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Mitä ja miten?
Työn tavoitteet ja odotetut lopputulokset

Menetelmät

• Hankkeen päätavoitteena oli hakea ratkaisuja valtion
liikenne- ja väyläratkaisujen sekä kaupunkien ja niitä
ympäröivän seudun kehittämisen yhteensovittamiseen.
• Työn keskiössä olivat ennalta valitut neljä
suunnittelukohdetta, joiden puitteissa

Kirjallisuuskatsaus

a. analysoitiin eri osapuolten tavoitteita,
b. tunnisteyyiin kipupisteitä sekä
c. kehitettiin ratkaisu- ja toimintamalleja.
•

Lopputuloksena syntyi malleja ja suosituksia hyviksi
käytännöiksi ja menettelyiksi, joiden avulla keskeisten
osapuolten ja toimijoiden yhdessä tekemistä
kaupunkiseuduilla voidaan selkeyttää ja edistää.

Työpaja 1 (toukokuu)
Yhteinen ymmärrys kunkin casekohteen tilanteesta

Ideatehdas-verkkotyöskentely
Kutsuttiin sidosryhmiä kohdealueilta.
Kohteittain räätälöityjen väittämien kommentointi ja omien
ideoiden esiin tuominen.
Mahdollisuus kommentoida oman alueen kohteen lisäksi
muiden kaupunkien kohteista käytävää keskustelua.
Työpaja 2 (syyskuu)
Casekohteissa saatujen kokemusten yhteiseksi tekeminen ja
toimintamallien kehittäminen.
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Neljä esimerkkikohdetta

Valtatien palvelutaso ja maankäytön kehittäminen
Kolmen esimerkkikohteen problematiikka liittyy
valtateiksi luokiteltujen väylien kehittämisen ja
maankäytön kehittämismahdollisuuksien
yhteensovittamiseen:
• Vt 4 – Kangas – Seppälä – Tourula, monimuotoinen
liikenne ja keskeisen kaupunkirakenteen kehittäminen
Jyväskylässä
• Vt 10:n rooli, uusi sijainti ja maankäytön
mahdollisuudet Liedon, Kaarinan ja Turun alueilla
• Sisääntuloteiden luokitus ja muutosten vaikutus
maankäyttöön Tampereen seudulla
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Neljäs kohde painottuu kuntien keskinäiseen
yhteistyöhön ja elinkeinoelämän sitouttamiseen:
• Kahden eri kunnissa sijaitsevan potentiaalisen
logistiikka-alueen profilointi valtatien 12 saadessa
uuden linjauksen Lahden seudulla.
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Mistä kiikastaa?

Roolit ja valta
▪ Valtion toimenpiteillä on suuri rooli kaupunkien
kehitysedellytysten aikaansaamisessa. Toisaalta
kaupunkien toimenpiteillä on suuri merkitys
valtakunnallisten yhteyksien kehittymiselle erityisesti
pitkällä aikavälillä.
▪ Haasteena on, että valtion rooli kaupungeissa on
nykytilanteessa epäselvä. Valtiolla ei myöskään ole
yhtenäistä kantaa kaupunkien kehittämiseen vaan
kukin hallinnonala toimii itsenäisesti ja
koordinoimattomasti omista lähtökohdistaan.
Yhteensovitus tapahtuu kaavoitusprosessissa, jossa
vetovastuu on kaupungeilla.
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▪ Yksi syy siihen, että yhteinen yleiskaava ei ole
yleistynyt työvälineenä kaupunkiseudun
suunnittelukysymysten ratkomisessa ovat yhteiseen
yleiskaavaan liittyvät valuviat, esimerkkinä vallan
luovuttamisen vaikeus.
▪ Seudullisiin yleiskaavoihin liittyvistä ongelmista
huolimatta niillä on myös positiivisia vaikutuksia.
Onnistuminen vaatii hyvää yhteistyötä ja yhteistä
tahtotilaa kuntien välillä sekä selvää yhteisten
tavoitteiden määrittelyä.
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Mistä kiikastaa?

Yhteiset tavoitteet ja yhteinen ymmärrys
▪ Myös valtakunnallisesti merkittäviltä väyliltä puuttui
pidemmän aikavälin yhteinen kehittämisen visio sekä
palvelutasoa koskevat laadulliset tavoitteet, joihin eri
osapuolet olisivat sitoutuneet.
▪ Yhteisten tavoitteiden muodostamisen tärkeys on
usein tunnistettu, mutta sen toteuttaminen on
käytännössä haastavaa. Usein suunnittelu etenee
lakisääteisten vaiheiden (maakuntakaava, yleiskaava
jne.) mukaan, jolloin keskustelu on rajattu tiettyyn
lakisääteiseen teemaan eikä avointa keskustelua ja
vuorovaikutusta yhteisistä tavoitteista synny helposti.
▪ Usean osapuolen kehittämishankkeissa edetään liian
nopeasti varsinaiseen suunnitteluun, jolloin yhteistä
ymmärrystä hankkeesta tai riittävää sitoutumista
siihen ei synny. Suunnittelu takeltelee ja viimeistään
siinä vaiheessa, kun rahoituspäätöksiä pitäisi tehdä.
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Seudullinen ja valtakunnallinen suunnittelu
kytkeytyvät toisiinsa
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6

Kohdekohtainen yhteisen kehittämisen prosessi
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Hankkeen arviointia
Prosessi

Ilmastovaikutukset

Onnistumisia
• Kohteiden yhteiset työpajat lisäsivät ymmärrystä
omasta ja muiden kohteista.
• Yhteisen kehittämisen prosessi kehittyi työpajoissa.
• Ideatehdas-verkkotyöskentely tuotti lisäarvoa.

• Hanke tähtää liikenteen ja maankäytön hyvään
yhteissuunnitteluun, jonka tulokset vaikuttavat
toteutuessaan myönteisesti päästökehitykseen.
• Ehdotettu kaupunkiseututasoinen jatkuva yhteistyö
mahdollistaa ratkaisujen kokonaisoptimoinnin
ilmastonäkökulmasta paremmin kuin
kuntakohtainen tarkastelu.

Kehittämisajatuksia
• Väljempi aikataulu voisi mahdollistaa
laajamittaisemman osallistumisen, jolloin osapuolet
hyötyisivät enemmän.
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