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Tiedon hyödyntämisen merkitys organisaatioille on viime vuosina herättänyt kiin-
nostusta niin työelämässä kuin eri tieteenharjoittajien kesken. Tällä tutkimuksella 
pyrittiin kartuttamaan tietoa aiheesta ja tarjoamaan ajatuksia tietovarantojen käy-
tön kehittämiseksi. Tutkimus tehtiin tilaustyönä Tiehallinnolle ja siinä tarkasteltiin 
tieliikennettä koskevan tiedon hyödyntämistä ja kehittämistarpeita erilaisten seutu-
jen liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Työssä kysyttiin, mikä merkitys tiedon hyö-
dyntämisellä on liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja miten sitä tulisi kehittää? Vas-
tauksia etsittiin selvittämällä: millaista tietoa liikennejärjestelmäsuunnittelussa käy-
tetään, millaista on tieliikennettä koskeva tietojen hyödyntäminen ja mitä eroja ja 
kehittämistarpeita siinä on erilaisten seutujen suunnittelussa. 
 
Kyseessä oli laadullinen tutkimustyö, joka oli luonteeltaan tapaustutkimus. Tutki-
musmenetelminä käytettiin liikennejärjestelmäsuunnitteludokumenttien sisällön-
analyysejä ja asiantuntijoiden teemahaastatteluja. Työssä tarkasteltiin tiedon hyö-
dyntämistä neljän erilaisen seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Haastatelta-
vina oli viisi tiepiirien asiantuntijaa, jotka olivat olleet mukana näissä suunnittelu-
prosesseissa.   Dokumenttien ja haastattelujen analysoinnissa sekä työhön liitty-
neessä Tiehallinnon tietovarantojen kartoituksessa hyödynnettiin tiedonkäytön ar-
viointikehikkoa, johon sisältyi liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeiset teemat.  
 
Tutkimuksesta selvisi, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa käytetään pääasiassa 
erilaisista rekistereistä ja erillisselvityksistä kerättyä tietoa. Tietoja hyödynnetään 
vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti, mutta alueelliset erityispiirteet huomioiden. 
Yksiselitteisiä ohjeita ei ole. Tieliikennettä koskevien tietojen hyödyntämistavat ja 
kehittämistarpeet ovat samankaltaista erilaisilla seuduilla. Tietoa on käytettävissä 
runsaasti, mutta tarjolla on pääosin jalostamatonta dataa. Lisätietoa kaivataan eri-
tyisesti liikenteen käyttäjien kokemuksista, kuljetusten ja liikenteen sujuvuudesta, 
sisällöstä ja suunnasta. Tulevaisuuden haasteena on laadullisen ja pidemmälle 
jalostetun tiedon hyödyntäminen.  
 
Tutkimuksessa tiedon hyödyntäminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa kytkettiin 
tietojohtamista ja tiedonhallintaa organisaatioissa käsitteleviin ajattelumalleihin. 
Tällöin havaittiin, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa tietoa pidetään välineenä 
eikä resurssina. Suunnitteluprosessit ovat projekteja, joiden tavoitteena ei yleensä 
ole oppivan organisaation syntyminen. Pääteltiin, että tietojohtamista ja tiedonhal-



   

 

lintaa voidaan soveltaa myös liikennejärjestelmäsuunnittelussa, jolloin prosessien 
tehostuminen on mahdollista. Lisätutkimusten tekeminen tiedon hyödyntämisestä 
ja tietojohtamisen kytkemisestä liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteyteen nähtiin 
tarpeelliseksi. 
 
 
Avainkäsitteet: tieto, tiedon hyödyntäminen, tiedonhallinta, tietojohtaminen, liiken-

nejärjestelmäsuunnittelu 
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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tarve 
 

Ihmiset ja organisaatiot hyödyntävät tietoa tavoitteidensa asettamiseen ja 

toimintansa suuntaamiseen. Tiedon olemusta on pohdittu jo antiikin ajoista 

lähtien, mutta erityisesti tietoyhteiskunta-ajattelun murroksen jälkeen sitä on 

pidetty organisaatioiden tärkeänä resurssina ja tuotannontekijänä. Useat 

valtion virastot ovat jo vuosien ajan keränneet ja ylläpitäneet toimintaansa 

liittyviä tietovarantoja. Tietoja on myös totuttu hyödyntämään tietyillä tavoilla. 

Viimeaikoina organisaatioiden erikoistuminen, verkottuminen ja yhteistyö on 

lisääntynyt ja paine tietovarantojen yhteiskäytön kehittämiseksi on kasvanut.   

 

Nyt esimerkiksi Tiehallinnossa on ryhdytty pohtimaan, minkä tiedon kerää-

minen ja säilyttäminen on aiheellista ja miten sitä voitaisiin hyödyntää parhai-

ten. Tiehallinnolla on käytössään laajat erityisesti tieverkkoa ja väylästöä 

kuvaavat tietovarannot, joita pyritään hyödyntämään yhteiskuntamme teiden 

ja alueiden suunnittelussa.  Tiehallinto on myös mukana liikennejärjestelmi-

en suunnittelussa, jota tehdään nykyisin suurelta osin eri organisaatioiden ja 

toimijoiden välisenä yhteistyönä. Tiedon hankinnalla ja hyödyntämisellä on 

tärkeä osa näissä suunnitteluprosesseissa. 

 

Tiedon käyttöä ja sen merkitystä organisaatioissa käsittelevät tutkimukset 

ovat yleistyneet vasta viime aikoina ja niitä on löydettävissä vain vähän. 

Tässä tutkimuksessa tiedon hyödyntämistä ja kehittämistarpeita tarkasteltiin 

liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Tarkoituksena oli tarjota Tiehallinnolle ja 

muille alueellisesta suunnittelusta vastaaville tahoille uusia näkemyksiä tie-

don käytön ja tietovarantojen kehittämistarpeista. Tiedon käytön tarkastelu 

liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteydessä oli uutta, mutta muuten työssä 

käsiteltiin jo ennestään tutkittua aihetta. Siinä tuotettiin lisää tutkimustietoa 

tiedon hyödyntämisen merkityksestä organisaatioille. 
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1.2 Tutkimuksen tehtävä ja luonne 
 

Tutkimuksessa pohdittiin, mikä merkitys tiedon hyödyntämisellä on liikenne-

järjestelmäsuunnittelussa ja miten sitä tulisi kehittää? Vastauksia etsittiin 

tarkentavien kysymysten avulla. Ensiksi otettiin selvää, millaista tietoa käyte-

tään erilaisten seutujen liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Sitten selvitettiin, 

millaista on tieliikennettä koskeva tiedon hyödyntäminen ja mitä eroja siinä 

on erilaisten seutujen liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Lisäksi kysyttiin, 

mitä tietojen hyödyntämiseen liittyviä tarpeita suunnittelussa on. 

 

Työssä tutkittiin tieliikennettä koskevaa tietoa ja  erilaisten seutujen liikenne-

järjestelmäsuunnitelmia. Tutkimuksen kohteena oli  ilmiö "tiedon hyödyntä-

minen”, jota tarkasteltiin liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteydessä ja Tie-

hallinnon näkökulmasta. Tutkimusstrategiaksi valittiin tapaustutkimus. Kysei-

nen lähestymistapa sopi tällaiseen tutkimukseen, jossa tietyn erityisen ilmiön 

tarkastelulla ja analysoinnilla tavoiteltiin sen ymmärtämistä, ja tulkittiin sen 

merkitystä toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksessa oli myös tarpeellista 

hyödyntää useita tutkimusmenetelmiä. (ks. Eriksson & Koistinen 2005 Mo-

nenlainen tapaustutkimus) 

 

Työ oli muodoltaan empiirinen, käytännön tavoitteisiin pyrkivä, soveltava tut-

kimus. Aihe oli valmiiksi annettu ja työ tehtiin tilaustutkimuksena Tiehallinnol-

le, jonka tehtäviin tieliikennettä koskevan tiedon kerääminen ja hallinta suu-

relta osin kuuluu. Tiehallinnon näkökulman valinta oli luonnollista, sillä tielii-

kennettä koskevan tiedonhallinta organisaatiossa kytkeytyy vahvasti liiken-

nejärjestelmäsuunnitteluun. Tiehallinnolla on lisäksi merkittävä rooli tämän-

kaltaisessa seudullisessa kehittämisessä ja myös siksi tiedon hyödyntämi-

sen tutkimus tästä perspektiivistä oli perusteltua. 

 

Työssä esiintyi useimmat laadullisen tutkimuksen tunnusmerkit, joiksi mm. 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2000: 165-166) ovat maininneet induktiivisen 

analyysin, tarkoituksenmukaisen kohteen valinnan ja kokonaisvaltaisen tie-
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don hankinnan. Tutkimus oli induktiivinen, koska siinä tehtiin yksittäisistä 

käytännön havainnoista yleisempiä tulkintoja. Olennaista oli havaintojen kyt-

keminen tietojohtamiseen ja tiedonhallintaa organisaatioiden kehityksen 

edellytyksenä korostavaan ajattelutapaan. Käsittelytapa oli uusi ja ainutlaa-

tuinen, mutta osoittautui toimivaksi tarvittavien tulkintojen tekemiseksi. 

 

1.3 Tutkimusaineisto ja menetelmät 
 

Tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin sekä dokumentti- että haastatteluai-

neistoja. Työssä käytettiin kahta tutkimusmenetelmää, tekstien sisällönana-

lyysiä ja teemahaastattelua. Tieliikennettä koskevan tiedon hyödyntämistä 

tarkasteltiin aluksi liikennejärjestelmäsuunnitelmiin liittyvien dokumenttien 

avulla. Näin oli mahdollista tutustua erilaisten suunnitteluprosessien tiedon 

hyödyntämisen käytäntöihin yleisellä tasolla.  

 

Dokumenttien analysoinnin jälkeen haastateltiin viittä kohdeprosesseissa 

mukana ollutta Tiehallinnon edustajia. Teemahaastatteluiden avulla raken-

nettiin käsitys asiantuntijoiden näkemyksistä tieliikennettä koskevasta tiedos-

ta, tiedon hyödyntämisestä ja tietotarpeista erilaisten seutujen liikennejärjes-

telmäsuunnittelussa. Haastatteluilla voitiin myös tarkentaa dokumenttiana-

lyyseistä poimittuja havaintoja tiedon hyödyntämisen käytännöistä. Tarkoitus 

oli tutkia liikennejärjestelmäsuunnittelun asiantuntijoiden näkemyksiä Tiehal-

linnon tietovarantojen kehittämiseksi ja siksi haastateltaviksi valittiin ainoas-

taan kyseisen organisaation edustajia. Haastatteluaineiston analyysityökalu-

na käytettiin sisällönanalyysiä, sillä sen avulla voitiin helposti etsiä yh-

teneväisiä ja eroavia teemoja tietojen hyödyntämistavoista (ks. Tuomi & Sa-

rajärvi 2003: 110-117). 

 

Edellisten lisäksi tutkimusaineistoon kuului kartoitus Tiehallinnon liikennejär-

jestelmäsuunnittelua palvelevista tietovarannoista. Kartoitukseen yhdistettiin 

haastatteluissa esille tulleet kehitysehdotukset, jonka jälkeen se toimi tieto-

varantojen kehittämistä koskevan pohdinnan lähtökohtana. Jokaisessa vai-
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heessa kerätty aineisto saattoi tutkimusta eteenpäin ja auttoi tutkimusongel-

man selvittämistä sekä asetettuihin kysymyksiin vastaamista.  

 

Tutkimus vaati syvällistä perehtymistä liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Li-

säksi oli tarpeen tutustua tulkintoihin tiedosta ja sen merkityksestä organi-

saatioiden toiminnassa. Työn aluksi esitetäänkin liikennejärjestelmäsuunnit-

telun tehtävä ja tarkoitus sekä luonnehditaan sen sisältöä yksityiskohtaisesti. 

Tämän jälkeen tarkastellaan tiedon käsitettä ja esitellään mm. tietojohtami-

nen ajattelutapana, jossa korostetaan tiedonhallinnan merkitystä organisaa-

tioissa. Tutkimustyön lähtökohtiin, vaiheisiin ja tuloksiin perehdytään tausto-

jen esittelyn jälkeen. Päätelmät tiedon hyödyntämisen merkityksestä liiken-

nejärjestelmäsuunnittelussa esitetään kytkemällä tulokset tietojohtamisen 

periaatteisiin ja sen mukaisiin ajattelumalleihin. Viimeisenä pohditaan työn 

onnistumista ja sen myötä esille nousseita uusia tutkimustarpeita.  
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2 Liikennejärjestelmiä suunnitellaan erilaisille alueille 
 

Suomeen on aikojen saatossa syntynyt vaihteleva aluerakenne. Keskeistä 

aluerakenteen muutoksen suunnassa on ollut samaan aikaan tapahtunut 

hajautuva, kasautuva ja verkostoituva kehitys. Helsingin "metropolialueen" 

lisäksi on syntynyt muutamia suuria kasvukeskusalueita (Tampere, Turku, 

Jyväskylä Oulu), jotka ovat sijoittuneet Etelä- ja Länsi-Suomen muuttovoit-

toisille alueille. Keskuksia ympäröi ja yhdistää usein tiivis liikenteen infra-

struktuuri ja niiden ympärille on toisinaan muodostunut mm. teollisuustoimin-

nan varaan rakentuneita alueita. Väestön muuttotappioalueilla Itä- ja Poh-

jois-Suomessa on enimmäkseen alkutuotantovaltaisia alueita. 

 

Alueita erotellaan ja tarkastellaan monilla eri tavoilla. Esimerkiksi Liikenne- ja 

viestintäministeriön julkaisussa Väylät 2030 Suomi jaetaan kolmeen kehitys-

vyöhykkeeseen: Ykkösvyöhykkeeseen kuuluvat Etelä-Suomen Helsinki – 

Tampere ja Helsinki – Turku – liikenneverkon suuntaiset keskusseudut sekä 

Oulun seutu, jotka ovat kansainvälistynyttä taloudellisen toiminnan ja lisään-

tyvän väestön kehitysvyöhykettä. Kakkosvyöhykkeellä on suuria kasvukes-

kuksia ja keskusseutuja, alemman tason rakennemuutoskeskuksia ja paikal-

listason maaseutukeskuksia. Kolmostason eli Itä- ja Pohjois-Suomen kehi-

tysvyöhykkeellä ovat ns. rakennemuutos ja taantumakeskukset sekä har-

vaan asuttua syrjäistä maaseutua.(Liikenne- ja viestintäministeriö 2002:     

17-18)   

  

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan useille erilaisille ja erikokoisille alueille. 

Liikennejärjestelmän suunnittelualueena voi yhtä hyvin olla maakunta, kau-

punkiseutu kuin kunta tai kunnan osa.  Yleensä luonnollinen suunnittelualue 

on  kuitenkin työssäkäyntialue eli seutu (Tielaitos 1996: 12). Seutu ymmärre-

tään yleensä muutaman kunnan muodostamaksi alueeksi, joka on kehittynyt 

toiminnallisesti yhtenäiseksi. Suomen kuntaliiton (1999: 16) mukaan toimin-

nallista seutua (seutukuntaa) voidaankin pitää nykyisen aluekehityksen dy-

namiikan kannalta relevanttina perustarkastelutasona. 
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Maakuntien liikennejärjestelmäsuunnittelu käynnistyi 1990-luvun loppupuo-

lella ja niiden sisältö poikkeaa seudullisesta suunnitelmasta. Maakunnallisten 

suunnitelmien tarkkuus jää seudullista yleisemmälle tasolle ja maakunta-

suunnitelmassa määritetty maakunnan kehittämisstrategia muodostaa lähtö-

kohdat suunnitelman tavoitteiden ja painopistealueiden määrittämiselle. 

Maakunnallisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa suunnittelualueiden eri 

osien olosuhteet ja suunnittelutarpeet saattavat vaihdella ja suunnittelussa 

on voimakkaasti edunvalvontaan liittyviä näkökulmia.(Liikenne- ja viestintä-

ministeriö 2003: 12) 

 

Alueellisesta tasosta riippumatta liikennejärjestelmäsuunnittelussa käsitel-

lään yleensä kaikki liikennejärjestelmään liittyvät tekijät. Kaupunkiseuduilla ja 

isoissa kaupungeissa suunnittelu on kuitenkin yleispiirteisempää kuin pienis-

sä taajamissa. Suurimmissa kaupungeissa (yli 20 000 asukasta) erityisesti 

joukkoliikenne otetaan usein mukaan keskeisenä osa-alueena, kun taas pie-

nemmissä kaupungeissa ja muissa kunnissa suunnitelman painopiste voi 

olla enemmän kevyen liikenteen ja autoliikenteen olosuhteiden kehittämises-

sä.  Tarkastelualueen koko ja luonne sekä eri kulkumuotojen painoarvo vai-

kuttavat aina suunnittelun laajuuteen, tarkkuuteen ja toteuttamistapaan. Tu-

los voi vaihdella liikennepolitiikan määrittelystä yksityiskohtaiseen suunnitel-

maan. Tärkeintä on, että suunnittelu palvelee mahdollisimman hyvin alueen 

tarpeita. (Tielaitos 1996:12, 32-33) 
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3 Liikennejärjestelmäsuunnittelun piirteet ja tehtävät 

 

3.1 Liikennejärjestelmäsuunnittelun lähtökohtia ja määritelmiä 
 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun sisältöä ja tarkoitusta voidaan kuvata monel-

la tavoin. Yhden useissa yhteyksissä käytetyn määrittelyn mukaan "Liikenne-

järjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa pitkän aikavälin strategista suunnittelua, 

jossa käsitellään eri kulkumuotoja, niiden työnjakoa, liikenneverkkoja, liiken-

teen ja maankäytön vuorovaikutusta, liikennejärjestelmän rahoitusta ja vaiku-

tuksia sekä liikennealan yhteistyömuotoja." (mm. Liikenne- ja viestintäminis-

teriö 2003:10). Liikennejärjestelmäsuunnittelua voidaankin siten pitää valtion, 

kuntien sekä muiden alueellisten toimijoiden harjoittamana strategisena 

aluekehitystyönä ja liikenneolojen suunnitteluna.  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön (2003:10) mukaan liikennejärjestelmäsuun-

nittelun keskeinen sisältö ja periaatteet syntyivät jo 1980-luvun loppupuolel-

la. 1990-luvun alussa liikennejärjestelmäsuunnittelu oli ensisijaisesti suurten 

kaupunkiseutujen suunnittelua. Nykyisin pääkaupunkiseudulla liikennejärjes-

telmäsuunnittelusta on syntynyt nelivuotiskausittain toistuva vakiintunut käy-

täntö, kun taas muilla suurilla kaupunkiseuduilla on vasta laadittu ensimmäi-

sen kierroksen suunnitelmat. Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta liikenne-

järjestelmäsuunnittelu ei perustu lakiin, vaan lähtökohtana on työssäkäynti-

alueiden laajentumisesta aiheutuva seudullisen suunnittelun tarve.  

 

Liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyviä valtakunnantason tavoitteita on si-

sältynyt joihinkin julkaisuihin (kuten Suomen liikenneinfrastruktuuri 2010 tai 

Alueiden käyttö ja aluerakenne vuonna 2017), mutta pelkästään liikennejär-

jestelmien laatimista koskevia lakisääteisiä vaatimuksia on olemassa vain 

vähän. Ainoat lainsäädännölliset sisältövaatimukset on esitetty pääkaupun-

kiseudun kehittämistä koskevassa YTV-laissa ja maantielakiehdotuksessa, 

jossa edellytetään liikennejärjestelmänäkökulman huomioon ottamista maan-
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tieverkon kehittämisessä ja kunnossapidossa (Tielaitos 1996: 20; Tiehallinto 

2005a:11). 

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tarve on tunnistettu ja nostettu esille mm. 

valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Myös nykyisessä maankäyttö- 

ja rakennuslaissa on huomioitu seudullisen liikennejärjestelmäsuunnittelun 

tarpeellisuus yleiskaavan tukena. Liikennejärjestelmäsuunnittelu ei kuiten-

kaan ole lakisääteistä, eikä suunnittelun yleispiirteisillä liikennemuotokohtai-

silla ohjelmilla ja suunnitelmilla ole lakiin perustuvia velvoitteita tai muotovaa-

timusta. Liikennejärjestelmäsuunnittelulla ei myöskään ole EU:n vuonna 

2001 hyväksymää suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioin-

tia koskevan direktiivin edellyttämää hallinnollista/lainsäädännöllistä peruste-

lua muualla kuin pääkaupunkiseudulla (YTV-laki). Tästä huolimatta liikenne-

järjestelmäsuunnittelu täyttää ohjelmille ja suunnitelmille kuvatut asialliset ja 

sisällölliset tunnusmerkistöt. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003: 12-13,  

15-16)  

 

3.2 Kytkennät alueiden suunnitteluun ja kaavoitukseen 
 

Yhtenä liikennejärjestelmäsuunnittelun periaatteena on sovittaa yhteen lii-

kennesektorin ja maankäytönsuunnittelun tarpeita. Liikennejärjestelmäsuun-

nittelu ja maankäytönsuunnittelu kytkeytyvät yleensä toisiinsa tiiviisti ja lii-

kennejärjestelmäsuunnitelmat ovatkin useimmiten lähtöaineistona kaavapro-

sesseille. Liikenne- ja viestintäministeriön (2003:13-18)  mukaan kaavoituk-

sen ja liikennejärjestelmäsuunnittelun vuorovaikutus on harkittava aina ta-

pauskohtaisesti, mutta käytännössä minimivaatimuksena on vähintään kaa-

voittajien kytkeminen mukaan työn ohjausryhmään ja työryhmätyöskente-

lyyn. Katsotaan hyvin toivottavaksi, että kaavoitus ja liikennejärjestelmä-

suunnittelu tehdään rinnakkaisina vuorovaikutteisina prosesseina, joiden 

aikataulut sovitetaan siten, että vähintään prosessien lähtökohdat ja tavoit-

teet sekä vaikutustenarviointivaiheet kohtaavat. Kaavaprosessin kautta mää-

ritetään aluevaraukset ja niihin liittyvä liikennesuunnittelu tehdään liikenne-

järjestelmäsuunnittelun avulla.  
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Liikennejärjestelmäsuunnittelu on usein osa maakunnallista kaavoitusta. 

Maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun kiinteää vuoro-

vaikutusta pidetään usein jopa suunnittelutyön onnistumisen perustana. 

Keskeisiä kaavatasoja liikennejärjestelmäsuunnittelun kannalta ovat yleis- ja 

maakuntakaavat. Kaupunkiseuduilla liikennejärjestelmäsuunnittelu kytketään 

kuntien omaan tai yhteiseen yleiskaavatyöhön. Detaljikaavoituksessa rat-

kaistaan lopullisesti, toteutuvatko liikennejärjestelmän kehittämiselle asetetut 

tavoitteet. Erilliseen suunnitteluun joudutaan usein siitä syystä, että liikenne-

järjestelmä vaatii nopeampaa kehittämistä kuin maankäyttöä on tarpeen 

suunnitella. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003:18; Tielaitos 1996: 14)   

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun kytkeminen muuhun suunnittelualueiden 

toimintaan on myös nähty tarpeellisena. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tuli-

si tukea muuta alueellista kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 

ja ihmisten arkipäiväisten toimintojen sujuvuutta. Kytkentä kaikkiin liikenne-

järjestelmään vaikuttaviin tekijöihin pitäisi tehdä mahdollisimman hyvin, kos-

ka siten käytettäväksi voidaan saada valmiiksi ajantasaisia erikoissuunnitel-

mia. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003: 10-17, 21-23)  

 

3.3 Useiden osapuolten vuorovaikutus ja yhteistyö tärkeää 
 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa keskeisinä osapuolina ovat liikenne- ja 

viestintäministeriön hallinnonalan alaiset väylälaitokset, kunnat, maakuntien 

liitot ja sisäministeriön alaiset lääninhallitukset. Suunnittelussa eri toimijoiden 

roolit ja vastuualueet poikkeavat toisistaan.  Työskentelytavat ja vastuut 

määritellään yleensä aluksi ja vetovastuu annetaan suunnittelualueen kun-

nalle tai maakunnan liitolle. Osallistujat voidaan karkeasti jakaa päättäjiin, 

prosessia sidosryhmien kanssa yhteistyössä ohjaavaan ohjausryhmään se-

kä osallisiin, joita ovat laajasti ymmärrettynä kaikki ne yhteiskunnan toimijat, 

joiden olosuhteisiin liikennejärjestelmäsuunnittelulla vaikutetaan. (Liikenne- 

ja viestintäministeriö 2003: 10-13,17-23; Tielaitos 1996: 36-37)  

 



  

 

10

Liikennejärjestelmäsuunnittelu liittyy eri sektoriviranomaisten ja kuntien pit-

kän aikavälin kehittämis- ja yhteensovittamistarpeisiin. Se tarjoaa hyvän 

mahdollisuuden parantaa yhteistyötä toimijoiden välillä. Suunnittelussa hae-

taan kaikkien  hyväksymää  näkemystä liikennejärjestelmän kehittämiseksi ja 

tavoitteena on luoda pysyviä ja kehittyviä työskentelymuotoja. Osapuolilta 

edellytetään sitoutumista ja toimivaa vuorovaikutusta jo suunnittelun aikana 

ja sen jälkeen. Vuorovaikutus on tärkeää esimerkiksi tavoitteiden asettelus-

sa, vaikutusten arvioinnissa ja liikennejärjestelmäluonnoksen laadinnassa. 

Vuoropuhelu pyritään yleensä suunnittelemaan etukäteen ja sopeuttamaan 

tilanteen mukaisesti. (Suomen rakennusinsinöörien liitto ry. 2005: 291; Tie-

laitos 1996: 8,19) 

 

Paikalliset tarpeet määrittävät jokaisessa vaiheessa sovellettavan osallistu-

misen ja päätöksenteon periaatteet. Liikennejärjestelmäsuunnitteluun kyt-

keytyvän päätöksenteon muoto riippuu suunnitelman tekotavasta. Jos suun-

nitelma tehdään yhtenäisenä, päätöksiä tehdään pääsääntöisesti valmiista 

suunnitelmasta lausuntokierroksen jälkeen. Jos suunnittelu jakautuu useim-

piin suunnitelmiin, on päätöksenteko suunnitelmakohtaista. Toimenpiteiden 

toteuttaminen edellyttää lisäksi usein hankekohtaista päätöksentekoa. 

Suunnittelun lopuksi suunnitelma ja päätökset saatetaan aina tiedoksi laajal-

le joukolle tahoja, joita se koskee. (Tielaitos 1996: 57)  
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4 Liikennejärjestelmäsuunnittelu – monivaiheinen kokonaisuus 
 

4.1 Erilaisia näkökulmia ja ohjeita  

 

Pääasiassa vain Liikenne- ja viestintäministeriö ja Tiehallinto ovat antaneet 

liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyviä yleisiä ohjeistuksia tai sisältövaati-

muksia. Keskeisin liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin kuvaus ja ohjeis-

tus löytyy Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2003 julkaisusta Liikenne-

järjestelmäsuunnitelmien laatiminen: prosessikuvaus. Myös Suomen raken-

nusinsinööriliitto RIL on koonnut nykyisiä liikennejärjestelmäsuunnittelun pe-

riaatteita ja käytäntöjä vuonna 2005 julkaistuun teokseen Liikenne ja väylät I 

RIL 165 -1. Ohjeita suunnitelmien laatimiselle on lisäksi löydettävissä Tielai-

toksen vuoden 1996 julkaisusta Liikennejärjestelmäsuunnitelma.  

 

Lakisääteisten ohjeistusten ja määrittelyjen puuttuminen on todennäköisesti 

vaikuttanut siihen, että valmistuneet liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja niissä 

toteutetut käytännöt ovat olleet hyvin erilaisia. Toisaalta liikennejärjestelmä-

suunnitelmien ei ole edes odotettu syntyvän keskenään samanlaisiksi. Tielai-

toksen ohjeessa (1996: 32-33) on tuotu selkeästi esille tarve painottaa lii-

kennejärjestelmäsuunnittelua eri tavoin erikokoisilla alueilla. Myös Liikenne- 

ja viestintäministeriöstä (2003: 17) on todettu, ettei liikennejärjestelmäpro-

sessia ole tarpeen vakioida kaikkialla yhdenmukaisesti toteutettavaksi.  

 

Molemmat tahot ovat kuitenkin ohjeistaneet liikennejärjestelmänsuunnittelua. 

Tielaitoksen liikennejärjestelmäsuunnittelua suuntaavan ohjeen (1996: 34) 

mukaan prosessi voidaan jakaa seuraaviin päävaiheisiin: suunnittelutarpeen 

kartoitus, suunnittelun valmistelu, suunnittelu, raportointi, käsittely ja päätök-

senteko sekä toteuttaminen ja seuranta. Liikenne- ja viestintäministeriön 

(2003: 10) julkaisun mukaan liikennejärjestelmäsuunnittelussa yhteisiin käy-

täntöihin voidaan puolestaan tähdätä päävaiheiden tasolla, joita ovat: ohjel-

mointi, suunnittelu, seuranta- ja toteutuksen edistämisvaihe. Useimmissa 
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yhteyksissä liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin vaiheet ja kulku on kui-

tenkin esitetty kuvan 1 mukaisesti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa 1 suunnittelu ja toteutusvaiheet eritellään ja eri osa- tai erillisselvi-

tysten kytkeytyminen ja vaikutus suunnitteluprosessiin esitetään tarkasti. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessia on mahdollista jaotella 

monella tavoin, mutta käytännössä jaottelut ovat pitkälti toistensa kaltaisia. 

Seuraavaksi liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessien kulku käydään lyhyesti 

läpi tukeutuen molempiin edellä mainittuihin lähteisiin. 

 

 

 

 

 

 

Liikennejärjestelmäkokonaisuu-
den suunnittelu 

Aiesopimus Toteutus 

Muut liikennejärjestelmään vaikuttavat selvityk-
set/rinnakkaisprosessit 

 
Erillis-
suun-
nitelmat 
olemassa 
olevien 
käytäntö-
jen kautta 
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Strategiset suunnitelmat 
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 Kuva 1. Periaatekuva liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessista                                                                             
(mm. Liikenne- ja viestintäministeriö 2003 esityksen mukaan) 
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4.2 Suunnittelun valmistelu ja ohjelmointi   

 

Useimmiten liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessi aloitetaan ar-

vioimalla suunnittelun tarve. Liikennejärjestelmäsuunnittelun voi käynnistää 

mm. kaavoitusprosessin käynnistyminen, tehokkaan järjestelmän  kehittämi-

nen tai  pääteiden, liikenneverkon ja kulkumuodon kehittämistarve. Suunnit-

telun tarpeellisuus määräytyy pitkälti siitä, miten ajantasaisia voimassaolevat 

kehittämissuunnitelmat ovat ja miten paljon niiden reunaehdot ovat muuttu-

neet. Lähtökohtana ovat aina arviot alueen liikennejärjestelmän tilasta ja so-

vittujen kehittämistehtävien edistymisestä. Aluksi voidaan laatia erillinen tar-

veselvitys, josta selviää suunnittelun kohde, laajuus ja vastuut. Jos erillistä 

tarveselvitystä ei laadita, siirrytään suoraan suunnittelun ohjelmointiin. (Tie-

laitos 1996: 17,35; Liikenne- ja viestintäministeriö 2003: 21-26)  

 

Kokonaisnäkemyksen hahmottamiseksi alueen liikennejärjestelmän tilasta 

laaditaan usein nykytila-analyysi, joka on selvästi yksi olennainen osa liiken-

nejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Tielaitoksen suuntaa antavan ohjeen 

(1996: 40-42) mukaan nykytila-analyysissä selvitettäviä osa-alueita ovat: 

 

o alueen maankäyttö ja yhdyskuntarakenne (kehittämisstrategiat, väestö-

tiedot ja työpaikkatiedot, liikennettä synnyttävät toiminnot ja alueet, alue-

rakennetta koskevat suunnitelmat, kaavoitustilanne, autolliset ja autotto-

mat asuntokunnat) 

o liikenteen eri kulkumuotojen osuudet ja määrät sekä kehittymisen arviot 

(eri liikennemuotoja koskevat liikennetiedot, tavaraliikenteen terminaalien 

sijainnit ja niiden liikennetiedot, raskaan liikenteen määrä pääväylillä, 

joukkoliikenteen palvelutaso, hoidon periaate, matkustajamäärät ja termi-

naalitiedot) 

o liikenneturvallisuus (onnettomuustiedot, -tyypit ja onnettomuuksien ka-

saantumispaikat) 

o käyttäjien odotusten, kokemusten ja arvostusten analysointi 



  

 

14

o tie- ja katuverkot, kevyenliikenteen verkot sekä yhteyspuutteet (väylien 

luokitukset, nopeusrajoitukset, valtakunnalliset kehittämistavoitteet) 

o ympäristötiedot (herkät alueet, pohjavesi- ja suojelualueet, melun ja 

päästöjen kannalta ongelmalliset alueet) 

o rahoitus ja yhteistyötavat (eri sektoreiden rahoitustavat ja rahoituksen 

suuruus). 

 

Nykytila-analyysin lopputuloksena on selvitysten, ennusteiden, tutkimusten 

ja haastatteluiden pohjalta koottu yhteenveto alueen liikennepuutteista, on-

gelmista, säilytettävistä asioista sekä vahvuuksista ja kehitysnäkymistä. Lii-

kennejärjestelmän tila-analyysi on valmiina käytettävissä, mikäli liikennejär-

jestelmäprosessi on aiemmin toteutettu ja seuranta on ollut jatkuvaa. Jos 

analyysin perusteella todetaan selviä kehittämistarpeita, käynnistetään 

suunnitteluvaiheen valmistelu. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003: 25-26)  

 

Tarveselvitysten ja nykytila-analyysien jälkeen suunnittelun ohjelmoinnissa 

määritellään mm. liikennejärjestelmätyön pääsisältö, tavoitteet, organisointi, 

suunnittelualueen laajuus, eri osa-alueiden tarkastelutarkkuus sekä suunnit-

telun aikataulu. Käytännössä suunnitellaan työn kulku ja läpivienti. Tuloksina 

ovat työohjelma ja toimintasuunnitelma. Työohjelmassa esitetään ohjelmoin-

tivaiheen tulokset ja toimintasuunnitelmaksi kirjataan suunnittelun läpiviennin 

ja yhteensovittamisen tavat. Työsuunnitelman sisältö ja laajuus määräytyvät 

aiemmin kartoitettujen kehittämistarpeiden, käynnissä olevien maankäyttö- ja 

liikennesuunnitelmien sekä alueellisten kehittämistarpeiden perusteella. 

Valmistuttuaan työsuunnitelma sisältää suunnitteluvaiheen yksityiskohtaisen 

tekotavan, aikataulun ja kustannusrakenteen. Keskeistä koko ohjelmoinnissa 

on ratkaista menettelytavat liikennejärjestelmäkokonaisuuden suunnittelemi-

seksi. (Tielaitos 1996: 36-37; Liikenne- ja viestintäministeriö 2003: 21, 25-26) 
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4.3 Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta 

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan valmisteluvaiheessa tehtyjen  

suunnitelmien (työohjelma, työsuunnitelma) mukaisesti. Suunnittelu on 

yleensä yhtenäinen projekti, jonka aikataulu sopeutetaan osallistujatahojen 

yhteistyökäytäntöjen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisun 

(2003: 28-29) mukaan suunnitelmantekovaiheen tehtävät jakautuvat liiken-

nejärjestelmän tavoitteiden asettamiseen, toimintalinjojen määrittelyyn, vai-

kutusten arviointiin ja vertailuun, jatkokehiteltävän toimintalinjan valintaan 

sekä liikennejärjestelmäehdotuksen ja aiesopimuksen laadintaan. Tielaitok-

sen ohjeistuksessa (1996: 38) vaihe jakautuu nykytila-analyysin lisäksi ta-

voitteiden asettamiseen, liikennejärjestelmän vaihtoehtotarkasteluihin sekä 

liikennejärjestelmäsuunnitelman, liikennepolitiikan ja kehittämisohjelman 

tuottamiseen.  

 

Käytännössä suunnitelmien laadinnassa määritellään ensin kehittämisen 

tavoitteet, jonka jälkeen pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen tavoitteita 

tukevan toimintalinjan (liikennejärjestelmän kehittämissuunnan) valinnasta. 

Valintaa edeltää eri liikennejärjestelmävaihtoehtojen tarkastelu ja niiden vai-

kutusten arviointi. Tavoitteena on löytää toiminnallinen ratkaisu, joka parhai-

ten täyttää järjestelmälle asetetut tavoitteet ja johon eri osapuolet voivat si-

toutua. Kehittämistavoitteiden perusteella laaditaan kehittämisstrategia ja 

siihen kuuluvat kärkihankkeet, joiden avulla tavoitetilanteeseen pyritään.   

Valittu toimintalinjavaihtoehto kirjataan yleensä edelleen liikennejärjestelmä-

suunnitelmaksi, jossa kehittämistoimenpiteitä ja vaikutusten arviointia tar-

kennetaan entisestään. Liikennepolitiikka määritetään viimeistään suunni-

telmassa esitettyjen ratkaisujen pohjalta. 

  

Osana liikennejärjestelmäsuunnitelmaa kuuluu kehittämisohjelman laatimi-

nen. Siinä mainitaan tarvittavat toimenpiteet ohjeellisessa kiireellisyysjärjes-

tyksessä ja valitun periaatteen mukaisesti. Ohjelmassa esitetään myös vaa-

dittavat päätökset ja rahoitusjärjestelyt, joiden tekemistä järjestelmän kehit-
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täminen edellyttää. Tämä tarkoittaa mm. hankkeista, niiden toteuttamisjärjes-

tyksestä ja vastuista päättämistä ja kirjaamista. (Tielaitos 1996:55) 

 

Valmiiden liikennejärjestelmäsuunnitelmien odotetaan sisältävän mm. tiever-

kon toiminnallisia luokituksia, kevyen liikenteen tavoiteverkkoja, joukko- ja 

tavaraliikennettä koskevia asioita (reitit, pysäkkijärjestelmät, kuljetusreitit) ja 

reitinohjaukseen tai telematiikkaan liittyvien tekijöiden kartoitusta. Lisäksi  

voidaan esittää tavoitteeksi asetetun liikennejärjestelmän kuvaus, maankäy-

tön kehittämisperiaatteiden kytkeytyminen liikennejärjestelmään ja ensim-

mäisen aiesopimuskauden jälkeen tarvittavat toimenpiteet. (Tielaitos 1996: 

46-55) 

 

Suunnitelmakauden ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteistä laadi-

taan yleensä aiesopimus, jonka tarkoituksena on edistää suunnitelmien to-

teutumista.  Aiesopimukseen kirjataan toteutettavat hankkeet, tarvittavat 

suunnitelmat sekä muut toimenpiteet, joilla on vaikutusta rahoitukseen. So-

pimuksen laatiminen edellyttää vastuiden kohdentamista, systemaattisen 

seurannan toteutumista, kehittämistoimenpiteiden tarkkaa priorisointia sekä 

kytkemistä rahoitusresursseihin. Lisäksi tarvitaan tehokasta ja riittävää vai-

kutusten arviointia. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003:14,17)  

 

4.4 Toteuttaminen ja seuranta 

 

Liikennejärjestelmän kehittäminen vaatii toiminnalta jatkuvuutta. Itse asiassa 

vasta suunnittelu käynnistää koko työn. Sen jälkeen kehittämisen tulisi jatkua 

asetettujen periaatteiden pohjalta. Toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia 

on tärkeää seurata ja kerättyä tutkimusaineistoa päivittää. Liikennejärjestel-

mäsuunnitelmassa tulee esittää malli seurannan järjestämiseksi sekä sitä 

koskevan työn sisältö. Samalla voidaan myös kuvata seurantaa varten pe-

rustettavan yhteistyöryhmän kokoonpano ja suunnitelma sen toiminnan ke-

hittämiseksi. (Tielaitos 1996: 57) 
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Seuranta- ja toteutusvaiheessa liikennejärjestelmän tilaa valvotaan ja kehit-

tämistoimenpiteitä edistetään aiesopimuksen avulla. Vuosittain arvioidaan, 

antaako nykyinen suunnitelma tai tehdyt selvitykset riittäviä edellytyksiä ke-

hittämiseen, ja yksilöidään tulevan vuoden tehtävät. Säännöllinen arviointi 

edellyttää ajantasaisen analyysitiedon ylläpitämistä maankäytön ja liikenteen 

tilasta, ennusteista ja toimintaympäristön muutoksista. Seurannassa tulisikin 

aina tukeutua olemassa oleviin tietojärjestelmiin. (Liikenne- ja viestintäminis-

teriö 2003:21, 25-26, 31)  

 

Seurantavaiheessa ohjausryhmä on merkittävässä asemassa. Se määritte-

lee tarpeen kerätä tietoja, osoittaa tiedonkeräämisvastuut ja arvioi suunni-

telman toteutumisen edistymistä ja päivittämistarvetta. Ohjausryhmä päättää 

toteutuksen edellyttämistä toimenpiteistä ja käynnistää tarvittaessa aiesopi-

muksen päivittämisen tai uuden suunnitelman päivittämiseen tähtäävän oh-

jelmointivaiheen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003: 21-31) 

 

4.5 Suunnittelun tulokset ja raportointi  

 

Suunnittelun tulokseksi toivotaan liikennemuotojen työnjakoa koskevia poliit-

tisia päämääriä ja tavoitteita, suosituksia maankäytön kehittämiseksi, toteut-

tamisstrategioita, toimenpidekokonaisuuksia, yksittäisiä hankkeita, arvioita 

yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista, arvioita turvallisuus- ja ym-

päristövaikutuksista sekä esityksiä seurannasta. Konkreettisia tuotoksia ovat 

kuitenkin kirjatut tavoitteet, liikenne-/kehittämisstrategia, liikennejärjestelmän 

kuvaus ja aiesopimus. Yhtenä tuotoksena voidaan pitää myös seudullisen 

liikennejärjestelmän kehittämisestä vastaavan ”organisaation” tai toimintata-

van syntymistä. (Tielaitos 1996: 12 ja Liikenne- ja viestintäministeriö 

2003:10) 

 

Raportoinnin tulisi palvella liikennejärjestelmäsuunnitelman käsittelyä, pää-

töksentekoa, tiedottamista, ohjelmointia ja jatkosuunnittelua. Liikennejärjes-

telmäraportissa esitetään tiivistetysti kuvaus kehittämistavoitteista, suunnitte-

lun keskeisistä tuloksista ja taustatiedoista. Muita tuotoksia ovat tarvittaessa 
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laadittavat esitetyyppiset tiivistelmät, tekniset dokumentit, tutkimusraportit, 

muistiot sekä kaavoitukseen liittyvä dokumentointi. Raportoinnin ei tarvitse 

olla tiukan kaavamaista ja kullakin suunnittelualueella toivotaan haettavan 

omaleimaisuutta. Tärkeitä asioita, joita teksteissä tulisi aina kuvata ovat mm. 

asukkaiden liikkumiskäyttäytyminen ja liikennejärjestelmän kehittymiseen 

kohdistuvat odotukset, eri kulkumuotojen rooli, maankäytön ja liikenteen vuo-

rovaikutus ja se, miten maankäytöllä voidaan parhaiten tukea suunnitellun 

järjestelmän kehittämistä. (Tielaitos 1996: 61) 

 

5 Tiedon monimuotoisuus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu  

 

5.1 Käsityksiä tiedosta 

 
Tieto on yleisesti ottaen laaja käsite, jota on eritelty ja pyritty ymmärtämään 

monella tavoin. Aikojen saatossa erilaisia tiedon määritelmiä on syntynyt 

runsaasti ja käsitteen alkuperää kartoitettaessa on päädytty jopa antiikin filo-

sofien kuten Platonin ajatuksiin saakka.  Yhden yleisesti käytetyn filosofisen 

tulkinnan mukaan tieto on hyvin perusteltu todenmukainen uskomus. Kaikki 

eivät ole tyytyneet tähän ns. klassiseen käsitykseen ja mm. Karvonen (2000: 

81-90) on nähnyt tiedon liittyvän konkreettisemmin käytäntöön. Hänen mie-

lestään Francis Baconin aikoinaan esittämä iskulause "Tieto on valtaa" tar-

koittaa oikeastaan samaa kuin "Osaaminen merkitsee parempaa toiminta- ja 

suorituskykyä". 

 

Karvosen (2000: 83) mukaan tiedon käsitettä voidaan pitää ongelmallisena 

mm. siitä syystä, että esimerkiksi suomen kielessä samalla käsitteellä voi-

daan tarkoittaa eri asioita. Käsitteitä tieto ja informaatio pidetään yhteneväi-

sinä, vaikka informaatiolla tarkoitetaan yleensä siirrettyä tai viestittyä tietoa. 

Tieto tai tietäminen ei taas edellytä viestintää.  

 

Tiedon muotoja ja luonnetta on myös pohdittu organisaatioiden toiminnan 

yhteydessä. Esimerkiksi Nonaka ja Takeuchi (1995: 61) uskovat Michael 
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Polannyin esittämiin ajatuksiin siitä, että organisaatioissa luodaan sekä eks-

plisiittistä että hiljaista (tacit) tietoa. Eksplisiittinen tieto on objektiivista, ratio-

naalista, järjestelmällistä informaatiota, jota voidaan koota ja kerätä organi-

saatioiden erilaisista dokumenteista. Hiljainen tieto on henkilökohtaista käy-

täntöön ja yksilöiden kokemusmaailmaan perustuvaa tietoa. 

 

Tiedon luonteen ja muotojen jäsentämiseksi on käytetty yhtä varsin laajasti 

hyödynnettyä luokittelua. Se esitetään usein pyramidina, jossa tieto esiintyy 

neljällä eri tasolla: datana, informaationa, tietämyksenä ja viisautena (ks. 

kuva 2). Datalla tarkoitetaan tietoa, joka on puhdasta raaka-ainetta, kuten 

esimerkiksi rekisteritietoa, jota voidaan järjestää edelleen informaatioksi. In-

formaatio on tietoa, joka sisältää aina kontekstiinsa liittyviä merkityksiä ja on 

luonteeltaan enemmän laadullista kuin määrällistä. Pohjimmiltaan se on jä-

senneltyä, luokiteltua ja työstettyä dataa, jota voidaan esittää esimerkiksi 

graafisesti. Tietämys puolestaan tarkoittaa informaation yhdistelyä ja käytän-

töön jalostamista. Tietämys linkittää informaation kohteisiin, mutta viisaus on 

vielä tästä askel eteenpäin. Viisautta on nähdä tieto ja sen yhteydet laajem-

massa perspektiivissä. Toisin sanoen se on kykyä toimia kriittisesti ja käy-

tännöllisesti oikein tilanteissa. Koko asetelman mukaan korkeamman tiedon 

asteelle edetessä tieto sisältää yhä enemmän inhimillistä ajattelua, työstä-

mistä ja arviointia ja sitä vähemmän sitä voidaan käsitellä ja tuottaa teknises-

ti irrallisena materiaalina. (mm. Holma,Lappalainen & Pilkevaara 1997: 8;  

Award & Chaziri 2004: 40-41; Jashapara 2004: 17) 
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5.2 Tieto organisaation voimavarana  

 

Tietoa käsittelevää tutkimusta on tehty paljon ja varsinkin informaatiotieteili-

jöiden keskuudessa on perinteisesti käsitelty sen hankintaa koskevia kysy-

myksiä. Viime vuosina myös tiedon hyödyntämisen tutkiminen on yleistynyt, 

mutta toistaiseksi tällaista tutkimustietoa on kuitenkin ollut niukasti tarjolla 

(Vakkari, Savolainen & Dervin 1997: 463-464). Tiedon hyödyntämistä ja hal-

lintaa on pidetty merkityksellisenä mm. organisaatioiden toiminnan tehok-

kuuden edistämisessä. Aiheesta ovat kirjoittaneet esimerkiksi Nonaka ja Ta-

keuchi useasti siteeratussa teoksessaan Knowledge Creating Company 

(1995) sekä Davenport ja Prusak julkaisussaan Working Knowledge (1998).  

Vuosisadan vaihteen jälkeen  myös mm. Choo (2006)  on tutkinut tiedon 

käyttöä organisaation voimavarana ja todennut sen hallinnan merkittäväksi 

tehokkuuden edellytykseksi. 

 

1990 –luvun puolivälistä lähtien keskustelua on herättänyt tietojohtaminen eli 

Knowledge Management (KM). Se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan ajattelu-

Data 

Informaatio 

Tietämys 

Viisaus 

Kuva 2. Tiedon jalostuminen (mm. Awardin ja Chazirin 2004 mukaan) 
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tapaa organisaatioiden toiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi tiedonhal-

linnan ja hyödyntämisen avulla.  Tietojohtaminen ei kuulu pelkästään yhden 

tieteenalanharjoittajien termistöön, sillä siitä keskustellaan yhtä lailla mm. 

organisaatiotutkimuksen, yritystalous- ja kasvatustieteiden, tietojenkäsittely- 

ja insinööritieteiden kuin informaatiotieteiden yhteydessä. Termin on koettu 

liittyvän joko informaatiosysteemien hallintaan tai henkilöstövoimavarojen 

johtamiseen ja sitä käsitelläänkin useimmiten näiden kahden eri näkökulman 

kautta. Termiä on myös käytetty jopa synonyyminä informaatiojärjestelmien 

hallinnalle, mutta samaan aikaan sitä on kritisoitu uudeksi hohdokkaaksi 

muunnokseksi vanhemmista opeista. (Huotari & Savolainen 2003; Schlögl 

2005) 

 

Tietojohtamisessa on paljon yhteistä informaation hallinnan kanssa. Kysees-

sä on kuitenkin sisällöltään laaja-alaisempi ajattelutapa. Sen ymmärretään 

koostuvan kahdesta osasta, datan ja informaation hallinnasta sekä kyvyk-

käiden yksilöiden johtamisesta. Tähän sisältyy mm. organisaation johtami-

nen työskentelytapoihin, jotka tähtäävät tehostamaan uuden tiedon tuotta-

mista ja nykyisen jakamista. Määrittelyistä saa vaikutelman uudesta hyvin 

perustellusta toimintatavasta. Tulkintoihin liittyy kuitenkin kaksiselitteisyyttä 

ja on olemassa vain vähän yksimielisyyttä sen toteutustavoista. (Blair 2002) 

 

Tietojohtamista koskevaa kirjallisuutta on runsaasti ja siitä on tarjolla useita 

määritelmiä. Esimerkiksi Karl Wiig:n (1994: 25) mukaan tietojohtaminen on 

filosofia, jossa tietoa hyödynnetään organisaation toiminnan muuttamiseksi 

entistä älykkäämmäksi. Se on johdon aloitekykyä nähdä ja ymmärtää tiedon 

käyttötavat toiminnassa ja pitkäaikaisessa strategisessa kehittämisessä. 

Samalla se on myös tapoja löytää, analysoida ja suunnata kriittisiä tiedon 

alueita ja johtamisen mahdollisuuksia sekä varmistaa tarvittaessa tarpeelli-

sen tiedon saatavuus. Tietojohtaminen on lisäksi keinoja, jotka tuovat johdol-

le mahdollisuuksia tunnistaa tiettyihin operaatioihin liittyviä tiedon sisältöjä, 

tarpeita ja mahdollisuuksia.  

 

Timo Kuzca (2001: 16) näkee tietojohtaminen puhtaasti tiedon luomisen, 

varastoimisen ja jakamisen hallintana. Ylöstalo (2005:105) kokee siinä ole-
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van kyse melko väljästä ajattelutavasta työelämän toimintatapojen kehittämi-

seksi, jolla tavoitellaan olemassa olevan ja jatkuvasti lisääntyvän tietomateri-

aalin aiempaa parempaa hyödyntämistä yksityisellä ja julkisella sektorilla. 

Useista määritelmistä huolimatta tieteenharjoittajat eivät ole päässeet kes-

kenään yhteisymmärrykseen edes termin sisällöstä. Toisaalta esimerkiksi 

Award ja Chazir (2004) kokevat, että määritelmistä on poimittavissa yh-

teneväisiä tekijöitä, joita ovat: 

 

o ulkopuolisen tiedon hyödyntäminen  

o tiedon sisällyttäminen ja varastoiminen prosesseissa, tuotteissa ja 

palveluissa 

o tiedon esittäminen tietokannoissa ja dokumenteissa 

o tiedon tuottamisen edistäminen organisaatiokulttuurin ja aloitteiden 

kautta 

o tiedon siirtäminen ja jakaminen koko organisaation laajuisesti 

o tietovarantojen arvon ja vaikutusten arviointi yleisellä tasolla. 

 

Tietojohtaminen on helppo liittää vain yritysten johtamisessa toteutettavaksi 

filosofiaksi tai toimintastrategiaksi, koska se on useimmiten esillä juuri talo-

ustieteiden ja liikkeen johdon yhteydessä. Laajemmasta näkökulmasta sitä 

voidaan kuitenkin pitää yleiskäsitteenä, jonka alle kerätyt asiat ja teemat 

vaihtelevat sen mukaan, millaista keskustelua asiasta käydään ja millaisesta 

organisaatiosta on kyse (Ylöstalo 2005:106).  

 

Tietojohtaminen voi siten tarkoittaa yhtä hyvin yksityisellä kuin julkisella sek-

torilla toteutettavaa ajatusmallia ja käytäntöjä organisaation toiminnan tehos-

tamiseksi tiedonhallinnan keinoin.  Tietojohtamisesta tai tiedonhallinnasta ei 

kuitenkaan ole keskusteltu  esimerkiksi liikennejärjestelmäsuunnittelun yh-

teydessä, vaikka siinä hyödynnetään paljon erilaista tietoa. 
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5.3 Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja tieto 

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelua käsittelevistä julkaisuista voidaan havaita, 

että tässä yhteydessä tieto nähdään lähinnä rekistereistä, suunnitelmista ja 

muista lähteistä koottuna informaationa, joka mahdollistaa suunnittelun ja 

päätöksenteon. Tällainen käsitys vaikuttaa hieman rajalliselta. Tietojen ke-

räämistä ja tiedonhallintaa ei varsinaisesti pidetäkään liikennejärjestelmä-

suunnittelun keskeisimpinä vaiheina, mutta tietojen hankinta on varsin oleel-

linen osa koko suunnitteluprosessia. Liikenne- ja viestintäministeriön (2003: 

26) mukaan perustietojen saatavuus ja laatu pitää aina varmistaa  ohjelmoin-

tivaiheen aikana. Tietojen myös odotetaan olevan tarvittaessa saatavilla, 

vaikka niiden keräämisen ei lähtökohtaisesti katsota sisältyvän suunnitelman 

laatimiseen.  

 

Tietojen hyödyntämistavat ja lähteet voivat olla monenlaisia. Tietolähteinä 

voidaan käyttää suunnittelualueella aiemmin tehtyjä selvityksiä, suunnittelu-

työssä mukana olevien tahojen valmiita tietovarantoja tai heiltä kerättyä ko-

kemusperäistä tietoa. Mikäli tarpeellisia tietoja ei löydy riittävästi, voidaan 

myös tehdä suunnitelman laatimista edellyttämiä erillisselvityksiä.   

 

Tielaitoksen ohjeistuksessa (1996: 39-40) mainitaan useita ehdotuksia lii-

kennejärjestelmäsuunnittelun tietojen keräämistavoiksi. Tärkeänä nähdään 

suunnitelmien ja muun valmiina olevan raportti- ja tietokanta-aineiston ana-

lysointi. Myös paikkatietojärjestelmien, kyselyiden, haastatteluiden ja maas-

tokäyntien hyödyntämistä suositellaan. Merkittävinä tietolähteiksi mainitaan 

mm. Tielaitoksen aiemmat selvitykset, Tilastokeskuksen ym. tahojen paikka-

tietokannat, maankäyttöviranomaiset, yrittäjät ja asukkaat. Tarkkaan ei mää-

ritellä, mitä tietojenkeruutapaa tulisi kulloinkin käyttää, mutta muutamista 

sellaisiksi sopivista on kuitenkin lueteltu esimerkkejä.  

 

Liikenteen kulkumuotojen ja niiden määrien selvittämisen ja ennustamisen 

apuna kehotetaan käyttämään mm. haastatteluja, tienvarsipostikyselyjä, lii-
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kennelaskentoja, nopeustutkimuksia, liikennettä kuvaavia mallinnuksia ja 

erilaisia tietorekistereitä (liikennetietoja). Liikenneturvallisuuden arvioinnissa 

neuvotaan onnettomuustietorekisterien ja turvallisuusselvitysten lähteille. 

Liikennetietojen nähdään soveltuvan asukkaiden liikkumiskäyttäytymisen, 

liikenneturvallisuustilanteen, väylien palvelutason ja liittymien toimivuuden 

mallintamiseen ja ennustamiseen. Käyttäjien odotusten, kokemusten ja ar-

vostusten selvittämiseksi ehdotetaan hyödyntämään kyselyjä ja haastattelui-

ta. Verkkoja ja väyliä koskevien tietojen todetaan puolestaan olevan saata-

vissa valmiista aineistoista tai maastokäyntien tuloksista. (Tielaitos 1996: 40-

42)    

 

Tiehallinnossa vuonna 2006 julkaistun vuoropuheluoppaan mukaan liikenne-

järjestelmäsuunnittelussa yleisimmin käytettyjä tiedonhankinnan menetelmiä 

ovat: tulevaisuusverstaat, työpajat, seminaarit, internet-keskustelut, palaute-

kanavat, haastattelut sekä asukkaille suunnatut kyselytutkimukset. Vuoro-

vaikutteisuuden korostamisen ja liikennejärjestelmäsuunnittelua koskevien 

ohjeistusten perusteella on myös selvää, että tietolähteiden hyödyntämisen 

toivotaan olevan hyvin monimuotoista. (Tiehallinto 2006a:31) 

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa ei ole oikeaa tai väärää tiedon keräämisen 

tai hyödyntämisen tapaa. Yhteistyössä määritetään, mitä tietoja kerätään, 

miten ne kerätään ja mistä ne hankitaan. Suunnittelun kannalta on olennais-

ta, että tietoja suunnitelman laatimiseksi on tarjolla. Alueita ja liikennettä 

koskevaa suunnittelutietoa voi löytyä hyvin monesta lähteestä. Tapauskoh-

taisesti harkittavaksi jää tietojen riittävyyden, ajanmukaisuuden ja keskeisyy-

den arvioiminen.  
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6 Lähtökohtia ja rajauksia tutkimukseen 
 

Tutkimuksen kannalta oli tärkeää määritellä, mikä ymmärretään tiedoksi ja 

millaista tietoa työssä tarkastellaan. Periaatteessa haluttiin ajatella laaja-

alaisesti ja tietoina pidettiin yhtälailla asiayhteyksistään irrallista dataa kuin 

jalostetumpaa informaatiota tai tietämystä. Käytännön tutkimuksessa oli kui-

tenkin mahdollista tarkastella lähinnä konkreettisen raakadatan tai siitä hie-

man jalostetumman informaation hyödyntämistä prosesseissa.  

 

Tarkasteltavaksi tietolajiksi oli useita syitä valita juuri tieliikennettä koskeva 

tieto. Tiehallinnossa hyödynnetään paljon tällaista tietoa ja toisaalta tieliiken-

teellä on suomalaisissa liikennejärjestelmissä merkittävä rooli. Liikenteen 

määrän kasvu tieverkoilla on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana kaik-

kein suurinta. Sekä henkilö- että tavaraliikenne käyttää vuosi vuodelta yhä 

enemmän tieverkostoa. Henkilöliikenteen kasvu on kanavoitunut lähes ko-

konaan henkilöautoliikenteeseen, joka on vuodesta 1970 vuoteen 2000 

mennessä kasvanut yli kaksinkertaiseksi. Tavaraliikenteen suorite on 1,7 -

kertaistunut samana aikana ja kasvu on samalla tavoin kohdistunut valtaosin 

tiestölle. (Ojala 2003: 30-34; Liikenne- ja viestintäministeriö 2002: 7-8, 13).  

 

Alueelliseen erilaisuuden tarkastelun lähtökohtana tutkimuksessa käytettiin 

tyyppiympäristönäkökulmaa, joka perustui Tiehallinnossa vuonna 2004 jul-

kaistun tie- ja liikenneolojen alueellisia merkityksiä arvioineen tutkimuksen 

aluejakoon. Tiehallinnon tutkimuksessa erilaisia alueita luokiteltiin ominais-

piirteiden ja tienpidon ratkaisujen mukaisesti seitsemään eri tyyppiin. Niitä 

olivat kasvuvyöhykkeet, yhteysvälit, suuret kaupunkiseudut, tuotantoympä-

ristöt, maaseutumaiset kaupungit, ydinmaaseutu ja syrjäinen maaseutu 

(Lampinen, Karppi, Saarlo & Hanhijärvi 2004: 13).  

 

Tyypittelyn yksinkertaistaminen oli tutkimuksen kannalta tarpeellista ja tar-

kasteltaviksi erilaisiksi aluetyypeiksi valittiin:  
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• kaupunkiseudut, joita ovat selvästi urbaanit alueet pienine tai suurine 

kaupunkiseutuineen tai kasvuvyöhykkeineen. Niitä luonnehtivat tiivis 

asutus, toimintojen keskittyminen ja alueiden hallinnollinen ohjaus.   

• yhteysalueet, jotka voivat olla kasvuvyöhykkeitä, mutta ovat samalla 

liikenteellisesti merkittäviä yhteysvälejä. Asutus alueilla voi olla tiivis-

tä, mutta se ei muodosta yhtä selvää kokonaisuutta tai hallinnollista 

aluetta. 

• tuotantoalueet, joihin kuuluvat selvästi tuotantoon profiloituneet ym-

päristöt. Kyse saattaa olla joistakin maaseutumaisista kaupungeista 

yhtä hyvin kuin kasvuvyöhykkeistä tai yhteysväleistä, mutta niiden 

toiminnassa on vahvasti esillä erikoistuminen tuotantoon. 

• maaseudut, jotka ovat harvaan asuttuja alueita ja muodostavat suo-

malaisen ydin- tai syrjäisen maaseudun. 

 

Alueita on todellisuudessa vaikea jakaa näin virtaviivaisesti keskenään, sillä 

ne voivat käytännössä kuulua useampaan eri tyyppiympäristöön. Alueiden 

tarkastelutasoksi valittiin seututaso, koska alueellisen erilaisuuden ja liiken-

nejärjestelmäsuunnittelun tutkimusta voidaan pitää luonnollisempana valta-

kunnan tasoa pienemmillä, mutta toiminnallisesti yhteneväisillä seuduilla.  

 

Yksinkertaistettu aluetyypittely ja seudullisuus toimivat tutkimusaineiston va-

lintakriteereitä. Tarkasteltavaksi valittiin liikennejärjestelmäsuunnitelmia, jot-

ka vaikuttivat keskenään parhaiten vertailukelpoisilta. Tutkittavaksi otettiin 

neljä 2000 -luvulla tehtyä seudullista suunnitelmaa, joiden voitiin katsoa par-

haiten edustavan eri aluetyyppejä. Esimerkkinä kaupunkiseudun suunnitte-

lusta oli Kuopion seudun suunnitelma, kun taas vastaavaa työtä maaseudul-

la tutkittiin Loimaan seudun suunnitelman avulla. Etelä-Kymenlaakson suun-

nitelma toimi esimerkkinä tuotantoalueen suunnittelusta ja yhteysalueen 

suunnittelua tarkasteltiin Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään- Riihimäen suunni-

telman perusteella. 

  

Aineistojen analysoinnissa hyödynnettiin tutkimusta varten rakennettua tie-

donkäytön arviointikehikkoa, joka sisältää liikennejärjestelmäsuunnittelussa 

keskeisiksi katsotut teema-alueet. Ne valittiin ja sovellettiin Tiehallinnon Alu-
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eellisen suunnitteluyhteistyön työkalut -julkaisun painotusmatriisissa esite-

tyistä teemoista. Valinnassa huomioitiin Tiehallinnon suunnitteluyksikön vai-

kuttavuus- ja liikennejärjestelmätiimien asiantuntijoiden kommentit. Arviointi-

kehikon teemat vastaavat käytännössä niitä liikennejärjestelmäsuunnittelus-

sa käsiteltäviä keskeisiä teemoja, joita on esitetty esimerkiksi Tielaitoksen 

vuonna 1996 julkaisemassa ohjeistuksessa.  

 

Jokaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tieliikennettä koskevaa tiedonkäyt-

töä arvioitiin tapauskohtaisesti arviointiasteikolla. Arvioinnissa käytetty as-

teikko oli karkea, mutta sen perusteella oli mahdollista kuvata hyvin tietojen 

esiintymistä ja käyttöä sekä yksityiskohtien yleisyyttä. Arviointikehikko, as-

teikko ja arviointien tulos on liitteessä 1. 

 

Tiedonkäytön arviointikehikkoa hyödynnettiin myös haastatteluaineiston ana-

lyysissa, kun kerättyä informaatiota luokiteltiin kehikon teemojen mukaisesti. 

Kun dokumenttianalyysin tulos yhdistettiin haastatteluaineistoon, voitiin mm. 

tarkastella paremmin eroja tietojen käytön painottumisessa. Arviointikehikon 

teemoittelua hyödynnettiin lisäksi Tiehallinnon tietovarantoja ja kehitysehdo-

tuksia tarkastelevassa kartoituksessa.  

 

Yhtenä teemakokonaisuutena kartoitettiin alueiden toimintaympäristöä ja 

toimijoiden tieliikennetarpeisiin koskevaa tiedon hyödynnystä. Aluerakennet-

ta ja toimintaympäristöä ei mainittu ALUEtyökalut -käsikirjan matriisissa, 

mutta teemat olivat tästä huolimatta tarkastelussa mukana, koska niihin si-

sältyy olennainen osa liikennejärjestelmäsuunnittelussa tarvittavista perus-

tiedoista. Niitä on myös käsitelty mm. Tielaitoksen vuonna 1996 julkaise-

massa liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen ohjeistuksessa. 
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7 Tutkimusaineistosta tuloksiin 

 

7.1 Dokumenttien analyysi 
 

7.1.1 Tarkastelutapa ja eteneminen 
 
Tutkittaviksi valittuihin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin kuului useita doku-

mentteja sekä esi- ja osaselvityksiä, jotka piti läpikäydä mahdollisimman hy-

vän kokonaiskuvan kartoittamiseksi. Kaikkia niitä ei kuitenkaan ollut tarpeen 

tarkastella. Työssä keskityttiin tieliikennettä käsitteleviin dokumentteihin, joita 

luettiin kursorisesti huomioiden suunnitteluprosessien eteneminen ja tiedon-

käyttötavat arviointikehikon teema-alueilla. Tarkkoihin asiasisältöihin ei pyrit-

ty kiinnittämään huomiota.  

 

Jokaisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta koottiin lyhyt prosessikuvaus, 

jotta käytännöt olivat olleet helpommin vertailtavissa. Liitteessä 2 on esitetty 

suunnitteluprosessin kuvaukset yhdessä teema-alueiden tiedonkäyttöä kos-

kevien kommenttien kanssa. Ne taustoittavat ja perustelevat liitteen 1 arvi-

ointimerkintöjä. Samassa yhteydessä on mainittu, mitkä dokumentit suunni-

telmista valittiin tarkasteltaviksi.  

 

7.1.2 Aluerakenne ja toimintaympäristötieto 
 
Kaikissa tarkastelluissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa oli viittauksia tai 

laajempia tarkasteluja aluerakennetta ja toimintaympäristöä kuvaavista teki-

jöistä. Yleensä tämä osio tuli kuitenkin käsitellyksi nykytilakartoituksissa. 

Kahdessa suunnitelmista nykytilaa kuvattiin erillisinä julkaisuina (KEHYLI ja 

Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma). Tietojen lähteiksi mainittiin 

Tilastokeskus tai Ympäristöhallinto, mutta useimmiten lähde jäi ilmoittamatta.  

 

Alueiden ominaisuudet ja kehityshistoria esitettiin aina suurpiirteisesti. Toi-

saalta esimerkiksi esiselvityksissä saattoi olla tarkempaa syventymistä ai-
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heeseen (mm. Kuopion ympäristöselvityksessä). Tyytyminen ominaisuuksien 

pääpiirteiden esittelyyn oli tavallista, mutta sen sijaan alueiden väestökehitys 

oli kartoitettu hyvin. Kaikissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa oli myös tar-

kastelu väestön kasvusta tai laskusta kunnittain (perusteellisimmat Loimaan 

suunnitelmassa ja KEHYLI:ssä). Muuttoliikettä oli dokumenteissa kuvattu 

harvoin ja hyvin yleispiirteisesti.   

 

Työpaikkojen ja elinkeinojen jakautuminen alueilla oli yksi tarkimmin kuva-

tuista ja esitellyistä asioista. Esimerkiksi Etelä-Kymenlaakson suunnitelmas-

sa oli monia sivuja pitkä selvitys työpaikoista ja työntekijöiden jakautumises-

ta toimialoittain. Liikkumiskäyttäytymisen kuvaaminen jäi sen sijaan usein 

alueen työssäkäyntivirtojen tarkasteluun. Tiedot oli  useimmissa suunnitel-

missa hankittu Tilastokeskuksesta, mutta myös Valtakunnallisen henkilölii-

kennetutkimuksen aineistoa oli hyödynnetty. Käyttäjien tarpeita ja toiveita ei 

oltu kuitenkaan tarkemmin kartoitettu. Tätä lähinnä oli vain KEHYLI:ssä tehty 

kyselytutkimus. Etelä-Kymenlaakson suunnitelmassa oli muista suunnitel-

mista poiketen tuotu esille vapaa-ajan ja asiointiliikenteen virrat.   

 

7.1.3 Tieverkkoa ja toimintaa koskeva tieto 
 

Kaikissa suunnitelmissa oli kuvaus alueen teistä ja yhteyksistä. Tieverkko ja 

seudulliset, maakunnalliset sekä kansalliset yhteydet esitettiin havainnolli-

sesti, mutta kansainvälinen tarkastelu jäi vähemmälle. Perusteellisimmin se 

oli esillä Etelä-Kymenlaakson suunnitelmassa, jonka alueella rajaseudun 

liikenne vaikuttaa merkittävästi. KEHYLI:n dokumenteissa painottui selvästi 

seudullisten yhteyksien tarkastelu, kun taas väylien luokitusten ja yhteyksien 

priorisointi oli perusteellisinta Loimaan liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 

Loimaalla oli myös korostettu erillisellä selvityksellä yksityisteiden asemaa ja 

toimivien yhteyksien merkitystä alueen kehittämiselle. Kytkennät alueiden 

käytön suunnitteluun olivat kaikissa esillä, mutta Loimaan ja Etelä-

Kymenlaakson suunnitelmissa ne korostuivat suunnittelun lähtökohtina. 

Lähdetietoja esitettiin harvoin. 
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Liikenne ja liikenteeseen vaikuttavat toiminnot –teemoissa tarkasteltiin tieto-

jen käyttöä liikennemuodoittain. Henkilöautoliikenteen määrä ja liikenteen 

pullonkaulat olivat suunnitelmissa tarkasti kuvattuja asioita. KEHYLI:ssä ja 

Kuopion suunnitelmassa niiden kuvaamiseen oli myös keskitytty muita tar-

kemmin. Jokaiseen suunnitelmaprosessiin kuului  yksityiskohtainen selvitys, 

jossa joukkoliikenteen ongelmakohdat ja kehittämistarpeet kartoitettiin. Niis-

sä käsiteltiin mm. laatukäytäviä koskevia kysymyksiä. Joukkoliikenneselvi-

tykset olivat yleensä osia liikennejärjestelmäsuunnitelmista, mutta osa niistä 

oli laadittu jatkumaan erillisinä kehitysprojekteina (esim. KEHYLI:n selvitys).  

 

Kevyen liikenteen yhteyksien ja edellytysten tarkastelu sisältyi osaksi jokais-

ta suunnitelmaa. Kevyttä liikennettä koskevia erillisselvityksiä ei prosesseihin 

kuulunut, mutta sitä käsiteltiin usein muiden osa-alueiden rinnalla yleisesti. 

KEHYLI:ssä alueiden kevyen liikenteen kehittämistarpeita oli selvästi koros-

tettu muita enemmän. 

 

Tavaraliikenteen sujuvuuteen, reitteihin ja ongelmakohtiin oli monesti  pa-

neuduttu haastattelemalla kuljetuksia tuottavia yrittäjiä. Kuopion liikennejär-

jestelmäsuunnitelmassa oli mukana erillinen tavaraliikenneselvitys, jonka 

tulokset pohjautuivat lähes kokonaan haastatteluaineistoihin. Etelä-

Kymenlaaksossa tavaraliikenne oli puolestaan yksi liikennejärjestelmäsuun-

nittelun painopistealueista ja sen keskeinen rooli osana liikennejärjestelmää 

tuotiin dokumenteissa esille. Toisin kuin muissa, Etelä-Kymenlaakson suun-

nitelmassa esitettiin tarkasti tiedot satamista, terminaaleista ja logistiikkakes-

kuksista sekä mainittiin teollisuuslaitokset ja -alueet ja kaupan suuryksikkö-

jen merkitys.  

 

7.1.4 Investointia, liikenteen ohjausta ja vaikutuksia koskeva tieto 
 

Liikenteen ohjaukseen liittyen suunnitelmissa käsiteltiin usein telematiikan 

hyödyntämismahdollisuuksia. Kuopion seudun suunnitelmaan liittyi erillinen 

telamatiikkaselvitys, kun taas Loimaalla sen sijaan käsiteltiin nopeusrajoituk-

sia ja valaistukseen liittyviä asioita. Muiden informaatiomuotojen, kuten aika-
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taulu- ja reittiehdotuksen, kehittäminen liitettiin tavallisesti joukkoliikennesel-

vityksiin.  

  

Investointien suuntaaminen kuului kaikkiin suunnitteluprosesseihin. Inves-

tointeja koskevat kysymykset tulivat tarkoin käsitellyiksi erityisesti silloin, kun 

painopistealueet ja kärkitehtävät sisälsivät ehdotuksia niiden käyttämiseksi. 

Hankkeiden rahoituskysymyksiin ei keskitytty tarkasti. Rahoituksen riittävyys 

oli useimmiten mainittu hankkeista vastaavien tahojen (esim. kuntien) on-

gelmaksi, vaikka aiesopimuksissa ja hankelistojen yhteydessä tarvittavan 

rahoituksen suuruus saatettiin tuoda esille suurpiirteisesti.  

 

Dokumenteissa viitattiin monesti aiemmin kunnissa tehtyihin turvallisuus-

suunnitelmiin tai ympäristökysymyksiä koskeviin erillisselvityksiin. Toisaalta 

alueilla tapahtuneet onnettomuudet ja onnettomuuskehitys käytiin aina erik-

seen läpi. Kuopion suunnitelmaan liittyi erillinen ympäristöselvitys sekä kaksi 

liikenneturvallisuussuunnitelmaa, kun taas KEHYLI:ssä oli vain todettu niiden 

tarve.  

 

Ympäristökysymykset olivat yleisellä tasolla esillä. Melu koettiin kaikissa 

suunnitelmissa keskeiseksi ympäristöongelmaksi ja sitä käsitteleviin selvi-

tyksiin oli yleensä viitattu. Vesistöjen kannalta arat liikennealueet ja niillä 

tehdyt toimenpiteet mainittiin tavallisesti painottaen alueella havaittuja on-

gelmakohtia. Lähteenä olivat  ympäristöhallinnon tietoaineistot. 

 

7.1.5 Päätelmiä dokumenttien perusteella 
 

Ensi näkemältä liikennejärjestelmäsuunnitelmat vaikuttivat keskenään sa-

manlaisilta. Jokaisessa oli läpikäyty kaikki suunnitelman laatimisen vaiheet. 

Tyypillisesti oli ensin tehty nykytilakartoitus tai muita esiselvityksiä, joiden 

jälkeen eri toimijoiden kanssa oli keskusteltu ja etsitty yhteisymmärrystä ta-

voitteista, painopisteitä, kärkitehtävistä tai hankekoreista. Yhteys joko Lii-

kenne- ja viestintäministeriön ohjeistuksiin ja muihin alueiden käytön suunnit-

teludokumentteihin oli esillä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmat saattoivat 
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myös tukea tai olla osa maakunnallista strategiaa tai suunnitelmaa (kuten 

Etelä-Kymenlaakson ja Kuopion suunnitelmissa). Toisaalta oli mahdollista, 

että suunnittelu oli tukeutunut valmiisiin alueella määriteltyihin kehittämislin-

joihin, kuten Loimaalla. Suunnitelmien laatiminen oli selvästi ollut kaikilla 

seuduilla itsenäinen prosessi, jossa oli jouduttu selvittämään alueen ja liiken-

teen nykyisiä ominaispiirteitä sekä valmistelemaan sopivaa kehittämisen 

suuntaa.  

 

Tietojen hyödyntämisen näkökulmasta jokainen suunnitteluprosessi oli yksi-

löllinen.  Karkeasti jaotellen KEHYLI ja Kuopion seudun liikennejärjestelmä-

suunnittelu perustui keskeisesti prosessien aikana tehtyyn tiedonhankintaan. 

Loimaalla ja Etelä-Kymenlaaksossa tavoitteisiin ja kärkitehtäviin taas päädyt-

tiin tukeutumalla valmiisiin, aiempina vuosina tehtyihin, selvityksiin. On ym-

märrettävää, että varsinkin KEHYLI:ssä tietojen käyttö keskittyi prosessin 

kautta hankittuihin tietoihin, sillä suunnittelualue ei ollut hallintorajoiltaan yh-

tenäinen. Silti myös KEHYLI:ssä oli ajoittain turvauduttu mukana olleiden 

toimijoiden, kuten kuntien, tietovarantoihin. Etelä-Kymenlaakson suunnittelu-

prosessi puolestaan perustui muita selvemmin hankelistauksen laadintaan.  

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat olivat syntyneet pitkään jatkuneiden ponnis-

telujen tuloksena. Vaikka niissä oli käsitelty samat osa-alueet, saattoi jokai-

sen niistä huomata painottuvan tietyllä tavalla. Alueelliset erot näkyivät 

suunnitelmissa siten, että seutujen kehitykselle ja liikenteelle tärkeät asiat 

olivat painottuneet tiedon käytössä eri tavoin (liite 1). Etelä-Kymenlaaksossa 

painopiste oli tavaraliikenteessä ja Loimaalla toimivan tieverkon ja sen luo-

mien yhteyksien syntymisessä sekä ylläpitämissä. KEHYLI:ssä keskityttiin 

muita selvemmin henkilö-, joukko- ja kevyenliikenteen toimivuuteen ja Kuo-

piossa henkilö-, joukko- ja tavaraliikenteen alueellisiin toimintaedellytyksiin. 

Painottuminen ei ollut erityisen voimakasta, koska kaikissa prosesseissa oli 

noudatettu liikennejärjestelmäsuunnitelmilta odotettua kokonaisrakennetta. 

Suunnitelman laatimisprosessi vaikutti kuitenkin jokaisessa tyyliltään erilai-

selta. 
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Käytettyjen tietolähteiden esittely vaihteli suunnitelmadokumenteissa hyvin 

paljon. Tavallisesti lähteitä ei esitetty tarkasti tai tietojen todettiin yksinkertai-

sesti perustuvan selvityksiin. Selvitysten kytkentä päätöksiin ja liikennejärjes-

telmäsuunnitteluun jäi usein perustelematta, mutta jos tiedot perustuivat 

suunnitteluprosessien aikana tehtyihin selvityksiin, olivat lähdeviittaukset 

pääsääntöisesti kohdallaan. Loimaan ja Etelä-Kymenlaakson dokumenteissa 

viittaukset lähteisiin olivat paikoin esimerkillisesti esillä. 

 

7.2 Liikennejärjestelmäsuunnittelun asiantuntijoiden haastattelut  
 

7.2.1 Haastatteluiden järjestyminen ja luonne 
 

Dokumenttien arvioinnin lisäksi tietojen hyödyntämistä liikennejärjestelmä-

suunnittelussa tutkittiin muutamien teemahaastatteluiden avulla. Työssä 

haastateltiin viittä Tiehallinnon edustajaa, jotka olivat olleet mukana  tarkas-

teltaviksi valittujen suunnitelmien laadinnassa.  Jokaisesta suunnitelmasta 

haastateltiin yhtä asiantuntijaa, lukuun ottamatta KEHYLI:ä, josta oli mukana 

kaksi eri tiepiirejä edustavaa henkilöä.  

 

Haastattelut olivat luonteeltaan vapaamuotoisia keskusteluja, mutta niissä 

edettiin järjestelmällisesti eri teemakokonaisuuksista rakennetun haastattelu-

rungon avulla (liite 3). Haastateltaviin saatiin kontakti lähettämällä sähköpos-

titse haastattelupyyntö (liite 4), jonka jälkeen heihin otettiin uudelleen yhteyt-

tä ja sovittiin tarkemmin haastattelupaikasta ja ajankohdasta. Haastattelujen 

lisäksi asiantuntijoita pyydettiin täyttämään työn teemoja käsittelevä lomake 

tietojen hyödyntämisestä suunnitelmissa (liite 5). Lomakkeen tarkoitus oli 

kartoittaa haastateltavien näkökulmia ja tukea haastatteluaineiston analyy-

siä.  

 

Haastattelut järjestyivät hyvin ja sujuivat helposti. Kaikki haastateltaviksi vali-

tut asiantuntijat lupautuivat tehtävään ja haastattelut tehtiin niissä tiepiireis-

sä, joissa he työskentelivät. Haastattelut kestivät keskimäärin tunnin, mutta 

niiden pituus vaihteli jonkin verran haastateltujen kokemusten ja näkemysten 
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mukaan. Haastatteluista muodostui vapaamuotoisia keskusteluhetkiä, jotka 

koskivat sekä yleisesti liikennejärjestelmäsuunnittelua että erityisesti tutki-

muksen kohteena olevia suunnitteluprosesseja ja tiedon käyttöä niissä. 

Haastattelijan tehtäväksi jäi keskustelun ohjaaminen tutkimuksessa käsitel-

täville teema-alueille, mikä onnistui luontevasti. 

 

Kaikki haastateltavat suhtautuivat myönteisesti haastatteluhetkiin, vaikka 

kokivatkin usein itsensä epävarmoiksi vastaamaan joihinkin tietojen hyödyn-

tämistä koskeviin kysymyksiin. Haastattelua tukevan lomakkeen täyttämistä 

pidettiin lähes poikkeuksetta vaativana tehtävänä ja useimmiten siihen näh-

tiin tarvittavan tarkempaa syventymistä suunnittelusta vastanneiden konsult-

tien työhön. Osa haastatelluista koki prosesseista kuluneen jo niin paljon 

aikaa, etteivät yksityiskohdat enää muistuneet mieleen. Yleisesti ottaen 

haastattelut kuitenkin onnistuivat hyvin. Haastateltavia oli prosessien laajuu-

teen nähden vähän, mutta kerätyn materiaalin kautta välittyi tutkimuksen 

kannalta riittävästi tietoa. Haastatteluin saatiin koottua mm. paljon kokemuk-

sia prosesseista sekä näkemyksiä tieliikennettä koskevasta tiedon hyödyn-

tämisestä ja kehitystarpeista liikennejärjestelmäsuunnittelussa.   

  

Haastateltujen työtehtävät olivat keskenään samankaltaisia. Kaikilla oli taka-

naan useiden vuosien työskentelykokemus erilaisista liikennejärjestelmä-

suunnitteluprosesseista. Haastateltavat olivat työssään vastuussa tiepiirien 

tekemästä liikennejärjestelmäsuunnittelutyöstä tai se oli aiemmin kuulunut 

heidän työtehtäviinsä. Osalla heistä työ painottui tiepiirin asiantuntemuksen 

edustamiseen erilaisissa työryhmissä kun taas osalla se vaati enemmän 

osallistumista ohjaus- tai johtoryhmiin. Useille haastatelluille oli yhteistä tie-

piirin edustamisen lisäksi mm. työskentely tieverkkosuunnitelmien ja maan-

käytön kysymysten parissa. 

  

Tutkittavissa liikennejärjestelmäsuunnitelmaprosesseissa haastateltujen roo-

lit ja vastuut olivat kuitenkin olleet erilaisia. Kaksi haastatelluista oli toiminut 

lähes täysin prosessien työryhmissä, yksi oli osallistunut lähinnä ohjausryh-

mätapaamisiin ja kaksi oli työskennellyt sekä ohjausryhmissä että työryhmis-

sä. Työryhmästä riippumatta kaikkien haastateltujen roolina oli ollut toimimi-
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nen tieliikenteen asiantuntijana. Prosessien kulusta ja tietojen käytöstä osa-

sivat parhaiten kertoa sekä ohjausryhmissä että työryhmissä työskennelleet.  

 

7.2.2 Asiantuntijoiden kokemukset suunnitteluprosesseista 
 

Haastatellut kuvailivat liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimisprosesseja 

laajasti, mutta vain karkealla tasolla. Useimmat kertasivat työvaiheet doku-

menttien esityksiä vastaavasti. Lähes kaikista kuvauksista välittyi ajatus val-

miista samankaltaisista toimintamalleista. Monesti esimerkiksi todettiin, että: 

"työ käytiin läpi perinteisesti juuri siten kun tapana on ollut" tai "työ tehtiin 

noudattaen yleistä liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessia". Yleisesti otta-

en suunnitteluprosessit vaikuttavat olleen keskenään samankaltaisia. Kaikis-

sa oli ollut mukana konsultti, ohjausryhmä ja työryhmiä. Nykytila- ja erillissel-

vitysten avulla tavoiteltiin tuloksia ja työtä tehtiin vuorovaikutteisessa yhteis-

työssä.  

 

Toisaalta suunnitteluprosessit olivat olleet selvästi erilaisia. Kuopion ja Etelä-

Kymenlaakson suunnitelmissa oli ollut vahva kytkentä maakunnalliseen kaa-

voitukseen, mikä vaikutti töiden etenemiseen. Töiden vaiheistus oli lisäksi 

ollut kaikissa yksilöllinen. KEHYLI:ssä edettiin omien tutkimusten voimalla, 

pilkkomalla projekti kahtia ja yhdistämällä se jälleen yhdeksi laajaksi koko-

naisuudeksi. Loimaalla tehtiin aluksi erillisselvityksiä, joiden perusteella 

myöhemmin koottiin yhteen lopullinen tuotos. Etelä-Kymenlaaksossa lähdet-

tiin liikkeelle maakunnallisesta strategiatyöstä ja nykytilaselvityksestä, jota 

jatkettiin osaprojektien avulla eteenpäin. Kuopiossa oli ollut yhteenvetotyö-

hön keskittynyt pääprojekti sekä useita erillisprojekteja, joilla pyrittiin aineis-

ton hankintaan strategiatyöhön sekä löytämään konkreettisia toimenpiteitä. 

 

Haastateltavat arvioivat suunnittelun onnistumisia ja epäonnistumisia monin 

tavoin. Lähes kaikki pitivät ongelmana liiaksi painottunutta liikennemuoto- ja 

verkkolähtöistä suunnittelua. Haastatteluissa kritisoitiin keskittymistä tie-

hankkeisiin muiden osa-alueiden kustannuksella ja pelkkien investointitoi-

menpiteiden listausta. Toinen esille tuotu ongelma oli toimijoiden yhteisen 



  

 

36

näkemyksen ja yhteistyötahdon puuttuminen. Myös muiden toimijoiden tie-

tämättömyys suunnittelun tarkoituksesta ja vastuunjaoista oli aiheuttanut 

päänvaivaa.   

 

Haastatellut pitivät suunnitelmia kuitenkin joko osittain tai hyvin onnistuneina. 

Onnistumisen elämyksiä oli saavutettu erityisesti silloin, kun toimijat oli saatu 

tekemään yhteistyötä ja koottua yhteinen näkemys seutujen kehittämiseksi. 

Suunnittelun avulla oli esimerkiksi saatu kuntien välinen yhteistyö jatkumaan 

muissa projekteissa ja sen avulla oli joissakin tapauksissa lisätty keinovali-

koimaa toimenpiteiden toteuttamiseksi. Myös sellaisten toimien edistäminen 

oli tullut mahdolliseksi, joihin ei aiemmin ollut löytynyt vastuunkantajaa. Mo-

net haastatelluista pitivät onnistumisena pelkästään sitä, että työ oli saatu 

kokoon, kansitettua ja aiesopimus kirjoitettua.  

 

Haastatteluista kävi ilmi, että kahdessa suunnitteluprosesseista oli ollut 

enemmän toiminnallisia ongelmia, kun taas kahta muuta pidettiin erittäin on-

nistuneina. Toisaalta kaikissa haastatteluissa korostettiin sitä, että uutta opi-

taan jatkuvasti. Yhden haastateltavan sanoin: "Näitä liikennejärjestelmä-

suunnitelmia pitää katsoa aikansa lapsina. Ei saisi verrata 90-luvun alussa 

tehtyjä suunnitelmia tämän päivän suunnitelmiin, eikä pitäisi tuomita vanhoja 

suunnitelmia. 90-luvun alussa tehtiin päätieverkon kehittämissuunnitelmia, 

mutta sitten myöhemmin on otettu joukkoliikennettä ja muita näkökulmia ku-

ten liikenneturvallisuutta ja tasa-arvoa enemmän huomioon." 

 

Useiden haastateltujen mielestä sitoutuminen liikennejärjestelmäsuunnitte-

luun ja vuorovaikutteisuuden kehittäminen ovat keskeisiä tulevaisuuden 

haasteita. Koettiin, että nykyisin vuorovaikutteisuus on vain toimijoiden välis-

tä keskustelua, eikä käyttäjien näkökulmia saada kuuluviin. Oli havaittu, että 

kaikki tahot eivät aina ymmärrä suunnittelun luonnetta, tarkoitusta ja toimin-

tatapoja, eivätkä sitoudu prosessiin sen edellyttämällä tavalla. Ongelmia oli 

esiintynyt esimerkiksi silloin, kun vielä suunnitelman hyväksymisvaiheessa 

oli haluttu tehdä muutoksia, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon jo prosessin 

alussa. Tämän lisäksi haastateltavat kritisoivat prosessien raskautta, käyn-

nistymisen ongelmia, pitkäkestoisuutta, runsasta resurssien kulutusta sekä 
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käyttäjänäkökulman ja liikkumisen vaihtoehtojen tarkastelun puuttumista. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelua koskevan ohjeistuksen ja koulutuksen li-

sääminen nähtiin tulevaisuudessa hyvin tärkeäksi. 

 

Haastatellut pitivät liikennejärjestelmäsuunnittelua seutujen kehittymisen 

kannalta tärkeänä työnä ja suunnitelmiin toivottiin jatkuvuutta. Koettiin, että 

lyhyiden projektien sijasta tulisi toteuttaa alueen kehittämistä edistäviä jatku-

via prosesseja, jotka eivät lopu aiesopimusten kirjoittamiseen. Nykyinen 

suunnittelukäytäntö nähtiin tällä hetkellä jokseenkin toimivana kaupunkiseu-

duilla, mutta sitä vastoin maaseutukuntien tilanteesta kannettiin hieman 

enemmän huolta. Todettiin, että tällä hetkellä seudullista liikennejärjestelmä-

suunnittelua ei toteuteta maaseutukunnissa vaan se tehdään maakuntatasol-

la eikä alueellisiin erityistarpeisiin pystytä välttämättä puuttumaan.  

 

Useimmista haastatteluista oli mahdollista poimia yleisiä näkemyksiä liiken-

nejärjestelmäsuunnittelun ongelmista. Monesti todettiin, että suunnitelmat ja 

strategiat jäävät helposti kauniiksi ajatuksiksi, joiden hankkeita ei suurista 

panostuksista huolimatta voida aina toteuttaa. Mainittiin, että suunnitelmissa 

haetaan helposti ratkaisuja yksittäisiin ongelmiin katsomatta kokonaisuutta ja 

kehittämisen suuntaa tarkemmin. Suunnittelu koettiin myös edelleen turhan 

investointilähtöiseksi. 

 

Haastatteluissa korostui kokemus siitä, että suunnittelu on ollut ja on edel-

leen konsulttien työmaata. Haastateltavat näkivät näiden osapuolten roolin 

merkittäväksi erityisesti tietojen keräämisessä ja analysoinnissa. Osa piti 

heidän työtään lähes korvaamattomana. Tämä korostui erityisesti yhden 

haastateltavan sanoin seuraavasti: "Näin se nykyaikana on, että konsultti 

tekee työn.......esittää ehdotuksia ja me keskustellaan siitä, miltä vaikuttaa ja 

mistä voidaan jatkaa....tietenkin meidän pitää osata nähdä se, että men-

näänkö oikeaan suuntaan, jotta osataan ohjata sitä ja arvioida vähän vaiku-

tuksia jne.".  Tavallisesti tietojen keräämisestä ja käytöstä oli päätetty aluksi 

yhteisesti. Konsultin tehtävänä oli koota tiedot annettujen ohjeiden tai tietty-

jen valmiiksi omaksuttujen toimintamallien kautta, työstää ja analysoida niitä 

ja tuoda ne uudelleen käsiteltäviksi.  
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Haastateltujen näkemykset konsulttien roolista erosivat kuitenkin jonkin ver-

ran toisistaan. Keskusteltaessa tietojen keräämisen käytännöistä osa haas-

tatelluista halusi korostaa projektiryhmien toimijoiden yhteistyön osuutta. 

Painotettiin sitä, että konsultit olivat olleet vain raakatiedon käsittelijöitä ja 

muut suunnitteluun osallistujat niitä, jotka tietojen keruusta ja käytöstä pää-

asiassa päättivät. Vaikka konsulttityön arvo nähtiin kaikissa prosesseissa 

suurena, heidän rooliinsa ei kuitenkaan suhtauduttu täysin kritiikittömästi. 

Yksi haastatelluista totesi, että on tärkeää, että ennen kaikkea töiden tilaajal-

la on kattava käsitys ja ymmärrys suunnittelun tarkoituksesta ja siihen liitty-

vistä tietotarpeista. 

 

Haastatteluissa tuotiin voimakkaasti esille Tiehallinnon roolia yhtenä toimija-

na muiden joukossa. Korostettiin tarvetta löytää viranomaisten kesken rooli-

jako tietovarantojen ylläpidossa. Tiehallinnossa aiemmin toteutettua käytän-

töä koota kaikki tarvittava tieto omiin rekistereihin ei pidetty enää tarpeellise-

na. Yhdeksi merkittäväksi ongelmaksi nähtiin eritasoiset tietojärjestelmät. 

Tietoja on kerätty eri organisaatioista ja hankaluuksia on aiheutunut siitä, 

etteivät kerätyt tiedot ole olleet yhtenäistettävissä suunnittelun tarpeisiin. 

Joskus tietojen hankinnassa yhteistyötahoilta tai muilta organisaatioilta on 

myös ollut muita käytännönongelmia.   

 

7.2.3 Asiantuntijoiden näkemykset tietojen hyödyntämisestä 
 

Haastatellut mainitsivat suunnittelun tietolähteiksi pääsääntöisesti erilaiset 

rekisterit. Tiehallinnosta tarjotuiksi tietovarannoiksi mainittiin mm. liikenne-

määrätiedot, onnettomuustiedot ja muut tieverkkoa koskevat tiedot. Joukko-

liikenteestä keskusteltaessa viitattiin useimmiten lääninhallitusten tietovaran-

toihin ja maankäytön kohdalla taas maakuntaliittojen rekistereihin. Haastatel-

lut vakuuttivat, että tieliikenteeseen liittyvät osa-alueet tulivat suunnitelmissa 

käsitellyiksi kattavasti. Useimmat heistä kokivat, että tieliikennettä käsittelevä 

osio saattoi olla liiankin painokkaasti esillä verrattuna muihin liikennemuotoi-

hin, kuten raide- ja vesiliikenteeseen. Tieliikenteestä koettiin selkeimmin ko-
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rostuneen joukko- ja henkilöliikenne, vaikka joitakin pieniä eroja oli havaitta-

vissa. Vähemmälle tarkastelulle jääneitä asioita olivat liikennetarpeiden sel-

ventäminen, maankäyttö ja logistiikka, tavaraliikenne ja muut liikennemuo-

dot. 

 

Haastateltujen mukaan seudullisten ominaispiirteiden käsittely tai painotta-

minen tietojenkeruuvaiheissa ei ollut erityisen yleistä. Useimmiten todettiin, 

että tietomassaa vain käsiteltiin siten, että seudulliset ominaispiirteet tulivat 

huomioiduksi. Esimerkiksi Etelä-Kymenlaakson suunnitelmassa tavaraliiken-

teen tärkeys seudulle oli huomioitu jo prosessin alkuvaiheessa, kun aihetta 

koskevaa aineistoa päätettiin kerätä tavallista enemmän haastatteluiden 

avulla.   

 

Monet haastatelluista kertoivat, että päätökset erillis- ja osaselvityksistä teh-

tiin yleensä tarve- ja nykytilaselvitysten perusteella. Tehtäväksi valittujen sel-

vitysten voitiin nähdä vastanneen myös seudullisten ominaispiirteiden aihe-

uttamiin tietotarpeisiin. Esimerkiksi Kuopiossa erillisselvitysten koettiin hel-

pottavan yleistä etenemistä suunnittelussa, edistävän tietojen keräämistä 

seudulle tärkeistä näkökulmista ja tuovan esille konkreettisia toimenpiteitä. 

Kerättyjä tietoja ja valmistuneita selvityksiä hyödynnettiin mm. vaikutusten 

arvioinnissa sekä toimenpiteistä ja kehittämissuunnista päätettäessä.  

 

Haastateltujen täyttämistä lomakkeista välittyneitä näkemyksiä tietojen tär-

keydestä ja käytöstä ei ollut mahdollista koota yhteen yksiselitteisesti. Lo-

makkeista kerättyä informaatiota oli ollut alusta alkaen tarkoitus tarkastella 

vain haastattelumateriaalin tukena, eikä niiden antia eritelläkään tässä kovin 

tarkasti. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että informaatio tuki haas-

tatteluissa esiin tulleita asioita. Tärkeyteen nähden koettiin heikoimmin hyö-

dynnetyn liikkumiskäyttäytymistä, alueiden käytön suunnittelua ja kaavoitus-

ta koskevia tietoja sekä tavaraliikennettä, satamia, terminaaleja, logistiikka-

keskuksia, teollisuuslaitoksia, kaupan suuryksiköitä  ja liikenteen ohjausta 

käsittäviä tietoja. Tietojen käytössä korostuivat erityisesti henkilöauto- ja 

joukkoliikenne, yhteyksien tarkastelu ja investointien suuntaaminen.  
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Useimmat haastatelluista pitivät tietojen käyttökelpoisuuden arviointia haas-

teellisena, koska he eivät olleet käsitelleet prosesseissa hyödynnettyä raa-

kadataa. Tutkimuksessa tietojen kelvollisuutta pyydettiin arvioimaan haasta-

teltujen omien käsitysten mukaisesti, joten tuloksiksi ei edes toivottu puhdas-

ta faktaa vaan ainoastaan kokemuksia tietojen laadukkuudesta. Myös tieto-

jen käyttökelpoisuudesta annetut arviot vastasivat haastattelujen antia. Vas-

taukset viittasivat siihen, että liikkumiskäyttäytymiseen ja liikennemuotoihin 

liittyviä tietoja pidettiin heikkoina niiden käyttöön ja koettuun tärkeyteen näh-

den.  Toisaalta taas yhteyksiä, väyläluokituksia, satamia, terminaaleja, logis-

tiikkakeskuksia, toimintaympäristön ominaisuuksia, työpaikkoja, ympäristön 

saastumista sekä hankkeiden investointia ja rahoitusta koskevien tietojen 

nähtiin sisältävän suurempia hyödynnysmahdollisuuksia niiden tärkeyteen ja 

prosesseissa toteutuneeseen käyttöön nähden. Laadukkuuden ja tärkeyden 

arvioinnissa oli havaittavissa suunnitteluprosessikohtaista vaihtelua erityises-

ti alueiden käytön suunnitteluun, liikenteen ohjaukseen, liikenneturvallisuu-

teen, isoihin teollisuuslaitoksiin ja kaupan suuryksiköihin liittyvien tietojen 

kohdalla.  

 

Haastatteluiden avulla oli mahdollista koota näkemyksiä tieliikennettä koske-

vista tietotarpeista yleensä, mutta osoittautui turhaksi yrittää nähdä niissä 

eroja eri alueilla tehtyjen suunnitelmien kesken. Vaikka tiedon käytön paino-

tuksissa oli eroja, tarpeissa niitä ei ollut havaittavissa. Yleisesti ottaen koke-

mukset ja toiveet olivatkin haastateltujen kesken melko samanlaisia. Seu-

raavassa listassa on kooste tärkeimmistä. 

 

 

o "Seutujen liikennetilanteen kartoitus tulisi olla jatkuvaa, eikä liitettynä 

liikennejärjestelmäsuunnitteluprosesseihin. Ajantasaisten liikennetie-

tojen tulisi olla helposti saatavilla, eikä kaikkea tiedon keruuta tarvitsisi 

siten jättää suunnitteluvaiheeseen." 

  

o "Meillä olisi hyvä olla käytössä yhtenäinen tietojärjestelmä, joka sisäl-

täisi aina ajantasaisen piirin alueen kattavan toimintaympäristötiedon." 
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o "Sujuvuustiedoista ei ole tällä hetkellä mitään käsitystä. Tiedetään 

keskivuorokausiliikennemääriä, mutta ei ole ymmärrystä siitä, mitä se 

tarkoittaa sujuvuutena." 

 

o "Liikennejärjestelmäsuunnittelussa tarvitaan laadullista tietoa liikkumi-

sen toimivuudesta ja tarpeesta. Käyttäjien kokemukset eivät välity 

suunnitteluun, eikä siihen liittyvää tietoa ole käytettävissä Tiehallin-

nossa tai yhteistyökumppaneilla." 

 

o "Ennuste- tai ennakointitietoja ei ole käytettävissä tarpeeksi. Nykyiset 

liikenne-ennustetiedot ovat yksinkertaisia valtakunnallisia ennusteita, 

eivätkä toimi seututasolla." 

 

o "Tavaraliikenteestä ja kuljetusten tarpeista ja ongelmista ei ole ole-

massa tarpeeksi tietoa. Tarvitaan lisää erityisesti laadusta tietoa ja 

liikkumista koskevaa tietoa. Nyt ei ole olemassa käsitystä siitä, mitä 

kuljetusten kyydissä on ja minne ne ovat menossa. EMME- mallin-

nuksessakin on havaittu turhan paljon epätarkkuuksia." 

 

o "Kevyen liikenteen tieverkko ja yhteysvälipuutteet saadaan hyvin sel-

ville, mutta kevyen liikenteen liikennemääriä ei pystytä kuin arvioi-

maan." 

 

 

Yleisellä tasolla haastatellut olivat tyytyväisiä Tiehallinnon liikennesuunnitte-

luun tarjoamiin tietovarantoihin. He kuitenkin korostivat tieliikennettä koske-

van tiedon yksipuolisuutta ja määrällisyyttä. Erityisesti laadullisen tiedon tar-

ve painottui monissa yllä mainituissa kommenteissa. Liikennejärjestelmä-

suunnitteluun kaivattiin selvästi lisää ajantasaista tietoa mm. liikennekäyttäy-

tymisestä ja käyttäjien kokemuksista, liikennevirtojen laadusta ja sujuvuu-

desta sekä ennusteista.  
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7.3 Liikennejärjestelmäsuunnittelua palvelevien tietovarantojen kartoitus 
 

Tiehallinnossa tietojen käyttö ja tiedonhallinta on keskeisessä asemassa. 

Tavoitteena on olla julkisen hallinnon edelläkävijä tiedonhallinnassa. Tiedon-

hallinnan vision ja strategian avulla esitetään tietoa koskevan toiminnan 

päämäärät ja tavoitteet sekä ohjataan tietovarantojen kehittämistä. Strategi-

assa esitettyjä päämääriä ovat mm. painopisteen suuntaaminen tienpidon 

kehittämiseen, vastuunotto kansallisista tiestö- ja liikennetiedoista sekä niihin 

liittyvistä palveluista ja tiedon tarjoaminen ja jakaminen yhteiskäyttöön. (Tie-

hallinto. Tiedonhallinnan strategia.) 

  

Tiehallinto vastaa suuresta tietomäärästä ja sen hallinnasta. Organisaatio on 

vastuussa tienpidosta ja vuosien mittaan varastoon on kertynyt runsaasti 

tietoa tieomaisuudesta sekä sitä hyödyntävästä liikenteestä. Tietotarpeet 

ovat kuitenkin ajan kuluessa muuttuneet toimintaympäristön ja Tiehallinnon 

roolin muuttumisen myötä. Tiehallintoa edeltävä Tielaitos suunnitteli ja to-

teutti työt, joten aiemmin kaikki tiedot tarvittiin itse. Nyt Tiehallinto teettää 

tiepidon urakoitsijoilla, jotka joko hankkivat itse tarvitsemansa tiedot tai Tie-

hallinto toimittaa ne heille. (Tiehallinto 2005b: 5-6) 

 

Tiehallinto toimii tieverkon isännöijänä ja kerää vain omassa toiminnassaan 

tarvitsemiaan tietoja sekä joitakin urakoitsijoiden ja konsulttien tarvitsemia 

tietoja (esim. tiesää). Vaikka toimintamenetelmät ja tarpeet ovat aikojen saa-

tossa muuttuneet, ovat Tiehallinnon tietorekisterit hyvin samanlaisia kuin 

ennen. Tiehallinnon tarvitsisi tienpidon tilaajan roolissa pitää varastoissaan 

vain omassa toiminnassaan tarvitsemiaan tietoja, mutta edelleen kerätään ja 

ylläpidetään vanhan toimintamallin mukaisia tietoja. Tiehallinto ei kuitenkaan 

enää kerää tai hallinnoi itse kaikkea tietoa vaan merkittävä osa tästä toimin-

nasta hankitaan tietopalveluna tai se sisältyy urakoitsijoiden työhön. (Tiehal-

linto 2005b: 5-6)  
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Muutokset tiedonkeruun toimintavoissa ovat lisänneet tarvetta tunnistaa vas-

tuut ja määritellä tarvittavat toimenpiteet. Tällä hetkellä Tiehallinnon strategi-

oissa ja tavoitteissa painotetaan keskeisten tietotarpeiden selvittämistä tär-

keänä tehtävänä. Tutkimuksen aikana tuli esille, että aiheeseen liittyen on jo 

tehty joitakin selvityksiä ja projekteja. Tällaisia ovat olleet mm. selvitys tien-

pidon tiestö- ja liikennetietotarpeista tai Tiehallinnon tietoarkkitehtuurin kehit-

tämisprojekti (eTarkki), jossa tehtiin tietovarantojen kartoitus väyläomaisuu-

den hallinnan näkökulmasta. Tietoresurssien kartoitusta liikennejärjestelmä-

suunnittelun  näkökulmasta ei kuitenkaan ole ennen tätä tutkimusta tehty. 

Lähin asiaan liittyvä julkaisu on vuoden 2005 Alueellisen suunnitteluyhteis-

työn työkalut -käsikirja. Käsikirjassa esitellyn tiivistelmätyökalun rakentami-

sen taustalla on ollut ajatus pystyä parantamaan liikennejärjestelmäasioiden 

käsittelyä maakuntien suunnitteluprosesseissa sekä niiden tuloksena synty-

vissä suunnitelma- ja ohjelma-asiakirjoissa. Käsikirjan matriisiin on koottu 

keskeiset Tiehallinnon toimintaan liittyvät teema-alueet, joita ovat mm. eri 

liikennemuodot, väylät ja niiden hoito, alueiden kehittämisen ja alueiden käy-

tön suunnittelu, liikenneturvallisuuden ja liikenteen aiheuttamat ympäristöhai-

tat. Teemat vastaavat pääpiirteiltään liikennejärjestelmäsuunnitteluproses-

seissa yleensä läpikäytäviä asioita. (Tiehallinto 2005: 13-14) 

 

Tiehallinnossa tarvittavien tietovarantoja koskevien kehittämistoimien havait-

semiseksi piti nykytilaa ja tarpeita vertailla. Tämän vuoksi tutkimuksessa 

haastattelujen asiantuntijoiden kommentteja tarkasteltiin yhdessä Tiehallin-

non nykyisten liikennejärjestelmäsuunnittelua palvelevien tietovarantojen 

kanssa. Tutkimuksessa tehtiin kartoitus Tiehallinnon tämän hetkisistä tieto-

varannoista. Siinä koottiin yhteen liikennejärjestelmäsuunnittelun kannalta 

merkittävät tieliikennettä ja  toimintaympäristöä koskevat tietovarannot arvi-

ointikehikon teemojen mukaisesti. Kartoitettavina tietovarantoina olivat paik-

ka-, tiestö- ja liikennetietorekisterit sekä muut pääasiassa valtakunnallisesti 

Tiehallinnon käytössä olevat tietovarannot. Työssä ei huomioitu esimerkiksi 

eri tiepiireissä tehtyjen erillisselvitysten tietoja tai organisaatioon muulla ta-

voin kerääntynyttä hiljaista tietoa. 
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Kartoituksen tulos on esitetty seuraavassa taulukossa 1. Arviointikehikon 

teemojen viereen on listattu Tiehallinnon omat ja käytössä olevat tietovaran-

not, joiden on katsottu soveltuvan niiden käsittelyyn. Tiedot on mainittu huo-

limatta siitä, onko niiden tuottaja tai ylläpitäjä Tiehallinto vai jokin muu taho. 

Mikäli kyseessä on toinen organisaatio, tietovarannon perässä on siitä mai-

ninta. Kolmannessa sarakkeessa on haastatteluissa esitetyt tietovarantojen 

kehitysehdotukset ja -tarpeet teemoja vastaavasti. 

 

Taulukosta 1 ilmenee, että Tiehallinnon tietovarannot ovat erittäin laajoja 

monissa liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvissä teemoissa. On ymmärret-

tävää, että niihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Tulee kuitenkin muistaa, 

että Tiehallinnon ei yksinään odoteta toimittavan kaikkea tarvittavaa liiken-

nettä koskevaa tietoa. Kyse on suunnittelusta, jota tehdään yhteistyöprojek-

tina ja jossa pyritään osallistuviin ja vuorovaikutteisiin käytäntöihin. Tällai-

sessa yhteydessä tietojen hyödyntäminen liittyy sekä suunnitteluprosessei-

hin osallistuvien eri organisaatioiden sisäisiin käytäntöihin että organisaatioi-

den yhteistyöhön.   

 

Kommentoinnit ja tietovarantojen kehitysehdotukset eivät siis koske vain 

Tiehallintoa vaan liittyvät kaikkien yhteistyöorganisaatioiden toimintaan. Mm. 

Tilastokeskuksella, ympäristökeskuksilla, lääninhallituksilla ja maakuntien 

liitoilla on tarjottavana ainakin osittain tieliikennettä koskevaa tietoa. Taulu-

kossa 1 on monia mainintoja toisista tietoa tuottavista tai ylläpitävistä tahois-

ta ja useimpien Tiehallinnon tietovarantojen käyttö ja ylläpito perustuukin jo 

nyt organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Myös niiden kehittämistä voi-

daan pitää yhteistyökysymyksenä.     

 

Tiehallinnon vastuulla on kuitenkin suuri osa tieliikennettä kuvaavien tietova-

rantojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Haastatteluissa esitettyjen kehittämis-

ehdotusten mukaan Tiehallinnossa käytettävissä olevien tietovarantojen tuli-

si sisältää paikallista ja laadullista tietoa. Määrällistäkin tietoa koetaan tarvit-

tavan jonkin verran lisää, mutta yleisesti ottaen tuotettuun liikennemäärätie-

toon ollaan tyytyväisiä.  

 



  

 

45

Näyttää siltä, että Tiehallinnon odotetaan tarjoavan tulevaisuudessa ennen 

kaikkea entistä pidemmälle analysoitua tietoa. Osa Tiehallinnon tuottamasta 

tieliikennettä koskevasta tiedosta on jo nyt valmiiksi tiettyyn tarkoitukseen 

suunnattua jalostettua tietoa (kuten määrä- ja lähtöpaikkatutkimukset). Tä-

mänkaltaisen tiedon määrä ei nähtävästi koeta kuitenkaan riittäväksi. Tieto-

varantojen kehittämisen tulevaisuuden haaste vaikuttaa liittyvän oikeanlaisen 

tiedon löytämiseen, eikä niinkään vain lisätiedon  keräämiseen. 
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Taulukko 1. Tiehallinnon tietovarannot (2006) ja tietotarpeet  
  liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 

Teemat Tiehallinnon tietovarastot Tietotarpeet 
Alueiden rakenne ja toimintaympäristö: 

Ominaisuudet ja kehi-
tyshistoria 

Paikkatiedot *: 
Taustakartat (peruskartat, AT- ja GT -
kartat), tiet, vesistöt, aluevesirajat, 
hallinnolliset rajat, korkeuskäyrät, voi-
malinjat, lentokentät, rautatiet, taaja-
mat, joet, järvet, saaret, maanviljelys-
alueet, kiinteistörajat  
 (MML, Genimap);  
 
Rakennukset ja niiden ominaisuudet 
(mm. käyttötarkoituksen ja asukkaiden 
ikäjakauman mukaan) (98-03) (Raken-
nus- ja huoneistorekisteri; Väestörekis-
terikeskus);  
 
Luonnonsuojelualueet (Natura ym.), 
pohjavesialueet, vedenottamot, me-
rialuejako, valuma-alueet, alueelliset 
ympäristökeskukset, kuntakeskukset, 
seutukunnat ja EU-tavoitealueet (SY-
KE), 
  
CORINE Land Cover: Suomen maan-
käyttö ja maanpeite (SYKE) 

Väestökehitys ja 
muuttoliike 

Paikkatiedot *: 
Tilastolliset taajamat (90-95-00), asuk-
kaiden lkm (95), naisten ja miesten lkm 
ja % -osuus (95), väestön tulotaso 
(95), väestön muutos (90-95), väestö 
iän ja sukupuolen mukaan haja-
asutusalueella (92) (Tilastokeskus); 
Asuntokunnat (92) , ikäjakauma asu-
tuissa rakennuksissa (Rakennus- ja 
huoneistorekisteri; Väestörekisterikes-
kus) 

Työpaikat ja elinkei-
not 
 
 
 

Paikkatiedot *: 
Työpaikat toimialoittain (95), alueilla 
asuvat elinkeinoittain (95), työpaikat 
elinkeinon mukaan (95) (Tilastokeskus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Tarvitaan yh-

tenäinen tie-
tojärjestelmä, 
joka sisältää 
ajantasaisen 
ja jokaisen 
piirin alueen 
kattavan toi-
mintaympä-
ristö-tiedon. 

 
 
 
 
 
 
 

Liikkumiskäyttäyty-
minen (sis. asiakas-
tyytyväisyys) 

Paikkatiedot *: 
Autonomistajien ja autottomien lkm, 
alueella asuvien työmatkan pituus elin-
keinoittain, alueella työssäkäyvien 
työmatkan pituus elinkeinoittain, Pen-
delöintiaineisto (Tilastokeskus) 
 
 
 
 
 
 

 
o Tarvitaan 

liikkumis-
käyttäytymi-
seen ja käyt-
täjien koke-
muksiin liit-
tyvää laadul-
lista tietoa. 
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Tutkimukset ja selvitykset*: 
o Henkilöliikennetutkimukset 

(mm.WSP LT -konsultit); 
o Tienkäyttäjätyytyväisyystutki-

mukset (98->) 
(mm.Taloustutkimus Oy); 

o Strategiset sidosryhmätutki-
mukset (mm. Fennia Consul-
ting Oy); 

Muut erillisselvitykset sidosryhmille 
(esim. metsä- ja kuljetusalat) (mm. 
LT -konsultit Oy)        
 
 
 
 
 
 

 
o Tarvitaan 

pendelöintiin 
liittyvää ai-
neistoa. Nyt 
se on ollut 
erittäin han-
kalasti saata-
villa. 

Liikenteen mahdollistavat rakenteet (verkot): 
Alueiden käytön 
suunnittelu (kaavat) 

Paikkatiedot*: 
Ympäristöhallinnon aineistot/HERTTA 
(SYKE) 

Seudulliset, maakun-
nalliset, kansalliset ja 
kansainväliset yhtey-
det 
Väylien luokitukset ja 
yhteyksien priorisointi 

Paikkatiedot*: 
Tieverkko (yleisten teiden tiekanta, 
katuosoitteet/toiminnallinen luokitus), 
Didiroad  ( Tiehallinto, MML, kunnat)  
Muut rekisterit, selvitykset, suunni-
telmat: 

o Tierekisteri (liittymät, sillat, hoi-
toluokat jne.) 

o Siltarekisteri 
o Yleis- ja tiesuunnitelmat 
o Päätie- ja alempaa tieverkkoa 

koskevat selvitykset 
 
 
 
 
 

 

Liikenne ja liikenteeseen vaikuttavat toiminnot: 
Henkilö- ja pakettiau-
toliikenne 

Joukkoliikenne (linja-
autoliikenne) 
 

Rekisterit, selvitykset, tutkimukset: 
o Tierekisteri (liikennemäärät, 

yleisten ja kevyen liikenteen 
väylätiedot, teiden valaistus, 
nimet, osoitteet ja numerot, 
bussipysäkit, tasoristeykset, 
nopeusrajoitukset jne.) 

o Liikenteen automaattinen mit-
tausjärjestelmä (LAM: liiken-
nemäärät, nopeustiedot, ajo-
neuvoluokat) 

o Yleinen liikennelaskenta (ajo-
neuvot ja liikennemuodot: ta-
varaliikenne, jalankulku- ja 
pyöräilyliikenne, henkilö- ja 
pakettiautoliikenne; KVL) Lii-
kenne-ennusteet* (LVM) 

o Määräpaikkatutkimukset*                 
(eri konsultit) 

 
 
o Alueiden lii-

kenteen kar-
toitus tulee 
olla ajan-
tasaista, jat-
kuvaa ja hel-
posti suun-
nittelijoiden 
saatavilla. 

 
o Tarvitaan 

aluekohtai-
sempia lii-
kenteen en-
nuste- ja en-
nakointietoja. 
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Kevyt liikenne (jalan-
kulku- ja kävelyliiken-
ne) 
 
Tavaraliikenne (kulje-
tukset ja kuljetusten 
työnjako) 

o Joukkoliikenteen laatukäytä-
väselvitykset*(eri konsultit)           
Paikkatiedot: 

o Pääteiden ja linja-
autoliikenteen virrat  ( EM-
ME/2)* (mm. Lääninhallitus) 

o Tavaraliikenteen virrat ( EM-
ME/2)* 

• satamakuljetukset 
• vaarallisten aineiden 

kuljetukset 
• maatalous- elintarvike-

teollisuuden kuljetuk-
set 

• kemianteollisuuden 
kuljetukset 

• metalli-, rakennus-, 
metsä- ja tekstiiliteolli-
suuden kuljetukset 

• jäte-, polttoaine- ja 
kunnossapitokuljetuk-
set 

      (mm. Tilastokeskus) 
o Turve-, linja-auto, puutavara ja 

maitoautoreitit * 
       (eri konsultit ja organisaatiot ) 

 
 

 
o Tarvitaan lii-

kenteen su-
juvuustietoa. 

 
o Tarvitaan li-

sää tietoa ta-
varaliiken-
teen liikku-
misesta ja 
kuljetusten 
sisällöstä 
(määrä- ja 
lähtöpaikka-
tietoja, kulje-
tusten laatu, 
ongelmakoh-
dat). 

 
o Joukkoliiken-

teestä on tar-
jolla vain py-
säkkitietoa. 
Tarvitaan tie-
toja mm. 
käyttäjien 
kokemuksis-
ta. 

 
o Kevyestä lii-

kenteestä (ja-
lankulku- ja 
pyöräily) on 
tarjolla vain 
väylästötie-
toa. Tarvitaan 
ylipäänsä li-
sää tietoa 
mm. määris-
tä. 

 
 

Satamat, terminaalit, 
logistiikkakeskukset 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paikkatiedot*: 
Digiroad (Tiehallinto, MML, kunnat), 
maastokartat (MML, Genimap),              
CORINE Land Cover (SYKE) 
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Isot teollisuuslaitok-
set ja -alueet,  
kaupan suuryksiköt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Liikenteen väylien pito: 
Liikenteen ohjaus Tietojärjestelmät: 

• Tiesääjärjestelmä (tiesääase-
mat, keli- ja liikennekamerat) 

• Liikenteen automaattinen mit-
tausjärjestelmä (LAM)  

• Digiroad* (liikennejärjestelmän 
kohteet, reitit (Tiehallinto, 
MML, kunnat) 

Suunnitelmat ja selvitykset: 
• Liikenteen seurannan yleis-

suunnitelma 
Investoinnit 

Hankkeiden ja perus-
väylänpidon rahoitus 

Suunnitelmat ja selvitykset: 
• Keskushallinnon ja piirien toi-

minta- ja taloussuunnitelmat 
• Yleisiä teitä koskevat hanke-

suunnitelmat 

 

Liikenteen vaikutukset: 
Liikenneturvallisuus Rekisterit, suunnitelmat ja selvityk-

set:    
o Onnettomuusrekisteri (yleisten 

teiden henkilö- ja eläinonnet-
tomuudet)* (Keskusrikospoliisi, 
Tieliikelaitos) 

o Liikenneturvallisuussuunnitel-
mat*   (eri konsultit) 

Melu ja ympäristövai-
kutukset (ilma, vesis-
tö) 

Suunnitelmat ja selvitykset: 
o Tiepiirien ympäristöohjelmat ja 

ympäristöraportit 
o Tiehankkeiden ympäristövaiku-

tusten arvioinnit 
o Tiehallinnon meluputkimalli 
o Pohjavesien laadun seuranta-

tiedot 

 
o Tiehallinnolla 

on tarkkaa 
tietoa onnet-
tomuuksista, 
mutta esi-
merkiksi 
kunnilla ei 
aina ole. Tar-
vitaan yhte-
näisempiä 
järjestelmiä. 

* = Tiehallinnon käyttöön hankittua, mutta muiden tuottamaa/ylläpitämää tietoa      
(lähde suluissa) 
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8 Tulkintaa tiedon hyödyntämisestä ja sen merkityksestä 
 

8.1 Alueelliset painotukset esillä tiedon hyödyntämisen käytännöissä 

 

Tutkimustulosten perusteella seudullinen liikennejärjestelmäsuunnittelu vai-

kutti maantieteellisistä eroista huolimatta samanlaiselta eri puolilla Suomea. 

Niin dokumenttianalyysi kuin haastatteluaineistonkin viittasi siihen, että 

suunnitteluprosessit ovat hyvin samankaltaisia. Myös koetut onnistumiset, 

ongelmakohdat ja suunnitteluun liittyvät kehitysehdotukset olivat kaikissa 

tutkimuskohteissa melko samanlaisia. Tutkimustulosten mukaan alueelliset 

erot eivät varsinaisesti näkyneetkään itse prosesseissa vaan oikeastaan vain 

niihin liittyvässä tiedon hyödyntämisessä.  

 

Taulukossa 2 on dokumenttianalyysien ja haastatteluaineiston perusteella 

laadittu esitys eri suunnitteluprosessien tiedonkäytön painottumisesta tutki-

muksen arviointikehikon teemajaon mukaisesti. Yleisesti ottaen suunnittelu-

prosessien tietojen käytössä ei ollut nähtävissä suuria eroja. Esimerkiksi eri-

laisia yhteyksiä, henkilöauto- ja joukkoliikennettä, investointien ja rahoituk-

sen suuntaamista sekä liikenneturvallisuutta koskeva tietojen hyödyntäminen 

oli kaikissa prosesseissa hyvin tärkeää. Tietoja käytettiin valmiiksi määritel-

lyillä tavoilla ja siihen liittyvät ratkaisut olivat usein ennalta arvattavissa. 

 

Taulukosta 2 on kuitenkin mahdollista havaita, että joidenkin prosessien tie-

tojen käytössä teemoja painotettiin hieman eri tavoin. Kaupunkiseudulla teh-

dyssä suunnitelmassa korostui seudullisia yhteyksiä sekä henkilöauto- ja 

joukkoliikennettä koskeva tiedonkäyttö. Maaseutualueella tiedot väylästöstä 

ja seudullisista tai maakunnallisista yhteyksistä olivat muita tarkemmin esillä, 

kun taas yhteysalueen suunnittelussa erottui verkostojen ja yhteyksien tar-

kastelu sekä henkilö-, joukko- ja kevyt liikenne. Tuotannollisen alueen liiken-

nejärjestelmäsuunnittelussa korostuivat tavaraliikennetiedot henkilö- ja jouk-

koliikenteen lisäksi. Seudulliset erot tietojen hyödyntämisessä näkyivät vain 
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jonkin verran toimintaympäristötietojen käytössä. Tuotanto- ja yhteysalueille 

tehdyissä suunnitelmassa oli tarkasteltu hieman tarkemmin työpaikka- ja 

elinkeinojen jakaumaa. Yhteysalueella ja maaseudulla väestökehityslukuihin 

oli kiinnitetty enemmän huomiota. 

 

Alueelliset erot ja erityispiirteet kuvastuivat tällä tavoin erittäin selvästi liiken-

nejärjestelmäsuunnitelmissa. Kehittyvällä kaupunkiseudulla oli tärkeää kes-

kittyä infrastruktuurin toimivuuteen ja joukkojen liikkumiseen, kun taas maa-

seudulla oli olennaisempaa pelkästään turvata yhteydet. Tuotanto tarvitsee 

tehokasta tavaraliikennettä ja yhteyksien varassa kehittyvillä alueilla verkos-

tojen toimivuus on edistyksen edellytys.  

 

Taulukon 2 viimeiseen sarakkeeseen on merkitty teemat, joihin tietojen käyt-

töä koskevat kehittämistarpeet haastattelujen perusteella liittyivät. Suurin 

osa kehitysehdotuksista koski Tiehallinnon alaan liittyviä tietoja, mutta kom-

mentteja annettiin toimintaympäristö-, joukkoliikenne- ja onnettomuustietova-

rannoista, jotka kuuluvat muiden organisaatioiden hallittaviksi. Yllättävintä on 

se, että kehittämistarpeet kohdistuvat useimmiten samoihin teemoihin, joita 

koskeva tiedonkäyttö on suunnitelmissa ollut jo ennestään runsasta. Vaikka 

siis tietojen käyttö painottui kaikissa prosesseissa liikennemuotoihin, myös 

niiden tiedonkäyttöä toivottiin kehitettävän eniten. Tiedon hyödyntämisen 

painottuminen ei tarkoittanut prosesseissa käytettyjen tietojen käyttökelpoi-

suuden kokemista väistämättä hyväksi. Pohjimmiltaan kyse oli siitä, että ko-

ettiin tarvittavan lisää toisenlaista tietoa jo ennestään tärkeinä pidetyistä 

teemoista. Taulukosta voidaan lisäksi havaita haastateltujen kritisoima lii-

kennejärjestelmäsuunnittelun liikennemuoto- ja verkkolähtöisyys. 
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Taulukko 2. Tiedon käytön painottuminen ja kehittämistarve 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun alue- ja tieliikennetietoon liittyvät 
teemat 

K
au

pu
ni

se
ut

u 

M
aa

se
ut

u 

Y
ht

ey
sa

lu
e 

Tu
ot

an
to

al
ue

 

Ti
et

oj
en

 k
äy

tö
n 

 k
eh

itt
äm

is
ta

rv
e 

Aluerakenne ja toimintaympäristö           

- ominaisuudet ja kehityshistoria         
- väestökehitys ja muuttoliike         
- työpaikat ja elinkeinot         

o 

 - liikkumiskäyttäytyminen (mm. työssäkäynti, pendelöinti)         X/o 

Tieliikenteen mahdollistavat rakenteet (verkot)           

- alueiden käytön suunnittelu  (kaavat, maakuntasuunnitelmat)           
-  seudulliset, maakunnalliset, kansalliset ja kansainväliset     
yhteydet          

-    väylien luokitukset ja yhteyksien priorisointi (runkoverkko)           

Tieliikenne ja tieliikenteeseen vaikuttavat toiminnot           

-    henkilö- ja pakettiautoliikenne (mm. sujuvuus ja pullonkaulat)         X 

-    joukkoliikenne         o 

-    kevyt liikenne (jalankulku- ja pyöräily)         X 

-    tavarakuljetukset (sujuvuus, ongelmakohdat reitit)         X 

-    satamat, terminaalit, logistiikkakeskukset           

-    isot teollisuuslaitokset ja -alueet, kaupan suuryksiköt           

Tieliikenteen väylien pito           

-    liikenteen ohjaus           

-     investointien suuntaaminen           

-    hankkeiden ja perusväyläpidon rahoitus (mm. kuntarahoitus)           

Tieliikenteen vaikutukset           

-     liikenneturvallisuus (onnettomuudet)         o 

-     ympäristövaikutukset: melu ja vesistö           

  
  
  

= jonkin verran 
= merkittävästi 
= erittäin paljon 

 
                                                     Tietojen käytön painottuminen 

X  = Tiehallinnon tietoja 
o  = Muiden tietoja 

 

Aluetyypit  
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8.2 Yhteneväisiä tiedonkäytön kehittämistarpeita eri seutujen suunnittelussa 

 

Tutkimusaineisto osoitti  liikennejärjestelmäsuunnittelun määrämuotoisuu-

den. Suunnittelua tehdään kaikkialla vaiheittaisesti siten, että prosesseista 

on mahdollista erottaa aiemmin mainitut valmistelu-, laadinta- ja seuranta-

vaiheet. Jopa tuotokset vaikuttavat samanlaisilta. Periaatteessa kaikki pro-

sessit ovat kuitenkin yksilöllisiä, ja niissä joudutaan tekemään suunnitelmia 

erilaisissa ympäristöissä. Suunnittelun lähtökohdat ja kytkennät alueella vai-

kuttaviin muihin tekijöihin ovat tapauskohtaisia samoin kuin työryhmien toi-

mintatapa ja vastuut. 

 

Prosessien samankaltaisuus on todennäköisesti yksi syy siihen, miksi  tieto-

jen hyödyntämisen kehitystarpeet koettiin yhtenäisesti. Tutkimusaineiston 

mukaan seudulliset ominaispiirteet vaikuttavat vain hiukan tiedon hankinnas-

sa, eikä suunnittelussa huomioida niitä erityisen painokkaasti. Käytäntönä 

on, että jos jokin aihe nähdään seudullisen kehityksen kannalta tärkeäksi, 

voidaan siihen liittyvää tiedon hankintaa painottaa.  

 

Myös tiedon hyödyntämistä koskeneet kehittämiskommentit käsittelivät sa-

moja teemoja eri seutujen suunnittelussa. Toisten alueiden suunnittelun yh-

teydessä saatettiin joitakin tekijöitä painottaa enemmän kuin toisten, mutta 

viesti oli kaikissa yhtenäinen. Toivottiin, että liikennejärjestelmäsuunnittelun 

käyttöön saataisiin lisää pidemmälle jalostettua laadullista tietoa ja että tule-

vaisuudessa kyettäisiin yhtenäistämään eri organisaatioiden tietovarantoja. 

Käytännössä odotettiin tietoa erityisesti tieliikenteen käyttäjien kokemuksista, 

kuljetusten ja liikenteen sujuvuudesta, sisällöstä ja suunnasta.  

 

Tiedon käytön painottumista ja merkitystä kuvaavia tutkimustuloksia olisi 

mahdollista tulkita siten, että lisää tietoa tulisi tuottaa eri alueiden käytettä-

väksi taulukon 2 esittämien painopisteiden mukaisesti. Tulosten yhtenäisyys 

viittaa kuitenkin siihen, että tällöin tarvitsisi koko Suomesta tuottaa oikean-
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laatuista, vähintään seututasoista tietoa mm. kaikista tieliikenteen muodois-

ta, yhteyksistä sekä liikkumiskäyttäytymisestä ja kokemuksista. Työ vaatisi 

runsaasti resursseja ja uutta työpanosta. 

 

Aineiston avulla oli lopulta helppo vastata tutkimuksen kysymyksiin: millaista 

tieliikennettä koskeva tiedon hyödyntäminen on liikennejärjestelmäsuunnitte-

lussa ja mitä eroja siinä on erilaisilla seuduilla? Tiedon hyödyntäminen on 

hyvin samanlaista. Prosessikohtaisia seudullisia painotuksia on mahdollista 

löytää, mutta pääosin seudullista liikennejärjestelmäsuunnittelua toteutetaan 

kaikkialla samalla tavoin huomioiden tarvittaessa paikalliset ominaispiirteet. 

Myös kysymykseen, mitä kehittämistarpeita tiedon hyödyntämisessä on, löy-

tyi vastauksia. Tieliikennettä koskevien tietovarantojen kehittämisehdotukset 

liittyvät eri tyyppisillä seuduilla samankaltaisiin teemoihin ja niiden laadullisen 

tiedon lisäämisen tarpeeseen.  

 

8.3 Tieto suunnittelun välineenä 

 

Jo tutkimuksen aluksi katsottiin tarpeelliseksi selvittää, millaista tieliikennettä 

koskevaa tietoa käytetään erilaisten seutujen liikennejärjestelmäsuunnitte-

lussa. Todettiin, että käytettävä tieto on eri suunnitteluprosesseissa saman-

laista: liikennemäärätietoja, onnettomuustietoja, väylien toimialaluokitustieto-

ja, kevyen liikenteen väylästötietoa, joukkoliikennettä kuvaavia tietoja jne. 

Tietoja kerätään monesta lähteestä ja tapauskohtaisesti päätetään selvityk-

sistä, jotka nähdään tarpeelliseksi jatkoanalyysien ja päätöksenteon taustal-

le. Lisäksi hyödynnetään aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä koottuja 

tietoja.  

 

Samalla oli havaittavissa, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa hyödynne-

tään selvästi eniten dataa, josta muokataan kohteita koskevaa informaatiota. 

Hieman vähemmälle jää tietämyksen jalostuminen tai tietojen hahmottami-

nen laajemmissa yhteyksissä. Selvityksissä on useimmiten kyse lähinnä in-

formaation tuottamisesta, vaikka niiden avulla voidaan myös tuottaa jalostet-

tua ja toiminnan kannalta arvokkaampaa tietoa. Datan ja informaation kaltai-
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sen eksplisiittisen tiedon hyödyntäminen on suunnittelussa helppo havaita, 

mutta myös hiljaista tietoa tulee käytettyä, sillä etenkin prosessien ohjaami-

nen vaatii sitä.  

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun apuna käytettyjen selvitysten hyödyntämi-

nen vaikutti melko ohuelta. Ne tuotiin mukaan suunnitteluun, mutta niiden 

merkitystä lopputulokseen oli hankala havaita. Usein ne olivatkin prosessien 

irrallisia osia. Osaselvitykset olivat hieman kiinteämmin mukana, koska mo-

nesti niiden alkuperäisenä tavoitteena oli auttaa suunnitelmien syntymistä. 

Tällaisten dokumenttien yhteydessä oli kuitenkin havaittavissa tietynlaista 

toiminnallista kaavamaisuutta. Selvityksiä ei välttämättä tehty siksi, että se 

nähtiin alueellisen kehittämisen kannalta hyödylliseksi. Niitä saatettiin tehdä 

vain sen vuoksi, että ne piti tehdä. On yleistä, että jalostettuja tietoja tarkas-

tellaan valmiiksi sovituissa yhteyksissä, eikä niiden välttämättä ajatella ole-

van käyttökelpoisia muissa yhteyksissä. Aiemmat selvitykset ja tutkimukset 

jäävätkin turhan usein aikansa tuotoksiksi ja kirjahyllyihin pölyttymään. 

 

Tutkimuksen perusteella voitiin todeta, että tieto nähdään tällä hetkellä lii-

kennejärjestelmäsuunnittelussa enemmän välineenä kuin tuotteena tai re-

surssina. Tällaisessa suunnittelussa ei toteuteta tietojohtamista tai kovin pe-

rusteellista tiedonhallintaa. Näitä yleisluonteisia ajattelumalleja olisi kuitenkin 

varmasti mahdollista soveltaa yhtä hyvin siinä, kuin muussakin julkisten or-

ganisaatioiden strategisessa suunnittelussa. Tässä tutkimuksessa liikenne-

järjestelmäsuunnitteluprosessien tiedon hyödyntämisen ja kehittämistarpei-

den tarkastelu kytkettiin tiedonhallintaan sekä tietojohtamiseen organisaati-

oissa, sillä niiden yhteys nähtiin ilmeisenä. 
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9 Tiedonhallinta kehittämisen mahdollisuutena 
 

9.1 Haasteet tiedon jalostamisessa ja hyödyntämisessä  
 

Tutkimuksessa muodostettiin käsitys siitä, mikä merkitys tiedon hyödyntämi-

sellä liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteydessä on ja miten tiedon hyödyn-

tämistä tulisi tässä yhteydessä kehittää. Pohdintaa syvensi tiedonhallintaa ja 

tietojohtamista organisaatioissa  käsittelevien ajatusmallien kytkeminen lii-

kennejärjestelmäsuunnittelun yhteyteen. Suunnitteluprosesseihin voidaan 

nähdä sisältyvän mm. tietojohtamisen sykli, jossa tietoa löydetään, kerätään 

ja jalostetaan. Syklin mukaan organisaation toiminta tehostuu, kun tietoa 

osataan hallita ja opitaan hyödyntämään tehokkaasti eri vaiheissa. Sykli si-

sältää tiedon löytämisen, keräämisen, organisoinnin, jalostamisen, levittämi-

sen ja ylläpidon organisaatioissa seuraavan kuvan 3 mukaisesti. (Wiig 1994, 

Jashapara 2004, Award ja Chaziri 2004 sekä Kuzcha 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

Tiedon 
löytäminen 

Tiedon kerääminen 
Tiedon organisointi 
ja jalostaminen 

Tiedon levit-
täminen 

Tiedon yllä-
pito 

Kuva 3. Tietojohtamisen sykli (mm. Jashaparaa 2004 mukaillen) 
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Ihmisten, käytettyjen teknologioiden sekä toteutettujen prosessien ja päätök-

senteon nähdään oleellisesti vaikuttavan syklin tehokkuuteen ja tietojohtami-

sen onnistumiseen. Tästä syystä mm. Jashaparan (2004: 11-12) mukaan 

tietojohtaminen tulisikin määritellä tehokkaaksi oppimisprosessiksi, jossa 

tietoa tutkitaan, etsitään, käytetään ja jaetaan hyödyntämällä tarvittavia tek-

nologioita ja kulttuurista ympäristöä organisaation älyllisen pääoman ja toi-

minnan tehostamiseksi.  

 

Tutkimuksen perusteella liikennejärjestelmäsuunnittelussa tietojohtamisen 

sykliä ei saateta loppuun asti. Tieto on väline, jota kerätään ja jalostetaan, 

mutta tuotetun tiedon jakamista, ylläpitoa ja uudelleen löytämistä tapahtuu 

harvemmin. Tiedon hyödyntämisen avulla ei myöskään varsinaisesti pyritä 

oppivan tai älykkään organisaation luomiseen vaan suunnittelua pidetään 

hyvin projektiluonteisina. 

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa tiedon hyödyntämisen haaste on tiedon 

jalostaminen työssä tarvittavaksi tietämykseksi. Kehitysehdotuksissa kaivat-

tiin erilaisen, jalostetun, laadullisen ja entistä paikallisemman tiedon hyödyn-

tämistä. Ehdotukset voidaan tulkita toiveiksi saada käytössä oleva data ja 

informaatio muokatuksi tietämykseksi. Tietämys koetaan dataa tavoitelta-

vammaksi, mutta tällä hetkellä energiaa kuluu liiaksi datan jalostamiseen 

informaatioksi.  

 

Tulevaisuudessa ei siis ehkä olekaan välttämätöntä hankkia lisää samanlais-

ta tietoa kuin ennen. Rekisterit ovat täynnä jalostettavaksi kelpaavaa dataa 

tai informaatiota. Liikennejärjestelmäsuunnitteluun osallistuvat tahot, kuten 

Tiehallinto, ympäristökeskukset tai maakuntien liitot, ovat aikojen saatossa 

varastoineet runsaasti erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia eri alueilta. Nämä 

selvitykset ja raportoinnit sisältävät yleensä jo valmiiksi jonkin verran jalostet-

tua informaatiota, jota voidaan hyödyntää muissakin yhteyksissä. Jatkossa 

tietojen ylläpitoa ja päivitystä sekä monipuolisempaa hyödyntämistä tulisi 

korostaa.  
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9.2 Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittämistä tietojohtamisen avulla 
 

Tiedon hyödyntämisen kehittäminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa vai-

kuttaa tarvitsevan samankaltaisia toimenpiteitä ja ajattelua, josta tietojohta-

misessa on kyse. Davenport ja Prusak (1998:163) toteavat, että tietojohta-

minen lähtee liikkeelle organisaatiossa jo mahdollisesti olemassa olevista 

resursseista, kuten tietokantojen ja informaatiosysteemien hallinnasta. Hei-

dän mukaansa tietojohtamista on jo se, että parannetaan nykyisiä käytäntö-

jä. 

 

Tutkimusaineistosta selvisi, että liikennejärjestelmäsuunnittelua on jo aiem-

min kehitetty tietojohtamista vastaavilla tiedon jakamisen ja hyödyntämisen 

keinoilla. Aiempien prosessien perusteella on osattu varautua ongelmiin ja 

suunnitelmat ovat muokkautuneet määrämuotoisista, tieverkollisia kysymyk-

siä painottavista tuotoksista, vapaammin toteutettuihin, käyttäjien tarpeita 

korostaviin suunnitelmiin. Oppimista on tapahtunut ja samalla on ollut pakko 

pohtia tiedon keräämisen ja hyödyntämisen käytäntöjen kehittämistä. Enää 

ei esimerkiksi tehdä automaattisesti liikenteen mallinnuksia, koska niiden ei 

ole todettu palvelevan riittävästi suunnittelun tarkoituksia. 

 

Davenport ja Prusak (1998: 163) näkevät onnistuneen tietojohtamisen edel-

lytyksinä katseiden suuntaamisen organisaation sisälle ja jokaisen toimijan 

mukaan ottamisen. Toisaalta he pitävät oleellisena organisaation kykyä teh-

dä itse päätökset siitä, mikä on oleellista tietoa hallittavaksi tai miten ihmisiä 

tulee motivoida tiedon hyödyntämiseen. Organisaation tulisi tehdä suunnitte-

lu, kun taas ulkoisten toimijoiden, kuten konsulttien, tulisi toimia vasta suun-

nitelmien käytäntöönpanossa. Konsulttityötä pidettiin tehokkaana lähinnä 

tietojärjestelmien rakentamisessa, tietovarantojen kartoituksessa tai toiminta-

tapojen opettamisessa työntekijöille.       
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Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittäminen tietojohtamisajattelun avulla ei 

siis tarkoita suunnittelun jättämistä konsulttien harteille. Tutkimustuloksissa 

korostui konsulttityön suuri osuus liikennejärjestelmäsuunnittelussa, mutta 

myös tarve työn tilaajien kokonaisvaltaisemmalle otteelle tiedon hyödyntämi-

seen prosesseissa. Suunnittelutyön tekijöiden ja konsulttien roolin tarkista-

minen saattaisi olla yksi liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittämisen edelly-

tys. 

 

9.3 Kehittämiskohdat esille uuden ajattelumallin avulla 
 

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa kaivattavien kehittämiskohteiden tunnis-

tamiseksi suunnitteluprosesseja voidaan tarkastella puhtaasti tietojohtami-

sen, mutta myös Choon esittämän ymmärtävän organisaation näkökulmasta. 

Teoksessa Knowing Organization (2006) hän esittelee mallin ymmärtävästä 

organisaatiosta, jonka mukaan organisaatioiden oppiminen ja kehittyminen 

kytkeytyy organisaation informaation käyttöön. Malli on yksinkertainen, mutta 

siihen kiteytyy ajatus tiedon moninaisesta luonteesta sekä monia periaatteita 

tietojohtamisesta. Choo on myös kyennyt todistamaan mallin toimivuuden 

kytkemällä teoriansa tiivisti käytäntöön ja tarkastelemalla muutamia eri orga-

nisaatioita sen mukaisesti. 

 

Choon malli näkyy kuvassa 3. Sen mukaan organisaatiot käyttävät informaa-

tiota mukautuakseen ulkoisiin muutoksiin ja edistääkseen sisäistä kasvua. 

Ihmiset ja ryhmät työskentelevät informaation kanssa saavuttaakseen kolme 

tulosta: yhteisen identiteetin tai käsityksen toiminnan ympäristöstä, uutta tie-

tämystä tai mahdollisuuksia sekä päätöksiä, jotka tuottavat voimavaroista 

tarkoituksenmukaista toimintaa. (Choo 2006:14-23)  

 

Mallin mukaan organisaatioissa toteutetaan tietämyksen sykliä. Syklin toimi-

vuuden perusteella määrittyy oppiminen ja organisaation kehittyminen. Sykli 

sisältää kolme päävaihetta, joita ovat ymmärtäminen, tietämyksen tuottami-

nen ja päätöksenteko. Jokaisen vaiheen väliin voi muodostua kuilu, joka es-

tää syklin toimivuuden. (Choo 2006:249-251) 
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Ymmärtäminen rakentaa taustan ja pohjan tietämyksen luomiselle ja päätök-

senteolle. Ymmärtämisessä on kyse siitä, että muutoksen tapahtuessa orga-

nisaatiossa toimivat ihmiset tuottavat omien uskomustensa, kokemustensa 

ja tulkintojensa perusteella yhteisen käsityksen toiminnan ympäristöstä. Tu-

loksena on tulkintojen ja kokemusten värittämä havainto ongelmasta tai 

mahdollisuudesta, joka muodostaa taustan organisaation toiminnalle. Ym-

märtäminen suuntaa organisaation huomion ongelmiin, mahdollisuuksiin ja 

aiheisiin, joiden parissa organisaation tarvitsee työskennellä. Huomio ei vält-

tämättä kiinnity asioihin, joita ei ole aiemmin kategorisoitu tai jotka eivät ole 

liittyneet aiemmin toimintaan. (Choo 2006:14-23) 

 

Tietämyksen luomisella laajennetaan organisaation mahdollisuuksia ja tuote-

taan innovaatioita. Tietämyksen tuottaminen alkaa, kun organisaatiossa 

huomataan tietotarve. Siinä organisaatio yhdistelee ja muokkaa tietoa tuot-

taakseen uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita. Hiljaisen (tacit) tiedon lisäk-

si tuotetaan ja hyödynnetään eksplisiittistä tietoa annettujen normien ja olet-

tamusten mukaan. Samalla pohditaan, minkä tiedon tavoittelu on toiminnan 

kannalta hyödyllistä. Tuloksena on uudenlainen näkemys, joka auttaa orga-

nisaatiota ymmärtämään ongelmaa tai mahdollisuuksia ja antaa mahdolli-

suuden omaksua oikeanlaisen toimintatavan. Tietämyksen tuottaminen voi 

laajentaa vaihtoehtojen määrää päätöksenteossa ja tuottaa sellaisia vaihto-

ehtoja, jotka vaativat uutta ymmärtämistä. Tuottamista pitää jatkuvasti laa-

jentaa ja uudistaa. (Choo 2006:14-23) 

 

Päätöksenteossa näkemykset ja mahdollisuudet muutetaan sitoumuksiksi 

toimintaan. Päätöksentekoa toteutetaan silloin, kun valitaan eri toimintasuun-

tien välillä. Lähtökohdat ovat arvopohjaisia tai perustuvat faktoihin. Ne juon-

tuvat aiemmin opitusta, mutta voivat myös haitata uuden oppimista. Päätös-

tenteko on lähtökohtien, sääntöjen ja rutiinien kunnioittamista sekä sellaisten 

tilanteiden havaitsemista, jossa aiemmat olettamukset eivät enää riitä. Tu-

loksena on sitoutuminen valittuun toiminnan suuntaan. Osan sitoumuksesta 

tulee perustua yhteiseen ymmärtämiseen, tulkintaan ja tietämykseen, joka 
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tukee valittua toimintavaihtoehtoa. Jos sitoutuminen puuttuu, uuden tiedon 

kanssa toimiminen muodostuu vaikeaksi. (Choo 2006:14-23) 
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toiminta 
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Ymmärtäminen 

Kokemusvirrat 

Yhteinen toiminnan ympäristö, 
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Uudet 
 innovaatiot, 
 mahdollisuudet 
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 ympärillä 
tapahtuu? 
 

Mitä se 
tarkoittaa? 

Mitä tietoa 
 tarvitsemme? 
Miten hankimme 
tiedon? 

Päätöksenteko 

Mitä mahdollisuuk-
sia on tarjolla?  
Miten valitsemme? 

Kuva 4. Ymmärtävän organisaation malli (Choo 2004) 
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Mallia voidaan soveltaa liikennejärjestelmäsuunnitteluun seuraavasti. Liiken-

nejärjestelmien suunnittelussa tarveselvityksellä tai nykytila-analyysilla pyri-

tään ymmärtämään toiminnan ympäristö ja rajaamaan suunnittelua oikeaksi 

katsottuun suuntaan. Työtä tekevien toimijoiden kokemukset tai näkökulmat 

asettavat rajoituksia suunnittelulle. Ymmärtämisen avulla pohditaan, mitä 

tietoa tarvitaan. Sen jälkeen tehdään suunnitelmia tarvittavista selvityksistä 

ja tiedon hankinnan tavoista tai lähteistä. Suunnittelua toteuttavien toimijoi-

den hiljaista tietoa jalostetaan eksplisiittiseksi tiedoksi yhteisesti määritellyn 

toimintaympäristön puitteissa. Erilaista tietoa yhdistellään ja prosessoidaan, 

jotta voidaan tuottaa mm. erilaisia rakennevaihtoehtoja tarkasteltaviksi. Pää-

töksenteossa ratkaistaan vaihtoehdon valinta ja toiminnan tuleva suunta. 

Jotta prosessi kehittyisi, tulee päätöksenteko pystyä kytkemään toimintaym-

päristöön ja organisaation kulttuuriin. 

 

Tutkimuksessa tarkastelluissa liikennejärjestelmäsuunnitteluprosesseissa ei 

kyetty toimimaan ymmärtävän organisaation mallin mukaisesti. Todennäköi-

sesti liikennejärjestelmäsuunnittelussa oppivan organisaation syklin kehitys 

katkesi viimeistään päätöksenteossa. Työtä tehtiin erilaisille seuduille hyvin 

samankaltaisesti. Säännöt, rutiinit ja lähtökohdat omaksuttiin määrämuotoi-

sesti ulkoapäin, eikä niitä enää kytketty yhteiseen käsitykseen toimintaympä-

ristöstä tai suunnittelun tarkoituksesta. Valituista toimintatavoista oppimista 

ei toisaalta voitu edes tutkia, sillä prosessit eivät olleet vielä edenneet suun-

nitelmien toteutuksesta päivitykseen tai uuteen suunnitteluvaiheeseen. Tut-

kittavaksi ei myöskään valittu näitä vaiheita koskevia dokumentteja. 

 

Myös selvitysten irrallisuus varsinaisista suunnitelmista ja viittaukset konsult-

tityön erillisyydestä osoittivat, että Choon sykli ei voinut toteutua liikennejär-

jestelmäsuunnittelussa ymmärryksen ja tietämyksen tuottamisen välillä. Yh-

teistyön mahdollistamaa hiljaisen tiedon jalostumista toimintavaihtoehdoiksi 

ei tapahdu silloin, kun vaihtoehdot hankitaan ulkoapäin. Tiedon jalostumista 

voi tapahtua konsulttitoimistossa, mutta kysymyksessä on silloin erillinen 

prosessi. Suunnitteluorganisaatioon sisältynyt tieto ja käsitys toimintaympä-

ristöstä ei siis pääse linkittymään kunnolla toimintavaihtoehtojen tuottami-
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seen.  Tiedonhallinnan kuilu voi tällä tavoin estää syklin kehittymisen liiken-

nejärjestelmäsuunnittelussa monessa kohtaa. 

 

10 Ajatuksia tutkimuksesta ja viitteitä seuraaviin 
 

 

Tässä tutkimuksessa pystyttiin tavoitteiden mukaisesti selventämään tiedon 

hyödyntämisen merkitystä liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja tuomaan esil-

le sitä koskevia kehittämistarpeita. Samalla oli mahdollista havaita yleisesti 

suunnitteluprosesseihin liittyneitä kehittämisen kohtia. Tutkimuksessa tarkas-

telu rajautui tieliikennettä koskevaa tietoon ja Tiehallinnon asiantuntijoiden 

näkökulmiin, eikä kyseessä ollut kovin laaja työ. Kuitenkin sen toistaminen 

samanlaisten rajausten mukaisesti toisi hyvin todennäköisesti vastaavia tu-

loksia.  

 

Tutkimustulosten tarkastelu tietojohtamisen ja ymmärtävän organisaation 

tiedonhallinnan näkökulmasta antoi mahdollisuuden pohtia tiedon hyödyn-

tämistä ja yhteyttä liikennejärjestelmäsuunnittelun tehokkuuteen hyvin laaja-

alaisesti. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa ei ole välttämätöntä pyrkiä to-

teuttamaan edellä esitettyä ymmärtävän organisaation sykliä tai tietojohta-

mista yleensä. Tutkimustulosten tarkastelu näiden teoreettisten mallien mu-

kaisesti kuitenkin osoitti, että kyse on samankaltaisesta tuottavien organisaa-

tioiden toiminnasta kuin esimerkiksi liike-elämässä.  

 

Vaikka liikennejärjestelmien suunnittelussa ei tällä hetkellä tietoisesti toteute-

ta tiedonhallinnan ajattelumalleja, ei ole nähtävissä mitään estettä sen liittä-

miseksi sen yhteyteen. Tiedonhallinnan teorioiden avulla tiedon hyödyntämi-

nen ja yhteys suunnittelun toimivuuteen olisi mahdollista nähdä kokonaisuu-

tena. Se saattaisi auttaa myös suunnittelun kehittämistä entistä tehokkaam-

maksi ja tarkoitusta vastaavaksi. Tulevaisuudessa olisi hyvä vähintäänkin 

tutkia lisää tällaisen ajattelutavan kytkemistä liikennejärjestelmäsuunnitte-

luun. 
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Tieliikennettä koskevan tiedon lisäksi liikennejärjestelmäsuunnittelussa hyö-

dynnetään paljon muutakin tietoa, jonka merkityksen tarkastelu voisi olla he-

delmällistä. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on monien toimijoiden yhteistyötä 

ja siksi kokonaisvaltaisemman näkemyksen saavuttamiseksi tulisi tiedon 

hyödyntämistä tutkia myös kaikkien suunnitteluun osallistuvien tahojen kan-

nalta.   
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Liikenteen mahdollistavat rakenteet (verkot)

                 - seudulliset, maakunnalliset, kansalliset ja kansainväliset yhteydet
                 - väylien luokitukset ja yhteyksien priorisointi (runkoverkko)

Liikenne ja liikenteeseen vaikuttavat toiminnot
                           -  henkilö- ja pakettiautoliikenne (sujuvuus ja pullonkaulat)

Liikenteen vaikutukset

                            -   ympäristövaikutukset: melu ja vesistö

                             -  liikenneturvallisuus (onnettomuudet)

                            -  satamat, terminaalit, logistiikkakeskukset

                            - kevyt liikenne (pyöräily ja jalankulku)

                           -  joukkoliikenne (linja-autoliikenne)

                            -  hankkeiden ja perusväyläpidon rahoitus (mm. kuntarahoitus)

                            -  investointien suuntaaminen

                            -  liikenteen ohjaus

Liikenteen väylien pito
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Aluerakenne ja toimintaympäristö

          - liikkumiskäyttäytyminen (mm. työssäkäynti ja pendelöinti)

      - ominaisuudet ja kehityshistoria

          - väestökehitys ja muuttoliike

          - työpaikat ja elinkeinot

                -  alueiden käytön suunnittelu (kaavat, maakuntasuunnitelmat)   

                             - tavarakujetukset ja kuljetusten työnjako (sujuvuus, ongelmakohdat, kuljetusreitit)

                            -   isot teollisuuslaitokset ja -alueet, kaupan suuryksiköt

Henkilöliikenne

Tavaraliikenne

TIEDONKÄYTÖN ARVIOINTIASTEIKKO   
 - = ei mainintaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
+ = lyhyt maininta 1-2 lauseella satunnaisesti            
++ = mainittu pintapuolisesti 1-2 kappaleessa ilman yksityiskohtia                                                                                                                                                                                                                                              
+++ = mainittu yleisesti useissa kappaleissa joidenkin yksityiskohtien kanssa        
 ++++ = mainittu melko kattavasti useiden yksityiskohtien kanssa                                                                                                                                                                                                                                           
+++++ = useita sivuja kattava selvitys tai laaja erillisselvitys yksityiskohtineen
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1 Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään - Riihimäen seudun      
 liikennejärjestelmäsuunnitelma 2001 

 
1.1 Suunnitteluprosessin kuvaus 
 
Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään - Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (KE-
HYLI) valmistui vuonna 2001 alueen kuntien, maakunnan liittojen, valtion viranomaisten ja 
muiden yhteistyötahojen työn tuloksena. KEHYLI -suunnittelualueeseen kuuluivat Uuden-
maan kunnista Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula. Kanta-Hämeestä mu-
kana olivat Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki. (Uudenmaan liitto: Keski-Uudenmaan hanke: 
KEHYLI) 
 
Alueen liikennejärjestelmän suunnittelu käynnistettiin keväällä 1998. Työtä ohjasi eri yh-
teistyötahoja edustava johtoryhmä, jonka työskentelyyn osallistuivat työn rahoittajina alu-
een kahdeksan kuntaa, Uudenmaan ja Hämeen liitot, Uudenmaan ja Hämeen tiepiirit, Lii-
kenne- ja viestintäministeriö, Etelä-Suomen lääninhallitus, Ratahallintokeskus ja YTV. Li-
säksi johtoryhmätyöskentelyyn osallistuivat Uudenmaan ja Hämeen ympäristökeskukset, 
Linja-autoliitto, VR Osakeyhtiö, taksiyrittäjien edustajat sekä Ilmailulaitos. (Uudenmaan 
liitto: Keski-Uudenmaan hanke: KEHYLI Yhteenvetoraportti) 
 
KEHYLI:n kehittämistyö jaettiin kahteen vaiheeseen.  Työn ensimmäisessä vaiheessa 
(8/98-10/99)  liikennejärjestelmän alustavat kehittämistarpeet määriteltiin tarveselvitykses-
sä. Saadun palautteen mukaisesti ryhdyttiin syksyllä 1998 analysoimaan liikennejärjestel-
män nykytilaa. Lisäksi liikennemallien pohjaksi selvitettiin laajalla henkilöhaastattelulla liik-
kumiskäyttäytymistä ja kenttätutkimuksilla liikennemääriä sekä liikenteen suuntautumista. 
Ensimmäiseen vaiheeseen kuului myös koko suunnittelualuetta koskevan liikennepolitiikan 
yleiskuvauksen määrittely. Ensimmäisen vaiheen tulokset on koottu kolmeen osaraporttiin: 
liikennetutkimukset, liikennemallit ja nykytilan analyysi. (KEHYLI, tiedote ja Uudenmaan 
liitto: Keski-Uudenmaan hanke: KEHYLI Yhteenvetoraportti)  
 
Loppuvuodesta 1999 käynnistettiin työn toinen vaihe, jossa tehtiin varsinainen liikennejär-
jestelmän suunnittelu. Suunnittelussa seutu jaettiin kahteen osaan Keski-Uuteenmaahan 
(Järvenpää, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi) ja Hyvinkään - Riihimäen seutuun (Hyvinkää, 
Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi). Suunnitteluvaiheen työskentely jaettiin viiteen osatehtävään. 
Osatehtävien laatimisesta vastasivat erilliset maakuntaliittojen vetämät työryhmät.  
 
Toisen vaiheen osatehtävät olivat: 

- Suunnittelun koordinointi ja yhteenvedon laatiminen  
- Liikenneinfran kehittämissuunnitelman laatiminen 
- Joukkoliikennesuunnitelman laatiminen 
- Keski-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen 
- Hyvinkään - Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen 

 
Toisen suunnitteluvaiheen tulokset on koottu kolmeen osaselvitysraporttiin (kaksi alueellis-
ta liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja joukkoliikennesuunnitelma) sekä yhteenvetoraport-
tiin. Työhön kytkeytyi tiiviisti erillinen päärataselvitys. (Uudenmaan liitto: Keski-Uudenmaan 
hanke: KEHYLI Yhteenvetoraportti) 
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KEHYLI:n suunnitelmassa listattiin kiireellisimmät liikenteen kehittämistoimet ja niiden to-
teuttamisen aikataulu. Toimenpiteet ryhmiteltiin kuudeksi kärkitehtäväksi ja ajoitettiin kol-
meen kiireellisyysluokkaan.  Kuutena kärkitehtävänä oli: 
 

- lisätä pääradan välityskykyä maankäytön kasvun mukaisesti 
- vahvistaa alueen kytkentää pääkaupunkiseutuun kehittämällä joukkoliikenteen 

 lippujärjestelmien kattavuutta 
- täydentää kävelyn ja pyöräilyn pääverkkoa maankäytön laajenemisen mukaisesti 
- parantaa taajamien liikenneympäristöä sekä seudullisen tieverkon laatutasoa 

 maankäytön kasvun mukaisesti 
- vakiinnuttaa alueellista yhteistyötä  
- laatia keskeiset alueelliset kehittämissuunnitelmat ja selvitykset. 

 
Työn punainen lanka oli maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen sekä kaikkien liiken-
nemuotojen tarkastelu kokonaisuutena. Suunnitelman pohjalta allekirjoitettiin elokuussa 
2002 aiesopimus, jolla sovittiin toteutettavista liikennehankkeista vuosille 2003 - 2006. Ai-
esopimus päivitettiin vuonna 2003. (Uudenmaan liitto: Keski-Uudenmaan hanke: KEHYLI) 
 
KEHYLI -prosessi oli mittava projekti. Suunnitteluvaihe toteutui kolmivuotisena ja työryh-
mien jäsenten työpanoksen lisäksi työryhmät käyttivät ulkoisia asiantuntijoita. Prosessin 
laajuus ja jakautuminen useaan osaprojektiin edellytti työnaikaisten tulosten arviointia. Pa-
lautetta saatiin työryhmien kautta, kuntakäynneillä, asiantuntijakyselyillä, seminaarityös-
kentelyllä ja lausunnoilla. Osaselvityksiä laatineet työryhmät saivat yhteistyötahojen pa-
lautteen työryhmä- ja johtoryhmätyöskentelyn kautta sekä asiantuntijakyselyjen avulla. 
(Uudenmaan liitto: Keski-Uudenmaan hanke: KEHYLI Yhteenvetoraportti) 
 
Työnaikainen vuoropuhelu tapahtui pääosin asiantuntijatasolla. Osaselvitysten laatimiseen 
osallistuivat konsultteina alueellisten liikennejärjestelmien ja infran osalta LT -Konsultit 
Oy:n edustaja ja joukkoliikenteen osalta Suunnittelukolmio Oy:n edustaja. Työn koor-
dinoinnista ja yhteenvetoraportin laadinnasta vastasi A-TIE Oy:n edustaja ja vaikutusarvi-
oinnin asiantuntijana toimi Tieliikelaitoksen edustaja. Laadittu yhteenveto oli yhteistyötaho-
jen ja suunnittelua ohjanneen johtoryhmän yhteinen näkemys alueen liikennejärjestelmän 
kehittämisjärjestyksestä ja toteutusyhteistyöstä. Työn tuloksissa oli myös otettu huomioon 
yhteistyötahojen lausunnot. (Uudenmaan liitto: Keski-Uudenmaan hanke: KEHYLI yhteen-
vetoraportti) 
 

1.2 Tieliikenteen koskeva tiedonkäytön arviointi KEHYLI:ssä 

1.2.1 Tarkastelutapa  

Tieliikenteen kannalta keskeisten teema-alueiden tiedonkäyttöön perehdyttiin Keski-
Uudenmaan ja Hyvinkään - Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaprosessissa 
tarkastelemalla dokumentteja, jotka koskivat tieliikennettä. Tarkasteluun mukaan valittuja 
dokumentteja olivat: Tarveselvitys, Osaraportti 1: liikennetutkimukset, Osaraportti 2 liiken-
nemallit, Osaraportti 3: nykytilan analyysi, KEHYLI:n joukkoliikennesuunnitelma, Hyvin-
kään - Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2001, Keski-Uudenmaan liiken-
nejärjestelmäsuunnitelma ja KEHYLI liikennejärjestelmäsuunnitelma Yhteenvetoraportti. 
Tarkastelu käsitti dokumenttien läpikäynnin kursiivisesti painottaen tiedonkäyttöä valituilla 
teema-alueilla. Arvioinnin tulos on liitteen 1 mukainen, mutta seuraavassa on vielä tar-
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kemmin käyty läpi dokumenttien perusteella arvioitua tiedon hyödyntämistä teema-
alueittain. 
 

1.2.2 Aluerakenne ja toimintaympäristö 
 
Aluerakenteesta ja toimintaympäristöstä oli dokumenteissa useita mainintoja. Keskeisesti 
näitä asioita tarkasteltiin tarveselvityksessä ja nykytilan-analyysissä. Suunnittelualue oli 
suuri ja se kattoi useita kuntia. Alueen ominaisuuksia ja kehityshistoriaa kuvaavat mainin-
nat olivat yleisiä. Eri osa-alueiden väestökehitys ja työllisyys asiat oli esitetty tiiviisti olen-
naisimpia suuntia painottaen. Elinkeinorakenteen ja muuttoliikkeen tarkastelu jäi suhtees-
sa tähän hieman vähäisemmälle. Liikkumiskäyttäymisen tilastollinen ja numeerinen puoli 
tuli tarkasti arvioiduksi erityisesti pendelöinnin ja työssäkäynnin kannalta erillisen tutkimuk-
sen ja mallinnuksen avulla. Käyttäjätyytyväisyyteen ja koettuihin tarpeisiin siinä ei kuiten-
kaan varsinaisesti keskitytty. Koko prosessissa esitellyt toimintaympäristötiedot vaikuttivat 
perustuvan liikennetutkimusosiossa kerättyihin tutkimustietoihin, mutta kunnilta saatuja 
ennusteita ja lukuja oli selvästi myös hyödynnetty. Kuntien keräämiä ja tarjoamia lukuja on 
käytetty varsinkin suunnitelman seuranta- ja päivittämisvaiheessa.  
 

1.2.3 Liikenteen mahdollistavat rakenteet 
 
Alueen liikenteellisestä rakenteesta ja yhteyksistä oli lähes kaikissa tarkastelluissa doku-
menteissa useita mainintoja sekä joitakin kuvia. Erityisesti seudun sisäiset yhteydet sekä 
yhteydet keskeisiin lähialueisiin ja keskuksiin oli esitetty lyhyesti ja tiiviisti (mm. Yhteenve-
toraportissa). Mainintoja kytkennöistä kansainvälisiin yhteyksiin ei ollut. Väylien luokitukset 
ja yhteyksien priorisointi tulivat käsitellyksi liikennetutkimuksissa ja malleissa, mutta perus-
teellisesti viimeistään vasta valittaviin hankkeisiin liittyvissä esityksissä. Liikennejärjestel-
mäsuunnittelutyön yhteys alueiden käytön suunnitteluun näkyi yleisinä lyhyinä mainintoina 
yhteistyöstä maakuntasuunnittelusta ja kaavoituksesta vastaavien tahojen kanssa.   
 

1.2.4 Liikenne ja liikenteeseen vaikuttavat toiminnot 
 
Prosessissa toteutetuissa tutkimuksissa painottuivat henkilöliikenteen kysymykset. Etenkin 
henkilöautoliikenne ja sen sujuvuus oli kartoitettu tarkkaan tutkimuksin ja mallinnuksin. 
Samoin joukkoliikenteen tilaan ja kehittämiseen oli panostettu liikennejärjestelmäsuunni-
telmaan liittyvän laajan ja kattavan joukkoliikennesuunnitelman laatimisella. Kevyt liikenne 
(pyörä- ja kävelyreittien kehittäminen) oli myös selvästi yksi keskeisistä huomion kohteista, 
jota todistaa mm. sen nostaminen yhdeksi kärkitehtäväalueista. Ongelmista ja kehittämis-
tarpeista mainittiin suunnitelmassa yleisellä pohjalla painottaen kunkin osa-alueen vastuu-
ta kehittämisessä. Toimenpiteet perustuivat keskusteluun eri tahojen kanssa, eivätkä 
omaan erillisselvitykseen. 
 
Tavaraliikenne jäi dokumenteissa vähäisemmälle huomiolle. Työn aikana oli tehty haastat-
telututkimus alueen kuljetusyrittäjille, jonka perusteella kartoitettiin tavaraliikenteen ongel-
mia ja tarpeita. Satamista, terminaaleista ja logistiikka keskuksista oli joitakin lyhyitä mai-
nintoja. Samoin isot teollisuuslaitokset ja -alueet sekä kaupan suuryksiköt mainittiin jois-
sain dokumenteista, mutta yleensä pintapuolisesti. 
 

 1.2.5 Liikenteen väylien pito 
 
Liikenteen ohjauksen kysymyksiin keskityttiin laajasti esiteltäessä telematiikan kehitysedel-
lytyksistä, mutta painotus oli sitäkin tarkempi joukkoliikennesuunnitelmassa. Investointeja 
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ja mahdollisia rahoituslähteitä oli käyty läpi mm. erillisissä liikennejärjestelmäsuunnitelmis-
sa ja etenkin yhteenvetoraportissa ja aiesopimuksessa. Investointien suuntaamisen suun-
nittelua palvelivat erityisesti eri kiireellisyysluokat. Rahoituksen ongelmiin ja kysymyksiin 
vaikutti olevan paneuduttu perusteellisesti. 
 

 1.2.6 Liikenteen vaikutukset 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa oli useita yleisiä mainintoja sekä liikenneturvallisuus-
kysymyksistä että liikenteen melu ja vesistövaikutuksista. Dokumentteihin ei kuulunut erilli-
siä turvallisuussuunnitelmia tai ympäristövaikutusselvityksiä, mutta niiden tekemisen tarve 
tuotiin esille moneen otteeseen. Vaikutukset ympäristöön ja turvallisuuteen oli mm. Yh-
teenvetoraportin yksi osio, jossa turvallisuus, melu ja saastumiskysymyksiin suunnattiin 
huomiota. Vaikutuksia koskevia tietoja ei varsinaisesti kerätty tai hyödynnetty prosessin 
alkuvaiheessa, mutta niiden seuraaminen jätettiin myöhempiin vaiheisiin. 
 
 

1.2.7 Yleisiä vaikutelmia ja kommentteja 
 

Erityisesti useiden osaselvitysten ja projektien myötä KEHYLI:ssä on ollut mahdollista 
hyödyntää suuria tietomääriä. Useimmat tieliikennettä koskevat osa-alueet on tutkittu pro-
jektissa tarkasti ja myös yhteistyötahoilta saatuja tietoja on hyödynnetty. Ei ole yllättävää, 
että useimmilla tieliikenteen kannalta keskeisillä osa-alueilla tiedonkäyttö vaikutti olevan 
hyvin kattavaa. Huomattavaa on kuitenkin se, että useimmat päätelmät oli tehty lähinnä 
projektin omien tutkimusten perusteella. Tietolähteet olivat pääosin hyvin esillä. Teksteistä 
ja dokumenteista oli lisäksi helppo seurata päätöstekoprosessia.  
 
Suunnittelualueen yhteysalueluonne oli selvästi esillä KEHYLI:ssä. Dokumenteista (erityi-
sesti Yhteenvetoraportista ja Joukkoliikennesuunnitelmasta) kävi ilmi keskittyminen alueen 
kehittämiseen liikkumismahdollisuuksien ehdoilla. Tie- ja rautatieliikenneyhteydet olivat 
keskeisiä kehittämisen painopistealueita kevyen ja joukkoliikenteen lisäksi. Suunnitteludo-
kumenteissa ei keskitytty alueen liikenteen kehittämiseen sisäisesti toimivaksi vaan koros-
tettiin Helsinki-Tampere -välin toimivuuden merkityksellisyyttä alueen kehittämisen edelly-
tyksenä. 
 
 

2 Etelä - Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnitelma  

   2005 
(Kotkan - Haminan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma)  

 
2.1 Suunnitteluprosessin kuvaus 
 
Etelä-Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnittelu aloitettiin syksyllä 2003. Suunnittelu-
alueeseen kuuluvat Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Miehikkälän ja Virolah-
den kunnat. Etelä-Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnitelma täydentää koko Kymen-
laakson alueen kattavan Kymenlaakson liikennestrategia -työn sisältöä. Kymenlaakson 
liikennestrategia sisältää maakunnassa laajasti hyväksytyn näkemyksen liikenteen kehit-
tämisestä. Liikennejärjestelmäsuunnitelma puolestaan tarkentaa maakunnallisen liikenne-
strategian tavoitteet ja kehittämistavoitteet seudulliselle tasolle sekä osoittaa niiden kytkey-
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tymisen seudun muihin kehittämistarpeisiin. (Etelä-Kymenlaakson liikennejärjestelmä-
suunnitelma 2005: 1-2) 
 
Etelä-Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittiin vaiheittain. Ensimmäisenä 
osaselvityksenä valmistui vuoden 2003 lopulla joukkoliikenneselvitys. Toisessa vaiheessa 
koottiin nykytilan ja kehittämistarpeiden kuvaus olemassa olevien rekisteri- ja paikkatieto-
aineistojen sekä suunnitelmien pohjalta. Kolmannessa vaiheessa määritettiin seudulliset 
kehittämistavoitteet ja kehittämisen kärkitehtävät nykytilakuvauksen ja toimijoiden kanssa 
käytyjen vuoropuheluiden (kyselyt ja haastattelut) perusteella. Lisäksi työn aikana tehtiin 
erillisselvitys Kotka-Kouvola -välin henkilöjunaliikenteen kehittämistarpeista. (Etelä-
Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnitelma 2005: 1-2) 
 
Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteisiin kirjattiin seudun paikallinen tahtotila ja tulkinta 
ylemmän tason liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaavista tavoitteista (LVM:n valtakun-
nallisista liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista, valtakunnallisista alueiden käyttöta-
voitteista ja Kymenlaakson liikennestrategian toimintalinjoista). Liikennejärjestelmän kehit-
tämistavoitteiden toteuttamiseksi määriteltiin kehittämisen kärkitehtävät, joilla tarkoitetaan 
suunnitelmassa esille nostettavia infrastruktuurin tai muista kehittämistoimenpiteistä koos-
tuvia toimenpidekokonaisuuksia. Kärkitehtävät vastaavat seudun keskeisiin tarpeisiin ja 
muodostavat kokonaisuuksia, joiden avulla pyritään toimenpiteiden vaikuttavuuden lisää-
miseen. Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön eteneminen ja vaiheistus nivoutuu hanke-
/toimenpidelistan kokoamiseen, tarkistamiseen ja arviointiin sekä lopulta kärkitehtävien 
muodostamiseen hankelistan mukaan. (Etelä-Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunni-
telma 2005: 1-2, 5) 
 
Etelä-Kymenlaakson liikennejärjestelmän kehittämisen viisi kärkitehtävää ovat seuraavat: 

1.   Alueen ulkoisten yhteyksien kehittäminen 
2.   Kuljetusketjujen sujuvuuden parantaminen 
3.   Pyhtää (Siltakylä) – Kotka – Hamina -vyöhykkeen liikennejärjestelmän  

   kehittäminen 
4.    Joukkoliikenteen kehittäminen 
5. Liikenneturvallisuuden ja ympäristön parantaminen. 

 
Prosessin loppuvaiheessa liikennejärjestelmäsuunnittelun työryhmässä laadittiin kärkiteh-
tävien ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden pohjalta aiesopimusehdotus toimenpiteiden 
toteuttamisen edistämiseksi vuosina 2005-2008. Likennejärjestelmän suunnittelutyötä oh-
janneeseen työryhmään kuului edustajia Kotkan ja Haminan kaupungeista, Miehekkälän, 
Pyhtään ja Vironlahden kunnista, Kymeenlaakson liitosta, Etelä-Suomen lääninhallitukses-
ta, Kaakkois-Suomen tiepiiristä Ratahallintokeskuksesta ja Suomenlahden Merenkulkupii-
ristä. Konsulttina toimi Strafica Oy. (Etelä-Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnitelma 
2005: 2,5) 
 
2.2 Tieliikennettä koskeva tiedonkäytön arviointi Etelä-Kymenlaakson 
    suunnitelmassa 

2.2.1 Tarkastelutapa  
 
Tiedon käyttöön tieliikenteen kannalta keskeisillä teema-alueilla perehdyttiin Etelä-
Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnitelmaprosessissa tarkastelemalla dokumentteja, 
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jotka koskivat tieliikennettä. Tarkastelussa mukana olleita dokumentteja olivat: Etelä-
Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnitelmaraportti, (joukkoliikenneselvitys, sekä nykyti-
lan ja kehittämistarpeiden kuvaus -dokumentti). Tarkastelu käsitti dokumenttien läpikäyn-
nin kursiivisesti painottaen tiedonkäyttöä valituilla teema-alueilla. Arvioinnin tulos on liitteen 
1 mukainen, mutta seuraavassa on vielä tarkemmin käyty läpi dokumenttien perusteella 
arvioitua tiedon hyödyntämistä teema-alueittain. 
 
 
2.2.2 Aluerakenne ja toimintaympäristö 
 
Yhteenvetoraportissa tiedot aluerakenteesta ja toimintaympäristöstä esitettiin tiiviisti, mutta 
laajasti. Alueen ominaisuuksia ja kehityshistoriaa ei käsitelty yhtä kattavasti kuin väestö-
kehitystä tai työpaikkoja ja elinkeinoja. Liikennejärjestelmäsuunnitelman painottuminen 
elinkeinokysymyksiin oli huomattavissa jo taustojen esittämisen kohdalla, sillä työllisyys, 
palvelut ja toimialat oli erityisen tarkasti eriteltyjä. Liikkumiskäyttäytymistä esiteltiin usean 
sivun mittaisella analyysillä sisältäen niin työ-, asiointi kuin vapaa-ajanliikkumisen. Tiedot 
oli kerätty useimmista lähteistä ja lähteet olivat useimmiten hyvin esillä. 
 
2.2.3 Liikenteen mahdollistavat rakenteet 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustui maakuntastrategiatyöhön, joten viit-
taukset alueiden käyttöä koskeviin suunnitelmiin (kuten kaavoihin ja maakuntasuunnitel-
maan) olivat usein esillä. Tieverkon ja yhteyksien esittäminen vaikutti lyhyeltä ja tehokkaal-
ta. Myös kansainväliset yhteydet oli huomioitu hyvin, koska niillä on alueen liikenteelle 
suuri painoarvo. 
 
2.2.4 Liikenne ja liikenteeseen vaikuttavat toiminnot 
 
Liikenteen sujuvuus ja pullonkaulat oli kartoitettu tarkkaan. Erityistä huomiota oli kiinnitetty 
raskaaseen tavaraliikenteeseen ja sen jakautumiseen tieverkolle. Joukkoliikenteen ongel-
mat ja kehittämistarpeet punnittiin erillisessä osaselvityksessä, joka oli työssä hyvin yksi-
tyiskohtainen. Kevyen liikenteen verkkoa ja siihen liittyviä kysymyksiä ja kehittämistarpeita 
käsiteltiin usein, mutta melko yleisesti kiinnittäen huomiota vain joihinkin kehittämistarpei-
siin. Satamat, terminaalit ja niiden merkitys alueelle tuli hyvin esille. Teollisuuden ja kau-
pan keskittyminen sekä logistiikkakysymykset olivat myös tarvittavasti esillä. 
 
2.2.6 Liikenteen väylien pito 
 
Liikenteen ohjauksen kysymyksiin palattiin kohdittain, mutta pääosin osa-alue käsiteltiin 
yleisellä kartoituksella alueella käytettävistä ohjausjärjestelmistä ja niiden kehittämisestä. 
Investointien suuntaaminen ja rahoituskysymykset huomioitiin hankelistan kokoamisen 
kohdalla. 
 
2.2.7 Liikenteen vaikutukset 
 
Onnettomuuksia oli käsitelty etenkin yhteenvetoraportissa melko yksityiskohtaisesti. Käsit-
tely perustui lähinnä erilaisiin aineistoihin ja tehtyyn nykytilaselvitykseen. Luonnon saas-
tumiseen ja meluun liittyviä kysymyksiä käytiin läpi yleisesti. Raportti sisälsi yksityiskohtai-
sia mainintoja ongelmakohteista ja niihin kohdistuvista toimenpiteistä, jotka oli poimittu 
erillisistä selvityksistä. 
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2.2.8 Yleisiä vaikutelmia ja kommentteja 
 
Etelä-Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnitelmassa oli kokonaisuudessaan käyty tar-
kasti läpi kaikki tieliikenteen kehittämisen kannalta tärkeät osa-alueet. Erityistä huomiota 
oli saanut tavaraliikenne ja siihen liittyvät toiminnot. Prosessin päätöksenteon painottumi-
nen hankelistauksen tekoon ja Kymenlaakson liikennestrategiaan näkyi selvästi. Samoin 
tietojen hankinnan perustuminen erilaisiin aiempiin tutkimuksiin ja selvityksiin tuotiin hyvin 
esille. 
 
 

3 Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2005 
 
3.1 Suunnitteluprosessin kuvaus 
 
Kuopion seudun maakuntakaavaa laadittiin vuosina 2002 - 2006 Pohjois-Savon liiton joh-
dolla. Kuopion kaupunki, Karttulan, Maaningan, Siilinjärven ja Vehmersalmen kunnat sekä 
Pohjois-Savon liitto, Savo-Karjalan tiepiiri ja Itä-Suomen lääninhallitus käynnistivät syksyllä 
2001 maakuntakaavan laatimista tukevan Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma-
työn. Prosessi eteni vähitellen vuosien aikana ja sitä valmisteltiin Kuopion kaupungin joh-
dolla. Liikennejärjestelmäsuunnittelu koostui ns. pääprojektista sekä erillisselvityksistä. 
Pääprojektin osavaiheita olivat lähtökohdat ja tavoiteasettelu, rakennevaihtoehtojen liiken-
nejärjestelmät sekä liikennejärjestelmäluonnos. (Kuopion kaupunki)  
 
Projektin päätöksenteossa keskeisenä elimenä toimi johtoryhmä, jossa olivat edustettuina 
kaikki rahoittajatahot. Johtoryhmän toimenkuvaan kuului tavoitteiden asettaminen, liiken-
nejärjestelmävaihtoehdon valinta, liikennejärjestelmäluonnoksen ja liikennestrategian hy-
väksyminen ja vastaaminen aiesopimuksesta. Varsinaisesta suunnittelutyöstä vastasi eril-
linen projektiryhmä mutta myös erillisselvityksillä oli omat hanke- ja/tai projektiryhmät. Lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyviä erillisselvityksiä olivat: Kuopio-Siilinjärvi -
joukkoliikenteen laatukäytävä, Kuopion matkakeskus, Kuopion seudun liikennemallin ja 
ennusteiden laatiminen (määräpaikkatutkimukset), Kuntakeskusten väliset joukkoliiken-
neyhteydet ja kuntien henkilöliikennesuunnitelmat, Kuopion ja Karttulan liikenneturvalli-
suussuunnitelmat, Ympäristöselvitys, Telematiikkaselvitys, Esteettömyys liikennejärjestel-
mässä -selvitys ja Tavaraliikenneselvitys. Liikennejärjestelmäsuunnittelua tukivat myös 
lukuisat muut seudulla tehdyt suunnitteluhankkeet. (Kuopion kaupunki ja  Kuopion seudun 
liikennestrategia)  
 
Erillisselvityksissä ja erilaisissa muissa suunnitteluhankkeissa hankittujen tietojen kautta 
voitiin koota liikennejärjestelmäsuunnitelma, muodostaa tavoitteet ja strategia ja valita toi-
menpide-ehdotukset. Sekä erillisselvitysten tekemisessä että liikennejärjestelmäsuunnitte-
lutyössä oli mukana monia eri hallinnonalojen toimijoita, mutta niiden laatimisessa oli myös 
hyödynnetty eri konsulttien palveluja (Ramboll Oy, Strafica Oy, Rovalin Oy, Linea Konsul-
tit, SITO-Yhtiöt ja LT-Konsultit Oy). Liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessi 
piti käytännössä sisällään useita eri vaiheita ja se kesti useita vuosia. Prosessin keskeiset 
tulokset ja toimenpide-esitykset liikennejärjestelmän kehittämiseksi koottiin vuonna 2005 
strategiaraporttiin ja aiesopimukseen.   
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Kuopion seudun liikennejärjestelmätyö vastasi periaatteiltaan Liikenne- ja viestintäministe-
riön laatimaa alueiden kehittämissuunnitelmaan, jossa on korostettu joukko- ja kevyen lii-
kenteen olosuhteiden, turvallisuuden, liikenteenhallinnan sekä yhteisen maankäytön ja 
liikennesuunnittelun kehittämistä kaupunkiseuduilla. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sen 
strategia tavoitteineen, painopistealueineen ja kehittämistoimenpiteineen valmistui sidos-
ryhmien keskusteluiden perusteella. Kehittämistavoitealueiksi valittiin viisi kokonaisuutta, 
joita olivat:  
 

o Liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset (ajoneuvoliikenteen toimi-
vuus, joukkoliikenteen palvelutaso, kevyen liikenteen toimintaedellytykset, 
kulkumuotojen välinen yhteistyö ja työnjako, tavaraliikenteen toimintaedelly-
tykset ja yhteiskuntataloudelliset ja ylläpitäjän kustannukset) 

o Turvallisuus ja terveys (liikenneturvallisuus, liikennemelu ja päästöt)  
o Sosiaalinen kestävyys (eri väestöryhmien tasapuolinen kohtelu, yhdyskunti-

en autosidonnaisuus ja palvelujen saavutettavuus) 
o Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen (elinkeinoelämän kilpailukyky, aluei-

den käyttötavoitteet, maisema ja kulttuuriympäristö) 
o Luontoon kohdistuvat haitat. 

 
Strategiaan kuuluvat kehittämistavoitteet sisälsivät myös painotusalueet (kärkitehtävät) 
osapainotuksineen ja konkreettisine kehittämistoimenpiteineen. Painotusalueina olivat: 
 

o Palvelutason turvaaminen opiskelu-, työ- ja asiointimatkoilla 
o Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen 
o Alueen ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden parantaminen 
o Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden edistäminen 
o Elävä keskusta. 

 
Tavoite- ja painopistealueisiin sopivia erilaisia kehittämistoimenpiteitä on strategiassa ja 
suunnitelmassa mainittu runsaasti. Tavoitteet esimerkiksi ihmisten sujuvasta liikkumisesta, 
tavaraliikenteen ja elinkeinoelämän toiminnan turvaamisesta pyritään varmistamaan mm. 
seuraavilla toimenpiteillä: VT 5 parantaminen väleillä Petonen - Karjalankatu ja Päiväranta 
- Vuorela - Saaristokatu, yhteyden rakentaminen välille Laivosaari -Neulamäki, matkakes-
kuksen toteuttaminen ja Kuopion katuverkon hankkeet. (Kuopion seudun liikennejärjestel-
mäsuunnitelma ja Kuopion kaupunkiseudun liikennestrategia) 
 

3.2 Tieliikenteen koskevan tiedonkäytön arviointi Kuopion suunnitelmassa 

 
3.2.1 Tarkastelutapa 
 
Tieliikenteen kannalta keskeisten teema-alueiden tiedonkäyttöön perehdyttiin Kuopion 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaprosessissa tarkastelemalla pääasiassa liikennejär-
jestelmäsuunnitelmaluonnosta ja liikennestrategiaa, mutta myös useimpia erillisselvityksiä 
niiltä osin, joilta ne koskivat tieliikennettä. Erillisselvityksistä tarkasteluun otettiin Telema-
tiikkaselvitys, Tavaraliikenneselvitys, Ympäristöselvitys, Kuntakeskusten välisten joukkolii-
kenneyhteyksien kehittämisselvitys, Kuopio-Siilinjärvi laatukäytävä - joukkoliikenteen toi-
mintaympäristön parantaminen sekä Karttulan ja Kuopion liikenneturvallisuussuunnitelmat. 
Tarkastelu käsitti dokumenttien läpikäynnin kursiivisesti painottaen tiedonkäyttöä valituilla 
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teema-alueilla. Arvioinnin tulos on liitteen 1 mukainen. Seuraavassa on tarkemmin käyty 
läpi dokumenttien perusteella arvioitua tiedon hyödyntämistä teema-alueittain. 
 
 
3.2.1 Aluerakenne ja toimintaympäristö 

 
Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaprosessiin ei kuulunut erillistä nykytila-
analyysin laatimista. Tämän vuoksi alueen rakennetta ja toimintaympäristöä koskevaa tie-
toa käsiteltiin kaikissa dokumenteissa erikseen. Alueen ominaisuuksien ja toimintaympä-
ristön käsittely oli pääsääntöisesti yleistä. Asiasta mainittiin yleensä muutamalla kappaleen 
pituisesti jokaisen selvityksen näkökulmasta. Osassa selvityksistä yksityiskohtia oli mainit-
tu hiukan toisia enemmän. Esimerkiksi Ympäristöselvityksessä alueen luonnonominai-
suuksista ja kehityksestä oli tarkka kuvaus. Väestökehityksen ja muuttoliikkeen käsittely oli 
niukkaa ja perustui yleiseen pohdintaan. Työpaikkoja ja elinkeinoja käsiteltiin lyhyesti 
useissa selvityksissä, mutta tarkimmin niistä mainittiin liikennemallin ja ennusteiden laati-
misselvityksessä. Samassa erillisselvityksessä oli myös käsitelty liikkumiskäyttäytymisen 
tarkastelua alueella haastatteluiden ja EMME -ohjelmaa hyödyntävien mallinnusten tulos-
ten avulla. Haastattelut ja mallinnukset loivat hyvän yleiskuvan alueen ihmisten liikkumis-
käyttäytymisestä, vaikkei niiden avulla ollutkaan mahdollisuutta kuvata ilmiötä täysin katta-
vasti. 
 

 
3.2.2 Liikenteen mahdollistavat rakenteet 
 
Alueiden käytön suunnittelu (maakuntasuunnitelmat, -strategia, hankkeet ja kaavoitus) oli 
huomioitu dokumenteissa moneen otteeseen. Näin oli tehty varmasti siitäkin syystä, että 
koko suunnitelmaprosessi perustui maakunnallisen suunnittelun tukemiseen. Liikennejär-
jestelmäluonnoksessa oli mm. esitys maakuntakaavoituksessa kartoitetuista kasvualueista 
ja aluerakenteen arvioidusta muutoksesta. Useimmissa dokumenteissa asiaa oli kuitenkin 
käsitelty tyyliltään yleisesti ja huomioiden vain muutamia yksityiskohtia. Alueen seudullisia, 
maakunnallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä oli myös esitelty ja kartoitettu katta-
vasti osassa dokumenteissa (mm. liikennejärjestelmäluonnos, tavaraliikenneselvitys). Väy-
lien luokitukset ja yhteyksien priorisointi oli kuvattu tiiviisti ja lyhyesti karttakuvien avulla.    
 
 
3.2.3 Liikenne ja liikenteeseen vaikuttavat toiminnot 
 
Alueen henkilöliikenteeseen liittyvät asiat käytiin läpi kattavasti muutamien erillisselvitysten 
kautta. Mm. Kuopion seudun liikennemallin ja ennusteiden laatiminen (määräpaikkatutki-
mukset) ja Kuntakeskusten väliset joukkoliikenneyhteydet -selvityksissä niin henkilöautolii-
kenteen sujuvuutta kuin pullonkauloja koskevat asiat sekä joukkoliikenteen kysymykset oli 
tarkkaan kartoitettu. Kevyen liikenteen kehittämistarpeet olivat monessa yhteydessä esillä 
ja useita niihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia oli esillä. Pääosin kevyen liikenteen kysy-
myksiä kuitenkin sivuttiin lähinnä muiden teemojen yhteydessä, eikä niihin liittynyt tarkem-
pia selvityksiä tai analyysejä.  Tavaraliikenteestä ja siihen liittyvistä tarpeista oli prosessin 
yhteydessä tehty selvitys, jossa painotettiin raskaan liikenteen etuja ja kehittämistä alueel-
la kattavasti. Satamista, terminaaleista ja logistiikkakeskuksista oli joitakin mainintoja. Sa-
moin isot teollisuuslaitokset ja -alueet tai kaupan suuryksiköt tulivat mainituiksi sivumen-
nen.   
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3.2.4 Liikenteen väylien pito 
 
Liikenteen ohjaukseen liittyen suunnitteluprosessissa tehtiin Telematiikkaselvitys. Siinä 
informaation käyttöön liikenteen ohjauksessa perehdyttiin perusteellisesti Kuopion seudun 
perspektiivistä. Telematiikan lisäksi liikenteen ohjausta tarkasteltiin mm. joukkoliikennesel-
vitysten yhteydessä. Investointien suuntaamista käsiteltiin kattavasti mm. liikennejärjes-
telmäluonnoksessa eriteltäessä erilaisia toimenpide-ehdotuksia valittujen painotusten mu-
kaan. Rahoituskysymyksiä ei pohdittu tarkemmin. Todettiin vain yleisesti lisärahoituksen 
olevan tarpeellista, mikäli toimenpiteisiin halutaan ryhtyä. 
 
3.2.5 Liikenteen vaikutukset 
 
Alueen liikenneturvallisuus ja onnettomuudet kartoitettiin yksityiskohtaisesti erillisissä lii-
kenneturvallisuussuunnitelmissa. Myös ympäristövaikutuksista, kuten alueen vesistöjen 
saasteista ja melusta, tehtiin laajahko erillisselitys, mutta se oli luonteeltaan yleinen. Tar-
kempia selvityksiä ympäristövaikutuksista ei toistaiseksi olla tehty, joten mahdollisten ym-
päristövaikutusten määrittely perustui arvioihin.  
 
 
3.2.6 Yleisiä vaikutelmia ja kommentteja 
 
Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen oli ollut pitkä ja monivaiheinen 
prosessi. Tukeutumalla maakuntasuunnittelun lähtökohtiin ja erillisselvitysten tuloksiin oli 
saatu apua varsinaisen liikennestrategian ja toimenpiteiden määrittelyyn. Selvitysten pe-
rusteella oli myös kerätty kattava määrä tietoa alueesta ja tieliikenteestä monelta osin hy-
vin perusteellisesti.  
 
Strategian ja suunnitelmadokumenttien (erityisesti liikennejärjestelmäluonnoksen) perus-
teella lukija saa aavistuksen siitä, kuinka prosessia oli todennäköisesti viety läpi kolmivai-
heisesti ohjaus-, suunnittelu-, ja seurantavaiheiden kautta. Monin paikoin tuli selväksi, että 
kyseessä oli alueen ensimmäinen seudullinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, ja työssä 
jouduttiin lähtemään melko alusta. Aiemmin tehdyt selvitykset vain tukivat prosessin kul-
kua. Viittauksista suunnitteluprosessiin, tavoitteista, strategiasta ja tiedonhankinnasta välit-
tyi alueen kaupunkimaisten erityispiirteiden huomiointi suunnittelun taustalla. Tavoitteet ja 
painopistealueet liittyivät kaupunkialueita tyypillisesti koskeviin kehittämiskohteisiin, kuten 
kevyt- ja joukkoliikenteeseen. Myös sosiaalinen kestävyys oli suunnitelmassa merkittävästi 
esillä.  Kokonaisuudessaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessi vaikutti mel-
ko onnistuneelta. 
 
Suunnitteluprosessin etenemistä oli dokumentteja tarkastelemalla vaikea hahmottaa, kos-
ka niissä mainittiin yleensä vain selvitysten ja projektien tulokset, tavoitteet ja toimenpiteet, 
joihin on päädytty. Lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitelman erillisselvityksissä määriteltiin 
hyvin harvoin lähteet, joihin esitykset perustuivat. Lähteet olivat eritelty tarkasti, jos tiedot 
oli kerätty suunnitelmaprosessiin liittyvien tutkimusten kautta, (esim. määräpaikkatutki-
mukset). Karttaesityksiä lukuun ottamatta tiedonlähteitä ei ollut juuri mainittu, mikä hanka-
loitti todellisen käsityksen muodostamista päätöksien taustalla vaikuttaneiden tietojen al-
kuperästä.  
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4 Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2004 
 

4.1 Suunnitteluprosessin kuvaus 
 
Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma käynnistettiin tammikuussa 2004. Suunni-
telma valmistui keväällä 2005 ja sen toteutukseen tähtäävä aiesopimus allekirjoitettiin 
12.5.2005. Liikennejärjestelmäsuunnitelma koostuu joukkoliikennettä, yksityisteitä ja 
maankäyttöä koskevista osaselvityksistä, liikennejärjestelmän nykytilaa, tulevaisuudennä-
kymiä ja toimintalinjan lähtökohtia käsittelevästä taustaselvityksestä sekä valitut kärkiteh-
tävät sisältävästä varsinaisesta strategiaraportista. Aiesopimus sisältää kiireellisimmät nel-
jän vuoden (2005–2008) aikana toteutettavat ja edistettävät hankkeet sekä muut toimenpi-
teet, joiden toteuttamismahdollisuudet perustuvat eri osapuolten arvioon käytettävissä ole-
vasta rahoituksesta. (Varsinais-Suomen liitto. Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunni-
telma ja Esite) 
 
Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin laajana yhteistyöhankkeena, 
jossa olivat mukana Varsinais-Suomen liitto, Turun tiepiiri, Länsi-Suomen lääninhallitus, 
Ratahallintokeskus, Linja-autoliitto sekä Loimaan seutukunnan kunnat. Liikennejärjestel-
mäsuunnitelmaa ohjasi eri tahojen edustajista koostunut projektiryhmä ja työn johtoryhmän 
muodosti seutuhankkeen yhteydessä toimiva kuntajohtajakokous. Konsulttina liikennejär-
jestelmäsuunnitelman laatimisesta vastasi Linea Konsultit Oy. Joukkoliikennettä käsittele-
vän osaselvityksen laati Ramboll Finland Oy ja maankäyttöselvitys on tehty Maa ja Vesi 
Oy:ssä. Yksityistieselvityksen laati Linea Konsultit Oy. Lisäksi asiantuntijana yksityistiesel-
vityksessä on toiminut edustaja Suomen Tieyhdistyksestä. (Varsinais-Suomen liitto. Loi-
maan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennestrategia) 
 
Suunnitteluprosessissa osapuolet loivat yhteisen käsityksen seudun liikennejärjestelmän 
kehittämisen painopisteistä ja sopivat valittujen kärkitehtävien edistämisestä. Kärkitehtävät 
valittiin pohjautumaan sekä seudun kehittämistavoitteissa korostuviin painopisteisiin että 
seutua koskeviin valtakunnallisiin linjauksiin ja maakunnallisiin painotuksiin. Painopisteinä 
Loimaan seudun omissa kehittämistarpeissa ja tavoitteissa korostuivat seudun elinkei-
noelämän toimintaedellytykset sekä seudun houkuttelevuus asumisalueena. Liikennejär-
jestelmän kehittämistä ohjaavat ja sitovat valtakunnalliset toimintalinjaukset ja maakunnal-
liset painotukset liittyivät: 

- · tie- ja rataverkon kunnon turvaamiseen, 
- · liikenneturvallisuuden parantamiseen, 
- · pääliikenneväylien toimivuuden kehittämiseen ja 
- · ympäristötavoitteiden huomioon ottamiseen. 

 
Taustat huomioiden ohjausryhmä hyväksyi seuraavat toimenpiteitä sisältävät kehittämisen 
kärkitehtävät sisällytettäväksi Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan: 

- Valtakunnallisten pääliikenneyhteyksien toimivuuden turvaaminen 
- Seudulle tärkeiden poikittaisten liikenneyhteyksien kehittämisen jatkaminen 
- Liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen 
- Keskustojen liikenneympäristöjen kohentaminen 
- Edellytysten luominen hyville joukkoliikennepalveluille 
- Maankäytön ja liikenteen suunnittelu yhdessä 
- Yksityisteiden ja yhdysteiden kunnosta ja liikennekelpoisuudesta huolehtiminen. 
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Liikennejärjestelmätyöprojektin kuluessa järjestettiin kaksi sidosryhmäseminaaria, joihin 
kutsuttiin työn tilaajatahojen lisäksi seudun poliittisia päättäjiä sekä elinkeinoelämän ja 
kansalaisjärjestöjen edustajia. Työtä esiteltiin myös seutuneuvostolle. Jatkossa liikennejär-
jestelmän toteuttamisesta vastaa sopijaosapuolten edustajista koostuva seurantaryhmä, 
jonka tehtävänä on viedä kärkitoimenpiteet eri osapuolten toteutusohjelmiin sekä seurata 
aiesopimuksen toteutumista ja tarvittaessa tarkistaa sitä. (Varsinais-Suomen liitto. Loi-
maan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennestrategia)) 
  

4.2 Tieliikenteen koskevan tiedon käytön arviointi Loimaan suunnitelmassa 

4.2.1 Tarkastelutapa  
 
Tieliikenteen kannalta keskeisten teema-alueiden tiedonkäyttöön perehdyttiin Loimaan 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaprosessin kohdalla tarkastelemalla dokumentteja, 
jotka koskivat tieliikennettä. Tarkastelussa mukana olleita dokumentteja olivat: Nykytila, 
tulevaisuuden näkymät ja toimintalinjan lähtökohdat -julkaisu, Liikennestrategia 2025, 
Joukkoliikenne ja matkaketjujen kehittäminen -osaselvitys, Seudullinen yksityistieverkon 
kehittämissuunnitelma -osaselvitys ja Liikennejärjestelmän maankäyttötarkastelu -
osaselvitys. Tarkastelu käsitti dokumenttien läpikäynnin kursiivisesti painottaen tiedonkäyt-
töä valituilla teema-alueilla. Arvioinnin tulos on liitteen 1 mukainen, mutta seuraavassa on 
vielä tarkemmin käyty läpi dokumenttien perusteella arvioitua tiedon hyödyntämistä teema-
alueittain. 
 
4.2.2 Aluerakenne ja toimintaympäristö 
 
Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitteludokumenteissa käsiteltiin melko laaja-
alaisesti alue- ja toimintaympäristötietoa. Vaikka kaikista osa-alueista ei oltu tehty erillisiä 
selvityksiä, tulivat niiden keskeiset piirteet esiin useita sivuja kattavissa esityksissä. Pro-
sessin erillisselvityksissä, kuten joukkoliikenneselvityksessä ja maankäyttöselvityksessä, 
toistettiin aluerakennetta ja toimintaympäristöä kuvaavia tietoja selvitysten tarkoitusten 
mukaan. Erityisesti nykytilaa kuvaavassa julkaisussa alueen ominaisuudet, väestökehitys, 
työllisyys ja elinkeinot tulivat läpikäydyiksi yleisesti mutta perusteellisesti. Myös alueen ih-
misten työssäkäyntiä ja pendelöintiä oli mallinnettu tarkoin. Liikkumiskäyttäytymistä oli 
muuten käsitelty lähinnä viittauksin valtakunnalliseen HLT -tutkimukseen ja mainintoihin 
autonomistuksen jakautumisesta tai etäisyyksistä palveluihin. Näitä asioita oli esitelty niin 
tilastollisesti kuin visuaalisesti näyttävin karttakuvin ja usein viitetiedot lähteisiin oli selvästi 
mainittu.  
 
4.2.3 Liikenteen mahdollistavat rakenteet 
 
Viittaukset alueiden käytön suunnitteluun olivat dokumenteissa pintapuolisia ja liittyivät 
liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteeseen tukea maakuntasuunnittelua. Maankäyttösel-
vityksessä perehdyttiin kuitenkin yksityiskohtaisesti alueen kaavoitustilanteeseen ja kes-
kusteluun maankäytön ja liikennesuunnittelun yhteensovittamisen tarpeista. Väylien luoki-
tukset (runkoverkko) ja seudun yhteydet tulivat kartoitetuksi yleisesti mutta kattavasti eri-
tyisesti nykytilaa ja tulevaisuudennäkökulmia kuvaavassa dokumentissa. Kansainvälisistä 
yhteyksistä ei ollut mainintaa. Tieverkon tila, yhteydet ja yhteyspuutteet tulivat myös arvi-
oiduksi yksityiskohtaisten esitysten kautta (lisänä kommentit talvihoidon tehostamistarpeis-
ta ja päällysteiden korjaustarpeen esittely). Tieverkon tilan tarkastelua koski myös erillinen 
yksityistieselvitys. 
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4.2.4 Liikenne ja liikenteeseen vaikuttavat toiminnot 
 
Henkilö- ja raskaanliikenteen nykytila ja ongelmakohdat esitettiin yleisellä tasolla, mutta 
kiinnittäen huomiota useisiin ongelmakohtiin ja palvelutasoluokitukseen. Liikennemäärät ja 
niiden ennusteet tuotiin yksityiskohtaisesti esille (mm. nykytilaselvityksessä). Joukkoliiken-
teen kehittämistarpeista oli erillinen laaja ja kattava selvitys. Myös kevyen liikenteen tila ja 
tarpeet tulivat etenkin nykytilaselvityksessä hyvin kartoitetuksi. Niiden kehittämistarpeisiin 
palattiin myös mm. yksityistieselvityksissä ja joukkoliikenneselvityksessä. Tavaraliikenne ei 
ollut erityisen suuressa roolissa. Elinkeinoelämän tiestölle asettamat tarpeet oli usein mai-
nittu, mutta viittauksen tavaraliikenteeseen tai sen työnjakoon olivat melko satunnaisia. 
Satamista, terminaaleista ja logistiikkakeskuksista ei ollut mainintoja. Tosin joukkoliiken-
neselvityksessä puhuttiin matkakeskuksesta. Kaupan suuryksiköt ja teollisuusalueet olivat 
ohimennen huomioituja seikkoja. Palvelualueista, tienvarsipalveluista, valaistustarpeista ja 
teollisuuskiinteistöjen sijoittumisesta oli tarjolla tarkemmat analyysit. 
 
4.2.5 Liikenteen väylien pito 
 
Liikenteen ohjauksesta löytyi satunnaisia mainintoja, mutta sitä ei oltu nostettu erityisen 
tärkeään rooliin. Joukkoliikenneselvityksessä puhuttiin tarkemmin mm. aikatauluinformaa-
tiosta yms. ja nopeusrajoitusten alentamistarpeesta oli muutamia mainintoja. Dokumen-
teissa oli eritelty tarkkaan hankkeita investointirahojen suuntaamista varten. Myös kunnal-
liset rahoitusmahdollisuudet oli käyty läpi tarkoin. 
 
4.2.6 Liikenteen vaikutukset 
 
Liikenneturvallisuus- ja ympäristöasiat tuotiin laaja-alaisesti esille nykytilaselvityksissä. 
Liikenneturvallisuustekijöistä puhuttaessa voitiin tukeutua kunnallisiin liikenneturvallisuus-
suunnitelmiin. Pohjavesialueista, melusta ja tärinästä oli muutaman sivun yksityiskohtainen 
esitys nykytilaselvityksessä, mutta näitä asioita oli käsitelty myös lyhyesti strategiassa. 
 
4.2.7 Yleisiä vaikutelmia ja kommentteja 
 
Loimaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman dokumentit olivat kokonaisuudessa hy-
vin kattavia selvityksiä. Kaikki liikennejärjestelmiin liittyvät osa-alueet tulivat Loimaan seu-
dulla läpikäydyiksi samoin kuin muissakin liikennejärjestelmäsuunnitelmissa. Erityistä, mut-
ta ymmärrettävää, alueen ominaispiirteiden kannalta oli alemman tieverkon, maisemaky-
symysten, tienvarsipalveluiden, valaistuksen ja kuntokysymysten painottuminen. Maaseu-
tualueelle merkityksellinen yhteyksien turvaaminen oli dokumenteissa selvästi esillä ja 
myös yksi tärkeimmäksi katsotuista kehittämisen alueista. Dokumenteissa oli hyvin esitetty 
tietolähteet, joita oli käytetty. Itse liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessin kulus-
ta oli kuitenkin tarjolla niukasti tietoa.
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HAASTATTELURUNKO 
 

1. Kertokaa lyhyesti itsestänne ja työstänne liikennejärjestelmäsuunnittelun parissa.  

 

2. Kuvailkaa liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessia: 

a. Mitä vaiheita (ominaispiirteitä) siihen kuului? 

b. Miten keskeisiin tavoitteenasetteluihin ja toimenpide-ehdotuksiin päädyttiin? 

c. Miten prosessissa käytännössä edettiin (vuorovaikutus tapaamisissa)? 

d. Miten osallistuitte prosessiin? 

 

3. Kertokaa käsityksenne taustatietojen hyödyntämisestä prosessissa: 

a. Miten tietojen kerääminen päätettiin tehdä? Mitä tietolähteitä käytettiin? 

b. Mitä tietoja kerättiin tavan (ohjeen) mukaan ja mitä erityisesti ajatellen seudul-

lisia ominaispiirteitä? Miten ja mistä tiedot kerättiin? 

c. Minkä selvitysten tekeminen nähtiin mahdollisesti tarpeelliseksi ja miksi? 

d. Miten kerättyjä tietoja ja tehtyjä selvityksiä tarkasteltiin ja miten niitä hyö-

dynnettiin tavoitteiden, strategian ja kehittämistoimenpiteiden valinnassa? 

 

4. Kertokaa alueen tieliikenteen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä prosessin aikana: 

a. Mitä tieliikennettä koskevaa tietoa hyödynnettiin? Miten sitä hyödynnettiin? 

b. Käsiteltiinkö tieliikenteeseen liittyviä osa-alueita (henkilö-, tavara-, joukko- ja 

kevytliikenne, liikenteen ohjaus, liikenneturvallisuus, liikenteen vaikutukset) 

mielestänne riittävän kattavasti?  

c. Mitkä tieliikenteen kehittämisen osa-alueet korostuivat prosessissa ja mitkä jäi-

vät vähemmälle huomiolle?  Miksi? 

  

5. Kertokaa käsityksenne suunnitteluprosessin onnistumisesta: 

a. Mikä onnistui ja missä oli kehittämisen varaa? 

b. Mitä hyötyä prosessista oli? Miten prosessi saattoi muuttaa/kehittää tilannetta?  

c. Miten prosessi onnistui ajatellen muita vastaavia samaa aluetta koskevia suun-

nitteluprosesseja (maakuntasuunnitelmat, maakunnalliset liikennejärjestelmä-

suunnitelmat, kunnan kaavoitus), joissa olette olleet mukana? 
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      6.4.2006 
 
 
 
 
 
 
 
Hei! 
 
Olen aluetieteen opintoja lopetteleva opiskelija Tampereen yliopistolta. Olen tekemässä Tiehallinnon toimek-
siantamaa lopputyötä tiedon hyödyntämisestä liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Osana työtäni minun tulee 
haastatella muutamia Tiehallinnon (Tiepiirien) edustajia, jotka ovat olleet mukana case -tapauksiksi valitse-
mieni liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaprosessissa. XXXX suunnitelma on yksi tarkastelun kohteis-
tani ja siihen liittyen haluaisinkin nyt haastatella sinua, joka olet ollut tässä laadintaprosessissa mukana. 
Toivoisin, että huhti-toukokuun aikana löytyisi hetki, jolloin voisin esimerkiksi tulla tiepiiriisi vierailulle haastat-
telua tekemään. Otan myöhemmin yhteyttä ja kyselen tarkemmin mahdollisesti sopivasta ajankohdasta ja 
paikasta. 
 
Tulevan haastattelun olisi tarkoitus olla liikennejärjestelmäsuunnitelmaprosessia koskeva keskustelu, eikä 
niinkään tilanne, jossa tenttaan erinäisiä kysymyksiä. Haastattelussa tullaan käsittelemään lähinnä seuraavia 
teemoja: työtäsi liikennejärjestelmäsuunnittelun parissa, näkemyksiäsi tarkastelun kohteena olevan liikenne-
järjestelmäsuunnitelman laatimisprosessista, käsityksiäsi taustatietojen hyödyntämisestä prosessissa, aja-
tuksiasi tieliikenteen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä prosessin aikana ja näkemystäsi suunnittelupro-
sessin onnistumisesta. Luonnollisesti käsittelen vastauksia lopputyössäni siten, ettei yksittäisten vastausten 
perusteella voida päätellä haastateltujen henkilöllisyyttä. Haastattelut ovat luottamuksellisia. Oman työni 
(raportoinnin ja analysoinnin) helpottamiseksi joudun kuitenkin nauhoittamaan kaikki haastattelut ja toivonkin 
että se sopii myös sinulle. Haastatteluhetkeen kannattaisi varata noin tunnin verran aikaa, jotta ehdimme 
rauhassa keskustella aiheesta. 
 
Mikäli tämän haastattelupyynnön myötä on mieleesi tullut jotakin kysyttävää tai voit jo nyt ehdottaa mahdol-
lista haastatteluajankohtaa, niin viestitä asiasta minulle joko tähän sähköpostiin tai puhelinnumeroon 0400-
516284. Työskentelen graduni parissa pääasiassa täällä Hämeen tiepiirissä Tampereella, mutta olen silloin 
tällöin tavattavissa myös Pasilasta Keskushallinnosta. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
 
Katja Hyökki 
Tiehallinto, asiantuntijapalvelut 
puh: 0400-516284 
 
Työpiste: 
Hämeen tiepiiri 
Åkerlundinkatu 5 B 
PL 376, 33101 Tampere 
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      19.4.2006 
     
 
 
Hei! 
 
Olin jo aiemmin yhteydessä ja sovittiin ajankohta, jolloin tulen tekemään haastattelun koskien tiedon käyttöä 
xxxxxx seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Haastattelut sisältävässä gradussani tulen myöhemmin 
jäsentelemään liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvää tietojen hyödyntämistä muutamien teema-aiheiden 
avulla. Tässä liitteenä on lomake, jossa käsittelemäni aihealueet on esitetty riveittäin. Toivoisin, että voisitte 
arvioida tähän lomakkeeseen asteikolla 1-5 oman näkemyksenne aihealueita koskevien tietojen tärkeydes-
tä, käytöstä ja käyttökelpoisuudesta xxxxx seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa jokaisessa näistä tee-
ma-alueista. Voit täyttää lomakkeen joko ennen haastattelua tai vasta sen jälkeen, mutta toivoisin saavani 
sen takaisin viimeistään muutaman päivän kuluessa haastattelusta.  
 
Voin antaa neuvoja lomakkeen täyttämiseksi tai voimme keskustella lomakkeesta yleisesti myös haastatte-
lussa. Pääasiassa sen tarkoitus on kuitenkin tukea haastatteluissa saamiani tietoja ja antaa minulle tiivis 
kuva näkemyksistänne tietojen hyödyntämisestä haastattelun kohteena olevan liikennejärjestelmäsuunnitel-
man laatimisprosessissa. Lomakkeen täyttämiseen ei tarvitse käyttää runsaasti aikaa. Toivon, että ehtisitte 
sen kuitenkin tekemään. 
 
Palataan asiaan! 
 
Katja Hyökki 
 
 
 

Asteikolla 1-5 (1=merkityksetön , 2=vähäinen , 3= keskinkertainen, 4= merkittävä 5= suuri) Ti
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Aluerakenne ja toimintaympäristö
          - ominaisuudet ja kehityshistoria

          - väestökehitys ja muuttoliike

          - työpaikat ja elinkeinot
          - liikkumiskäyttäytyminen (mm. työssäkäynti, pendelöinti)

Tieliikenteen mahdollistavat rakenteet (verkot)
-          alueidenkäytön suunnittelu (kaavat, maakuntasuunnitelmat)

-          seudulliset, maakunnalliset, kansalliset ja kansainväliset yhteydet
-          väylien luokitukset ja yhteyksien priorisointi (runkoverkko)

Tieliikenne ja tieliikenteeseen vaikuttavat toiminnot
-          henkilöautoliikenne (mm. sujuvuus ja pullonkaulat)

-          joukkoliikenne

-          kevyt liikenne

-          tavarakuljetukset (sujuvuus, ongelmakohdat reitit)
-          satamat, terminaalit, logistiikkakeskukset

-          isot teollisuuslaitokset ja -alueet, kaupan suuryksiköt

Tieliikenteen väylien pito
-          liikenteen ohjaus

-          investointien suuntaaminen
-          hankkeiden ja perusväyläpidon rahoitus (mm. kuntarahoitus)

Tieliikenteen vaikutukset
-          liikenneturvallisuus (onnettomuudet)

-          saasteet: melu ja vesistö  
 


