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Vyöhykkeet ja niihin liittyvät liikenteelliset taitekohdat

Esimerkkikohteet
• Lahden seudun logistiikka-alueiden kehittäminen seudullisessa 

yhteistyössä 
• Jyväskylän keskustan kehittäminen sopusoinnussa valtakunnallisten 

liikkumis- ja kuljetustarpeiden kanssa
• Tampereen seudun kehätien sisäisten valta- ja kantateiden 

jäsennöinti
• Valtatien 10 rooli ja kehittäminen Turun seudulla



Esipuhe

Hankkeen tavoitteet

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien 
kehittäminen -hankkeen päätavoitteena on ollut hakea 
ratkaisuja valtion liikenne- ja väyläratkaisujen sekä 
kaupunkien kehittämisen yhteensovittamiseen. Työn 
keskiössä ovat ennalta valitut neljä suunnittelukohdetta, 
jotka sijaitsevat Jyväskylässä sekä Lahden, Tampereen ja 
Turun seuduilla. Niiden puitteissa on analysoitu eri 
osapuolten tavoitteita, tunnistettu kipupisteitä sekä 
kehitetty ja testattu ratkaisu- ja toimintamalleja. 

Työn kuluessa on pidetty kaksi kaikille suunnittelukohteille 
yhteistä työpajaa. Lisäksi on hyödynnetty Ideatehdas-
verkkotyökalua, jonka avulla on käyty vuoropuhelua 
sidosryhmien kanssa laajemmin. 

Työn tuloksena on esitetty malleja hyviksi käytännöiksi ja 
menettelyiksi, joiden avulla keskeisten osapuolten ja 
toimijoiden yhdessä tekemistä voidaan kaupunkiseuduilla 
selkeyttää ja edistää.

Osapuolet

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien 
kehittäminen ja testaus -hanke kuuluu TEM:n ”Alueelliset 
innovaatiot ja kokeilut (AIKO)” -kärkihankkeen 
”Teemakohtaiset kaupunkiverkostot” -osioon. Nyt käsillä 
oleva hanke kuuluu mainitun osion ”Joustava 
yhdyskuntasuunnittelu” -työpakettiin. 

Työn tilasivat MAL-verkosto, Liikennevirasto ja Suomen 
Kuntaliitto. Työn tekemisestä vastasi Sitowise Oy.

Työn tulokset on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjan 
raportissa. 

Helsingissä lokakuussa 2018

Liikennevirasto

Liikenne- ja maankäyttöosasto
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Suunnittelutasojen vuorovaikutus on 
tarpeen

MAL-kehittämisen yhteisten tavoitteiden löytymien 
haasteellista 

Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota 
maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sekä yhä 
enemmän myös palvelujen ja elinkeinotoiminnan (PE) 
keskinäiseen integrointiin. On tavoiteltu sektorirajat ja 
niiden suunnittelujärjestelmät ylittävää toiminnallisen 
kokonaisuuden käsittelyä. Nämä ponnistelut ovat 
edistäneet yhteisen ymmärryksen kehittymistä. 

Haasteelliseksi on osoittautunut valtakunnallisen, 
seudullisen ja kuntatason yhteensovittaminen 
suunnitteluprosessissa. Eri hallintotasot katsovat 
MAL-kehittämistä omasta näkökulmastaan ja 
lähtökohdistaan eikä yhteistä ymmärrystä 
suunnittelukohteen tavoitteista ja niiden tulkinnasta 
käytettävissä oleviksi keinoiksi aina ole helppo löytää. 
Myös kaupunkiseutujen asema eri suunnittelutasoilla 
on jäänyt tarkasteluissa vähälle huomiolle.

Kansallisten valintojen, valtakunnallisten tarpeiden 
ja seudullisten valintojen vuorovaikutus
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Suunnittelujärjestelmä muutoksessa

Alueiden käytön suunnittelua uudistetaan

Keväällä 2018 käynnistyi maankäyttö- ja 
rakennuslainsäädännön kokonaisuudistus.

Yksi keskeisistä pohdittavista kysymyksistä on valtion 
ja kuntien eri toimijoiden roolit ja päätäntävalta 
prosessissa sekä ohjauksen sitovuus suhteessa 
suunnittelun vaatimaan joustavuuteen.

Ympäristöministeriön uudistukseen liittyvässä 
keskustelupaperissa nostettu esiin tarve 
kaupunkiseudun toiminnallisen kokonaisuuden 
kattavaan yleispiirteiseen suunnitelmaan, joka 
mahdollistaisi alueen kehittämiseen liittyvien valintojen 
tekemisen.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu nyt 
lainsäädännössä

Maantielaki uudistui heinäkuussa 2018, kun eduskunta 
hyväksyi lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
(572/2018). Laissa säilyi tien suunnittelun ja 
kaavoituksen suhde. Tien suunnittelun tulee perustua 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan, 
jossa tien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön 
on selvitetty. Sama vaatimus on esitetty rautatiealueen 
suunnittelulle.

Laki ottaa huomioon liikennejärjestelmäsuunnittelun, 
jolla on yhteensovitettu maankäyttöä ja liikennettä. 

Uutena suunnittelutasona määritetään valtakunnallinen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma.
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MAL-suunnittelu ja MAL-sopiminen

Valtion rooli epäselvä kaupungeissa

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. 

Valtakunnallisten intressien sijasta 
maakuntakaavoituksessa painottuu kilpailu valtion 
rahoituksesta. 

Seudullinen suunnittelu on hyödyllistä

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista tehdään 
kaikilla suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla, 
mutta yhteistyön taso ja menetelmät vaihtelevat. MAL-
ajattelun lisäksi MALPE-ajattelusta on pyritty 
löytämään ratkaisu maankäytön ja liikenteen 
yhteensovittamisen haasteisiin.

Kun MAL-kokonaisuutta on pohdittu, erilaisia 
näkemyksiä on esitetty siitä, minkä kokoisilla 
kaupunkiseuduilla MAL-sopimukset voisivat tarjota 
mahdollisuuden sitoutumisen parantamiseen. 

Yksimielisiä ollaan siitä, että yhteisestä suunnittelusta 
on hyötyä kaikilla seuduilla, vaikka siihen liittyykin 
monia haasteita. Yksi haaste on useampaa kuntaa 
koskeva poliittinen keskustelu.
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Toiminnallisen kaupunkiseudun sisäinen 
yhteistyö



Toiminnallisen kaupunkiseudun sisäistä 
yhteistyötä ehdotetaan vahvistettavan

Liikennejärjestelmätyö ja maankäytön 
suunnittelu tasavertaisiksi

Olemassa olevia prosesseja tulisi kehittää ja nivoa 
niitä nykyistä tiiviimmin yhteen. Seudullinen tai 
maakunnallinen liikennejärjestelmätyö voisi 
muodostaa rungon yhteistyölle. Sitä tulisi vahvistaa 
integroimalla siihen maankäytön suunnittelu 
tasavertaisena liikenteen kanssa. 

Näkökulmana tulisi ensisijaisesti olla toiminnallisen 
kaupunkiseudun kehittäminen kuntien omien ja 
yhteisten toimien avulla. 

Vahva kaupunkiseudun sisäinen yhteistyö tulisi 
tunnistaa voimavaraksi myös maakunnan sisäisessä 
yhteistyössä.

Kaupunkiseudun yhteinen ääni vuoropuhelussa 
valtion kanssa on merkittävä edistysaskel myös 
valtion kannalta.

Strukturoitu nelivuotinen yhteistyö 
kytkettävissä valtakunnalliseen suunnitteluun

Yhteistyöhön ehdotetaan nelivuotista vaalikausiin 
kytkettyä sykliä (seuraava dia). Se on maakunta- ja 
kaupunkiseututasolla ja myös valtionhallinnon 
näkökulmasta luonteva koska se liittää suunnittelun ja 
poliittisen päätöksenteon aikajänteet toisiinsa.

Alueellinen työ tuottaa tietoa valtakunnalliseen 
kaksitoistavuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun 
ja toisaalta kansalliset valinnat ja painotukset voidaan 
ottaa huomioon alueellisessa suunnittelussa. 

Kun nelivuotiset suunnittelusyklit seuraavat toisiaan ja 
yhteinen tilannekuva kirkastuu, pienenee kitka, jota eri 
päätöksentekotasojen vaalikausien eritahtisuus voi 
aiheuttaa.
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Seudullinen ja valtakunnallinen suunnittelu 
kytkeytyvät toisiinsa
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Systemaattinen yhteistyö helpottaa 
yksittäisten kohteiden suunnitteluakin

Kaupunkiseudun sisäisen yhteistyön 
hyödyt

● Ratkaisuvaihtoehtoja voidaan hakea laajemmalla 
skaalalla, kun tarkastelualue on yhtä kuntaa 
laajempi toiminnallinen alue.

● Pitkäjänteinen ja systemaattinen yhteistyö rakentaa 
keskinäistä luottamusta ja mahdollistaa yhteisen 
tilannekuvan ja tietopohjan ylläpidon.

● Kaupunkiseudun sisäinen yhteistyö luo myös 
pysyvyyttä vastapainoksi ympärillä tapahtuville 
hallinnon rakenteiden muutoksille (nyt ajankohtaisia 
maakuntauudistus ja valtion liikennehallinnon 
uudistus).

● Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitel-
massa noussevat esiin strategiset liikennekysymyk-
set, joiden tarkastelualueena kaupunkiseutu lienee 
yksittäistä kuntaa sopivampi.

Verkostomainen toimintatapa tukeutuu 
tunnistettuihin hyötyihin

● Monet olemassa olevat prosessit ja verkostot 
toimivat hyvinä alustoina yhteistyön tiivistämiselle ja 
kehittämiselle:

• maakuntakaavatyö ja maakunnallinen 
liikennejärjestelmätyö sekä

• kaupunkiseuduilla tapahtuva yhteistyö, jossa 
keskuskaupungilla on usein vetovastuu. 

● Yhteistyön tavoitteet ja fokus tulee kuitenkin 
kirkastaa ja määritellä, millaisia tuloksia, linjauksia ja 
päätöksiä tavoitellaan nelivuotiskellon eri vaiheissa, 
jotta yhteistyölle saadaan selkeät tavoitteet ja sitä 
voidaan johtaa ja arvioida.

● Yhteistyö tarvitsee organisoitumistavasta 
riippumatta henkilötyöaikaa ja vetäjän.
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Kaupunkiseudun sisäiseen yhteistyöhön 
liittyviä prosesseja

Yhteinen tieto ja suunnittelutasojen välinen 
vakiintunut yhteistyö

Kaupunkiseudun sisäinen yhteistyö tarvitsee tuekseen 
prosesseja toisaalta voidakseen ylipäänsä toimia ja 
toisaalta tuottaakseen sellaista vaikuttavuutta, jota 
siltä odotetaan ja joka oikeuttaa yhteistyön olemassa 
olon. 

● Yhteinen tiedon keräämis- ja jakamisprosessi
on välttämätön tehtäviä analyysejä varten. 
Tietopohja on tarpeen, kun muodostetaan käsitystä 
siitä, millaisia kehityskulkuja tulisi yhdessä 
ymmärtää. 

● Vakiinnutetussa yhteistyöprosessissa eri 
suunnittelutasojen liikennejärjestelmän ja 
maankäytön kannalta tehdyt yhteiset tulkinnat 
välittyvät kaupunkiseudulta maakuntatasolle ja 
valtakunnalliseen suunnitteluun.

Kohdealueiden yhteistyöprosessit ja  
päätöksentekoprosessit  

● Valittujen kohdealueiden yhteistyöprosessit 
määrittyvät kulloisenkin kohdealueen tilanteen 
perusteella. Ne edellyttävät erillistä järjestäytymistä.

● Päätöksentekoprosesseja tarvitaan muuttamaan 
yhteiset havainnot ja tulkinnat toimenpiteiksi. Usein 
edistämiseen tarvitaan monien tahojen päätöksiä. 
Päätöksentekoprosessia edeltää valintojen 
tekeminen eli priorisointi.
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Yhteistyöhön liittyvät prosessit

23.10.2018 12



Sopimukset ovat myös yhteistyön 
motivaattoreita

Aiesopimukset uudessa valossa

1. Valtakunnallinen kaksitoistavuotinen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma jäntevöittää valtion 
toimintaa liikennejärjestelmän kehittämisen 
tärkeissä kysymyksissä. 

2. Kaupunkiseudun sisäistä, vahvaan keskinäiseen 
luottamukseen perustuvaa yhteistyötä kannattaa 
hyödyntää kärkitoimien todella tiukassa 
priorisoinnissa.

Aiesopimuksen edunvalvonnallisen painoarvon voi 
ennakoida kasvavan, kun siinä valtion kanssa 
sovitaan vain muutamasta asiasta. 

Ymmärrys kasvaa sopimuksia tehtäessä

● Sopimuksen teon yhteydessä on sen sisältö 
perusteltava allekirjoittajille ja 
allekirjoitusvaltuutuksen antajille. Samalla kasvaa 
niiden tahojen joukko, jotka ovat selvillä linjatuista 
asioista.

● Vaikka lukuisien päätöksentekoprosessien 
tuloksena syntyneet aiesopimukset jäisivätkin osin 
toteutumatta, varmistavat päätöksentekoprosessit 
sen, että myös poliittiset päättäjät tulevat tietoisiksi 
tulkinnoista ja valinnoista, jotka koskevat omaa 
kuntaa laajempaa kokonaisuutta. 

● Seuraavalla nelivuotiskaudella jatkavilla poliitikoilla 
on parempi pohja omiin analyyseihin ja painotuksiin.
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Yhteisen kehittämisen prosessi 
kohdekohtaisessa suunnittelussa



Esimerkkikohteissa eteenpäin

Seudullinen yhteistyö perustana 
kohdekohtaiselle suunnittelulle

Kaupunkiseudun sisäinen, nelivuotiskelloon perustuva 
yhteistyö on perusta, joka tarvitaan, jotta 
esimerkkikohteiden kaltaisten suunnitteluhaasteiden 
ratkaisemisessa päästään liikkeelle.

Tarvitaan yhteisen kehittämisen prosessia (seuraava 
dia), jotta 

● roolit, 

● tavoitteet, 

● kokonaisuus, 

● kytkennät muihin prosesseihin ja 

● ongelma osatekijöineen 

tulisivat yhdessä perusteellisesti määritellyiksi ja 
ymmärretyiksi. 

Valtateiden luonne, kaupunkikehitys ja kuntien 
yhteiset valinnat haasteina esimerkkikohteissa

• 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

• Kahden eri kunnissa sijaitsevan potentiaalisen
logistiikka-alueen profilointi valtatien 12 
saadessa uuden linjauksen Lahden seudulla.

Esimerkkikohteet on esitelty lopussa.
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Yhteisen kehittämisen prosessi
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Ongelman ja sen osatekijöiden 
ymmärtäminen yhdessä

Faktatieto ja tietojen välittymien 
suunnittelutasojen välillä keskeisiä

Tieto auttaa ymmärryksen luomisessa, luottamuksen 
rakentamisessa ja lisää joustavuutta muutosten 
keskellä

Tiedon välityttävä suunnittelutasojen kesken, tiedon ja 
linjausten on oltava ajantasaisia. 

Organisaatioiden on kyettävä saamaan tärkeimmät 
viestit yhtenäisiksi.  

Kehittämisprosessit nojaavatkin pitkälle alueelliseen 
jatkuvaan yhteistyöhön, jossa yhteisen tiedon 
keräämis- ja jakamisprosessi eri suunnittelutasojen ja 
organisaatioiden välillä luo pohjan keskinäisen 
ymmärryksen lisäämiselle eri tahojen 
kehittämispyrkimyksistä, tulevaisuuden haasteista ja 
mahdollisuuksista sekä kohteen kytkennästä muihin 
kehittämiskohteisiin. 

Tavoitteet kirkkaiksi, kokonaisuuden rajat 
selkeiksi

Ongelman ja sen osatekijöiden ymmärtäminen liittyy 
eri osapuolten kokonaisuuteen liittyvien tavoitteiden 
kirkastamiseen sekä tavoitteiden konkretisointiin 
toimenpiteiksi. 

Ongelman ymmärrys auttaa rajaamaan kokonaisuutta 
niin, että syntyy 

● enemmän vaihtoehtoja ja sitä kautta

● mahdollisuuksia löytää eri tahoille hyväksyttäviä 
ratkaisuja sekä määrittämään, 

● keiden on tarpeen osallistua prosessiin ja 

● missä vaiheessa.
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Suunnitelmallisuus, yhteistyömenettelyt 
ja kokonaisuuden rajaaminen

Alku luo puitteet toteutukselle, tavoitteet 
konkreettisiksi

Yhteistyöprosessin järjestäytyminen

● Työohjelma luo suunnitelmallisuutta. 

● Vetäjäksi taho, jolla on suurin intressi tai jolla on 
suunnittelu- tai rahoitusvalta.

● Tarvitaan projektiorganisaatio ja yhteistyömenettelyt. 

● Olennaiset tahot mukaan. Tunnusmerkkejä: kohteeseen 
liittyvä intressi, valta tai resurssit toteuttamiseen. 

Kokonaisuuteen liittyvät tavoitteet edistävät yhteistä 
ymmärrystä ja tukevat prosessin toteutusta. 

● Tarvitaan tietoa, selvityksiä ja yhteistä strategiaa. 

● Millaisia kytkentöjä ratkaisuilla on ja minkä aikajänteen 
tavoitteista ja toimenpiteistä puhutaan. 

● Valtion näkemys tavaraliikenteen ja rautateiden 
kehittämisestä tarvitaan.

Aikaskaalat ja kytkennät muihin 
prosesseihin näkyviksi

Kokonaisuutta on tarpeen rajata.

● Tarvitaan ongelmakohteita laajempien kokonaisuuksien 
ja aikaskaalojen tarkasteluja, jolloin syntyy enemmän 
ratkaisuvaihtoehtoja. 

● Tarvitaan lyhyen aikavälin toimista sopimista. 
Yrityselämän aikajänteet ovat hallinnossa totuttuja 
lyhyempiä.

Yhteisen kehittämisen prosessi tulisi kytkeä muihin 
prosesseihin, jottei se jää irralliseksi muusta seudun 
kehittämisestä. 

● Kohteesta riippuen kytkentöjä voi olla eritasoisiin 
kaavaprosesseihin, MAL-yhteistyöhön tai 
kasvusopimuksiin. 

● Prosessien välinen vuorovaikutus edellyttää 
osallistamismenettelyjen kehittämistä sitoutumisen 
aikaansaamiseksi. Lausuntomenettelyt eivät yksinään 
ole riittävä keino.
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Vuorovaikutuksen luonne ja oman roolin 
tunnistaminen vaihtoehtojen muodostamisessa
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Yhteinen pohdinta ensin, neuvottelut 
lopuksi

Yhteinen pohdinta tuottaa monenlaisia 
ratkaisuja

Yhteistyötä tehtäessä on tärkeää tunnistaa, milloin ollaan 
yhdessä pohtimassa mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja 
missä vaiheessa siirrytään neuvottelemaan 
kustannusjaosta ja vastuista.

Yhteisen pohdinnan tavoitteena on yhdessä ymmärtää 
käsillä olevan ongelman eri puolia. 

● Silloin kuunnellaan aidosti kaikkien näkökantoja ja 
jatkojalostetaan niitä. 

● Tavoitteena on muodostaa kokonaisuuden kannalta 
toimiva ratkaisu tai ratkaisuvaihtoehtoja eri aikajänteille.

● Pohdintaan osallistujat ovat mukana asiantuntijaroolissa 
ja hyödyntävät ammatillista osaamistaan 
täysimääräisesti. 

● Sisältökysymykset ja asiakastarpeet ovat keskiössä.

Neuvottelulle on paikkansa

Neuvottelussa tähdätään ratkaisuun, jonka hyväksyttävyys 
oman organisaation poliittisissa elimissä värittää koko 
prosessia.

● Osallistujat ovat mukana edunvalvojan roolissa, jolloin 
he etsivät ratkaisuja oman organisaationsa toimivaltaan 
kuuluvan keinovalikoiman avulla. 

● Tällöin jokainen osapuoli osaoptimoi ja optimaalinen 
kokonaisuus saattaa jäädä syntymättä.

● Pohdinnan jälkeen käytävien neuvottelujen kohteena on 
kokonaisuuden kannalta optimoitu ratkaisu ja 
neuvottelun tavoitteena on saada aikaan 
oikeudenmukainen kustannusten ja vastuunjaon 
ratkaisu. 
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Vyöhykkeet ja niihin liittyvät liikenteelliset 
taitekohdat



Vyöhykkeiden ja liikenteellisten 
taitekohtien analyysi lisää ymmärrystä

Vyöhykeajattelu kytkee maankäytön 
tehokkuuden ja liikkumisen

Vyöhykeajattelussa kaupunkirakenteet jaetaan 
yleisesti kolmeen toiminnalliseen vyöhykkeeseen: 
jalankulku-, joukkoliikenne- ja autoiluvyöhyke. 
Jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeiden määrittely 
perustuu etäisyyteen keskustasta, asukastiheyteen ja 
joukkoliikenteen palvelutasoon. 

Liikenteellinen taitekohta voi siirtyä 
kaupunkirakenteen kehittyessä

Vyöhykkeet auttavat tunnistamaan liikenteellisiä 
taitekohtia, joissa liikenteen luonne ja koostumus 
muuttuvat. Muutos heijastuu toisaalta siihen, millaiset 
väylän liikenteelliset ominaisuudet korostuvat ja 
toisaalta siihen, millaista maankäyttöä väylän 
tuntumaan on mahdollista sijoittaa. 
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Esimerkkikohteet



Lahden seudun logistiikka-alueiden 
kehittäminen seudullisessa yhteistyössä 

Lahden seudun kohde liittyy uuden logistiikka-
alueen sijainnin ja luonteen pohdintaan, kun 
valtatie 12 saa uuden linjauksen (eteläinen 
kehätie). 

● Kujalan alue sijaitsee Lahdessa nykyisten 
valtateiden 4 ja 12 sekä Lahden eteläisen 
kehätien kupeessa ja sen pohjoispuolella kulkee 
rata, jolta on mahdollisuus toteuttaa pistoraide 
alueelle. 
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● Nostavan alue sijaitsee Hollolassa radan ja 
Lahden eteläisen kehätien tuntumassa. 

● Logistiikka-alueiden sijaintia ja luonnetta on 
tarpeen tarkastella yhtä kuntaa laajemmin 
maakunnallisesti ja seudullisesti, mutta 
kehittämisessä tarvitaan myös valtakunnallisten 
tavaravirtojen ja niiden logistiikkaratkaisujen 
tarkastelua. 



Jyväskylän keskustan kehittäminen sopusoinnus-
sa valtakunnallisten liikkumis- ja kuljetustarpeiden 
kanssa

● Jyväskylän esimerkkikohde liittyy aivan keskustan 
tuntumassa olevien kahden entisen 
teollisuusalueen (Kangas – Seppälä) kehittämiseen 
osana olemassa olevaa kaupunkirakennetta. 

● Jyväskylä on valtakunnallisesti merkittävä 
valtateiden solmukohta. Valtatiet 4 ja 9 kulkevat 
aivan Jyväskylän keskustassa. 

● Jyväskylässä kaupungilla on ollut kaavoituksen 
näkökulmasta suurin intressi esimerkkikohteen 
kehittämisessä, joten se on lähtenyt edistämään 
suunnittelua. Kaupungin rooli on muutoinkin vahva 
sekä kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyössä 
että tehdyssä rakennemallityössä. 
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Tampereen seudun kehätien sisäisten valta- ja 
kantateiden jäsennöinti

Tampereen seudulla halutaan jäsennöidä kehätien 
(valtatie 3) sisäpuolisia valta- ja kantatiejaksoja ja 
pohtia teiden palvelutason mahdollisten muutosten 
vaikutuksia maankäytön mahdollisuuksiin. 

● Teiden roolien epäselvyys hämmentää käynnissä 
olevia tiejaksojen suunnitteluprosesseja ja 
maankäytön kehittämistä. 

● Kehätie (valtatie 3) tarjoaa yhteyden 
valtakunnalliselle liikenteelle.
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Valtatien 10 rooli ja kehittäminen Turun 
seudulla

Turkuun päättyvän valtatien 10 luonne 
voimakkaasti kehittyvän Liedon alueella sekä 
valtatien toimivuuteen kytkeytyvät 
liikenneratkaisut Kaarinan alueella ovat 
haastaneet yhteistyötä.

● Avainkysymys lienee miten paljon valtatien 
palvelutasotavoitteista voidaan tinkiä, kun 
otetaan huomioon liikenteen luonne ja 
ajettavien matkojen pituus.

● Valtatien 10 kääntäminen valtatielle 9 on 
kokoluokassaan niin suuri hanke, että Turun 
seudulla etsitään nopeammin toteutettavia ja 
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta edistäviä 
ratkaisuja valtatien 10 kehittämiseksi etenkin 
Liedon ja Kaarinan kaupungin alueella. 
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liikennevirasto.fi
twitter.com/liikennevirasto
facebook.com/liikennevirasto
youtube.com/liikennevirasto

Kiitoksia!


