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Hankeidean tausta ja tavoitteet

Käynnissä tai valmistumassa projekteja, jossa kaupungit ja liikenneviranomaiset tekevät yhteistyötä
ja jotka tuottavat tietoa ja toimintamalleja aihepiiriin liittyen

●Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (Urban Zone 3)

●Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuusmalli (WHOLE)

●Kestävää yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua (BEMINE)

Myös muut mm. liikenneratkaisujen ja maankäytön yhteensovittamiseen, vaikutusten arviointiin, 
asemanseutuihin ja pysäköinteihin liittyvät projektit tuottavat lähtökohtia työlle

Haasteena

●Suunnittelujärjestelmät ja -instrumentit ja vakiintuneet menetelmät ovat koetuksella muuttuvassa
toimintaympäristössä

●Suunnittelussa tarvitaan entistä enemmän kokonaisuuden hallintaa, jossa MALPE-kytkentä on 
vahvasti läsnä

●Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelu yhdessä on edelleen haasteellista ja tapahtuu
omilla foorumeillaan
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Hankeidean tausta ja tavoitteet

Liikennevirastossa on valmistunut selvitys Pääteiden ja kaupunkikehityksen
yhteensovittaminen (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 26/2017)

●Keskeinen tulos oli, että suunnitteluprosessin yhteistyö ja tavoitteiden asettaminen on 
tärkeää

●Työssä annettiin suosituksia valtion tahtotilan muodostamisesta ja sen liittymisestä 
kaupunkikohtaisten sopimusten neuvotteluprosesseihin ja käytännön työhön eri 
yhteistyöfoorumeilla

●Työssä tunnistettiin toimenpiteitä, jotka edistävät kaupunkikehityksen ja pitkien kuljetusten 
ja matkojen yhteensovittamista

●Työssä annettiin jatkotoimenpide-ehdotuksia, joita Liikennevirasto voi viedä eteenpäin 
omassa toiminnassaan ja toimenpiteitä, joihin Liikennevirasto voi välillisesti vaikuttaa

Tässä jatkoprojektissa tavoitteena on muutamassa käynnissä olevassa 
suunnittelukohteessa edelleen parantaa suunnittelua, testata kehitettyjä toimintamalleja ja 
löytää hyviä käytäntöjä yhdessä tekemiselle kaupunkiseuduilla - yhteensovittaa valtion 
pääväylien ja kaupungin kehittymistä
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Hankkeen toteutustapa ja odotettavissa 
olevat tulokset

●Työ tehdään konsulttityönä (tarjouskilpailu)

●Kustannukset selviävät myöhemmin (rahoitus: Livi, kunnat)

●Projektin kesto noin puoli vuotta

●Osallistujat

•Suunnittelukohteiden kaupungit

•Ympäristöministeriö

•Kuntaliitto

•Liikennevirasto

•Liikenne- ja viestintäministeriö

•ELY-keskusten L-vastuualueet

●Konsultin tehtävänä on sparrata valittujen suunnittelukohteiden valmistelutyötä ja koota 
niistä havaintoja ja käytäntöjä

●Tavoitteena on löytää valtion (erityisesti valtion liikennehallinnon) ja kaupunkiseudun 
yhteinen tahtotila
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Suunnittelukohteet – voisivatko ne olla 
nämä?

Jyväskylä

●VT 4-Kangas-Seppälä -kaupunkiympäristö, tavoitteena monimuotoinen liikenne ja 
keskeisen kaupunkirakenteen kehittäminen

Turku

●VT 10 rooli, uusi sijainti sekä maankäytön mahdollisuudet Liedon, Kaarinan ja Turun
kaupunkien alueella

Lahti

●VT 12 uuden linjauksen mahdollistama uusi maankäyttö seudulla ja 
liikennejärjestelmän tehokas hyödyntäminen
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Miten tulokset levitetään?

Hyödynnetään olemassa olevia Liikenneviraston verkostoja

●Liikennejärjestelmäpäälliköiden verkosto (Livi-ELYt)

●Liikenteen maankäyttöverkko (Livi-ELYt)

Hyödynnetään Liikenneviraston alueyhdyshenkilöitä (LJtyö, maankäyttö)

Mitä muita verkostoja voi hyödyntää?
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