE-keskukset, maankäytön suunnitte-
lun ohjauksesta vastaavat alueelliset ympäristökeskukset sekä joukkoliiken-
teestä vastaavat lääninhallitukset. 

Maakuntasuunnitelmat  ja  -ohjelmat 

Suunnitelmien  ja  -ohjelmien analysointi: 
"Maakuntien  Suomi-vislo"  

Vision  heijastuminen LVM:n  ja 
 väylävirastojen  suunnitelmiin 

Arvio linjausren konkretisoitumisesta 
liikkumseen  ja  kuljetuksiin 

Muutostarpeet väylavirastojen 
 strategisissa  linjauksissa  

I 	Toimet  liikennejärjestelmän  
Palaute maakunnan liitoille 	______ 	kehittämiseksi  (tai  tason 

ylläpitämiseksi) 
Yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa: 	_____________________________ 
-  TE-keskukset 
-  Alueelliset ympäristökeskukset  (Ja  YM) 
-  Lääninhallitukset  

Kuva  4. 	Maakuntasuunnitelmien  ja  -ohjelmien analysoinnin periaatteet  

6.3 	Maakuntien suunnittelujärjestelmään osallistumisen 
toimintamallien kehittäminen 

Liikennejärjestelmätyön  vahvistaminen edellyttää väylävirastojen yhteistyön 
vahvistamista myös alueellisessa toiminnassa. 

Liikennejärjestelmätyö  tarkoittaa liikenne-  ja  viestintäministeriön  hallin - 
nonalan  organisaatioiden työskentelytapaa, jossa ne omassa toiminnas- 
saan, keskinäisessä yhteistyössään sekä yhteistyössään muiden toimijoiden 
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kanssa arvioivat  liikennejärjestelmän  yhden osan  tai  joidenkin osien roolia  ja 
 merkitystä  koko liikennejärjestelmän  kannalta sekä valtakunnallisessa että 

alueellisessa suunnittelussa. Onnistunut  liikennejärjestelmätyö  edellyttää 
 työskentelytapaa,  jossa kukin organisaatio tiedostaa oman toimintansa vai-

kutukset  liikennejärjestelmän  eri osiin sekä  liikennejärjestelmän  ja maankäy
-ton  vuorovaikutukseen. Tavoitteena  on liikennejärjestelmän  kokonaisuuden 

sekä  lilkennejärjestelmän  ja  maankäytön nykyistä parempi hahmottaminen.  

Liikennejärjestelmätyö  sisältää  liikennejärjestelmäsuunnittelun  lisäksi myös 
maankäytön suunnittelun,  liikenneturvallisuustyön, ympäristösuunnittelun, 

 kuljetuksia  ja matkoja  koskevat  esiselvitykset,  väylien kehittämistä koskevat 
 tarveselvitykset, väylänpitoon  liittyvien valtakunnallisten  ja  alueellisten toi

-mintalinjojen  laadinnan sekä  liikennejärjestelmää  koskevien tietojen ylläpi-
don  ja  hyödyntämisen yhteistyössä  liikennejärjestelmän  eri  toimijoiden  kans-
sa.  

Maakuntasuunnitelmien  ja  erityisesti -ohjelmien  valmisteluprosessi  on  suh-
teellisen  nopeatempoinen.  Kun  maakuntaohjelmaa  kootaan,  valmistelupro-
sessin  aikana ei ole enää mandollista tehdä sellaisia selvityksiä, jotka vaikut-
taisivat oleellisella tavalla ohjelman sisältöön. Toisaalta tästä syystä  suunnit-
teluprosessin  aikaista yhteistyötä voidaan pitää  väylävirastojen  kannalta vä-
hintään yhtä tärkeänä kuin lopputuloksen  (suunnitelmadokumenttien)  ana-
lysointia  ja  arviointia. 

Maakunnallisessa suunnittelussa syntyvää tietoa siirtyy valtakunnalliseen 
suunnitteluun  väylävirastojen  normaalin toiminnan kautta. Kysymys liittyy 
myös  väylävirastojen  yhteistyöhön maakunnallisessa suunnittelussa (yhden 
maakunnan  tai  alueen sisällä).  Liikennejärjestelmätyön  vahvistaminen edel-
lyttää  väylävirastojen  yhteistyön vahvistamista myös  al ueellisessa  toimin-
nassa. Useat tahot ovat tuoneet esiin yhteistyön kehittämisen  ja  laajentami-
sen tarpeen. Jotta yhteistyö olisi toimivaa, tarvitaan nykyistä tehokkaampaa 

 tiedonvaihtoa väylävirastojen  kesken:  Tiehallinnon  edustajien maakuntien 
 yhteistyöryhmissä  tulee olla selvillä muiden  väylävirastojen linjauksista  ja 

 kannanotoista,  ja  vastaavasti  Tiehallinnon  edustajien  on informoitava  maa-
kunnallisen yhteistyön sisällöstä muita  väylävirastoja.  

Joissain maakunnissa  on  perustettu maakunnan liittojen päätöksillä liikenne
-järjestelmäryhmiä.  Nämä voivat olla yksi tapa vahvistaa  koko liikennejärjes-

telmän  näkökulmaa maakunnallisessa suunnittelussa, mutta ne eivät ole 
suoraan vastaus  väylävirastojen  keskinäisen  tiedonvaihdon  tehostamiseen. 

Tässä työssä ei ole  sen rajauksesta  johtuen käsitelty yksityiskohtaisemmin 
maakunnan tasolla tapahtuvan yhteistyön kysymyksiä eikä maakunnallisen 
suunnittelun tuottaman tiedon siirtymistä  väylävirastojen  valtakunnalliseen 
suunnitteluun osana  linjaorganisaation  toimintaa. Kyse  on  myös  väyläviras-
tojen  omien  strategisten suunnitteluprosessien  sekä  väylävirastojen  yhteis-
työn  ja  keskinäisen  tiedonvaihdon  kehittämisestä.  
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6.4 	Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun 
kehittäminen 

Maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua tulisi kehittää niin, että liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmat ottavat nykyistä paremmin huomioon valtakunnal-
liset liikenne poliittiset linjaukset  ja  maakuntien  strategiset kehityssuunnat. 
Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmista  tulisi näkyä nykyistä pa-
remmin  sup peamman suunnittelualueen  ja tarkemmanasteisen  suunnittelun 
tuottamat erot maakunna/lisiin suunnitelmiin. 

Liikennejärjestelmän  ja  liikenneverkkojen  kokonaisuuden hallinta edellyttää 
vahvaa valtakunnallista näkemystä liikennejärjestelmän kehittämisessä. 
Väylävirastojen kannalta maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien 
hyödynnettävyyttä parantaisi oleellisesti,  jos  liikennejärjestelmäsuunnitelmat 

 olisivat luonteeltaan selkeämmin strategisia valintoja sisältäviä asiakirjoja, 
jotka ottavat huomioon valtakunnalliset suunnitelmat  ja  liikennepoliittiset  lm -

jaukset.  Nykyisellään ne ovat kuitenkin vahvasti edunvalvonnan välineitä, 
joiden avulla pyritään vaikuttamaan erityisesti liikenneverkkojen rakentami-
seen. 

Liikenteen valtakunnallinen suunnittelu pyrkii kohti asiakkaalle tarjottavan 
palvelutason määrittelyä  ja  palvelutason varmistamista pitkällä aikavälillä. 
Ratkaisut voivat olla erityyppisiä  ja  erilaisten kehittämispolkujen kautta toteu-
tuvia eri tilanteissa.  Sen  vuoksi alueelliset kannanotot toteutustapoihin ovat 
tärkeitä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmat voivat palvella tätä tarkoitusta,  jos 

 niissä onnistutaan irrottautumaan liikennemuotokohtaisesta verkkopamnotte
-lusta  ajattelusta. 

Työn aikana  on  keskusteltu maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun 
laajentamisesta useamman maakunnan kattavaksi, esimerkiksi nykyisten 
maakuntien liittoumien alueet kattaviksi. Maakunnan liittojen näkökulmasta 
tästä seuraisi tarve maakuntien eturistiriitojen sovitteluun  ja  laajemman nä-
kemyksen muodostamiseen liikennejärjestelmän kehittämisen periaatteista. 
Väylävirastojen valtakunnallisen suunnittelun kannalta tämän voi arvioida 
merkitsevän myönteistä kehitystä. Toisaalta alueen laajentaminen ei suo-
raan poistaisi niitä ongelmia, joita nykyiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun 
liittyy. 

Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmat  ovat nykyisin luonteeltaan 
lähellä maakunnallisia suunnitelmia  ja  usein myös osin päällekkäisiä maa-
kunnallisten suunnitelmien kanssa. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmä-
suunnitelmien roolin vahvistaminen edellyttää muun muassa maakunnallisen 

 ja  kaupunkiseutujen  suunnitelmien tarkkuustason eriyttämistä paremmin 
suunnittelualuetta - maakuntaa  ja  kaupunkiseutua -  vastaavaksi. 
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