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Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkosto 

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien  kehittäminen ja testaus 
-hanke 
 

1. Työn tausta ja lähtökohdat 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi kansallista MAL-verkostoa 
(www.mal-verkosto.fi). MAL-verkoston koordinaatio puolestaan hallinnoi TEMin 
”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” -kärkihankkeen (AIKO)” Tulevaisuuden kaupun-
kiseudut teemaverkosto-kokonaisuutta. Lisätietoja AIKOsta http://tem.fi/alueelli-
set-innovaatiot-ja-kokeilut.  

AIKO rahoituksella ja vastaavalla kaupunkien vastinosuudella toteutetaan MAL-ver-
koston strategisiin painopisteisiin perustuvia kehittämishankkeita.  Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut teemaverkosto jakaantuu neljään eri työpakettiin, joista yksi on 
”Joustava maankäytön suunnittelu” -työpaketti. Sen osana toteutetaan työnimel-
tään ”Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus” -
hanke. 

Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota maankäytön, asumisen, liikenteen ja 
yhä enemmän myös palvelujen ja elinkeinotoiminnan keskinäiseen integrointiin. 
MALPE tulisi nähdä toiminnallisena kokonaisuutena ilman sektorirajoja ja yhdistää 
tämä näkemys strategisen kaupunkipolitiikan ja kaupunkisuunnittelun tavoitteisiin 
sekä niiden toteutumista edistävien työkalujen ja -välineiden sekä uusien toiminta-
tapojen kehittämiseen. Valitettavasti käytännön tulokset ovat jääneet verraten lai-
hoiksi. Esimerkiksi maankäytön ja liikenteen suunnittelua leimaa edelleen liika sek-
torikeskeisyys eli se tapahtuu liikaa omilla foorumeillaan. Haasteena on myös sidos-
ryhmien eriävät näkemykset siitä, miten suunnittelukohteita tulisi kehittää. Suunnit-
telujärjestelmät ja -instrumentit ja vakiintuneet menetelmät ovatkin nykyisin koe-
tuksella muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Valtakunnallinen, seudullinen ja kuntataso tulisi yhteensovittaa suunnitteluproses-
seissa. Haasteena on että eri hallintotasot katsovat MAL-kehittämistä liiaksi omasta 
näkökulmastaan ja lähtökohdistaan. Myös kaupunkiseutujen asema eri suunnittelu-
tasoilla on jäänyt eri tarkasteluissa vähälle huomiolle ja ne tuleekin jatkossa ja myös 
tässä hankkeessa nostaa vahvasti esille. Se tapahtuu valittujen suunnittelualueiden 
kautta.  

Suomessa on toteutettu useita kaupunkiseutujen ja viranomaisten yhteistyöprojek-
teja joissa on tuotettu uutta tietoa ja toimintamalleja liikenteen ja maankäytön in-
tegraatiosta ja MALPE-kokonaisuudesta: 
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- Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa Urban Zone 3 
http://www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3 

- Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen tehokkuusmalli WHOLE 
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-
whole/index.htm 

- Aalto-konsortion BEMINE-projektissa tutkitaan kaupungistumista ja kehitetään 
työkaluja yhdyskuntasuunnitteluun www.bemine.fi 

Liikennevirastossa on valmistunut selvitys Pääteiden ja kaupunkikehityksen yhteen-
sovittaminen; Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 26/2017 https://julkai-
sut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2017-26_liite2_web.pdf   

Aiemmat projektit ja Liikenneviraston selvityksen tulokset ja johtopäätökset ovat 
yksi lähtökohta tälle työlle ja suositusten testaamiselle ja konkretisoimiselle vali-
tuilla case-suunnittelualueilla.   

Pääteiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen -selvityksellä haettiin uusia 
avauksia valtion ja kuntien väyläverkoston ja maankäytön suunnittelun uudenlaisen 
yhteensovittamisen mahdollisuuksiin sekä arvioitiin seudullisen liikennejärjestelmä-
työn roolia, maankäytön ja liikenteen suunnittelujärjestelmien nykykäytäntöjä sekä 
tekijöitä jotka edistävät tai haittaavat maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista. 
Työssä annettiin suosituksia valtion tahtotilan muodostamisesta ja sen liittymisestä 
kaupunkikohtaisten sopimusten neuvotteluprosesseihin ja käytännön työhön eri 
yhteistyöfoorumeilla. Selvitys tunnisti kipupisteitä, joita olivat mm. valtion epäselvä 
rooli ja kanta kaupunkien kehittämiseen, sektorikohtaisuus, pitkäjänteisyyden sekä 
valtion ja kaupunkien yhteisen tahtotilan ja visioiden puute.  

2. Tavoitteet 

”Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus” -hank-
keen tarkoituksena on löytää kaupunkiseutujen, valtion ja muiden keskeisten sidos-
ryhmien yhteinen tahtotila kun keskiössä ovat valittujen suunnittelukohteiden val-
takunnallisten pääväylien, seudullisten reittien, kaupunkien joukkoliikenteen, pyö-
räily ja kävely-yhteyksien ja kaupunkirakenteen yhteensovitus ja kehittäminen seu-
dullisessa MAL-työssä. Esimerkkeinä ovat mm. sisääntuloväylät, valtateiden liitok-
set, raideliikenteen solmukohdat sekä kuntien rajoilla olevat liikenteelliset solmut.  

Hankkeen päätavoitteena on hakea ratkaisuja valtion liikenne- ja väyläratkaisu-
jen ja kaupunkien kehittämisen yhteensovittamiseen. Valituissa suunnittelukoh-
teissa analysoidaan eri osapuolten tavoitteita, tunnistetaan kipupisteitä, kehite-
tään ja testataan ratkaisu- ja toimintamalleja. Lopputuloksena on malleja ja suo-
situkset hyviksi käytännöiksi ja menettelyiksi, joiden avulla keskeisten osapuolten 
ja toimijoiden yhdessä tekemistä kaupunkiseuduilla voidaan selkeyttää ja edistää. 

http://www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-whole/index.htm
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-whole/index.htm
http://www.bemine.fi/


  
 
 
 
 

 TYÖSUUNNITELMA 23.11.2017 versio 4.0 

 

Päätavoitteeseen kytkeytyen: 

− Yhteen sovitetaan valtion liikenne- ja väyläratkaisuja ja kaupunkien maankäy-
tön kehittymistä. 

− Arvioidaan nykyisten suunnittelukäytäntöjen toimivuutta ja kehittämistarpeita 
erityyppisillä ja ennakkoon valituilla suunnittelu- ja kohdealueilla.  

− Testataan, arvioidaan ja kehitetään kaupunkiseutujen suunnitteluprosesseja ja -
ratkaisuja, työkaluja ja yhteistoimintamalleja.  

− Sparrataan valittuja suunnittelukohteita ja edistetään uusien suunnitteluinno-
vaatioiden toteutumista. 

− Arvioidaan miten lainsäädäntö tukee nyt ja jatkossa liikenteen ja maankäytön 
suunnittelua ja ehdotus perusteluineen casekohteiden pohjalta miten yhteis-
suunnitelua ja sopimuskäytäntöjä tulisi uudistaa ja kehittää.  
 

3. Suunnittelualueet  

Hankkeeseen valitaan neljä seudullista suunnittelukohdetta. Alla hankkeet ja niiden 
perustelut.  

Jyväskylä (yhteyshenkilö kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, Jyväskylän kau-
punki etu.suku@jkl.fi 014 - 266 5057) 

Casekohde: VT 4-Kangas-Seppälä-Tourula, tavoitteena monimuotoinen liikenne ja 
keskeisen kaupunkirakenteen kehittäminen. Perustelut: Esitetään suunnittelukoh-
teeksi suunnittelutyössä kokeiltujen menetelmien ja jatkosuunnittelun sparrauksen 
takia. 

Skenaariomenetelmä 

Kohde on nk. Rantaväylän osayleiskaavan osa-alue. Jyväskylän kaupunki on laatinut 
osayleiskaavaa yhteistyössä Keski-Suomen ELY –keskuksen sekä rata- ja tieviran-
omaisten kanssa. Alkuvaiheessa laadittiin kolme maankäytön ja liikenteen skenaa-
riota VT4:n, VT9:n (Rantaväylän) ja Jyväskylän ratapihan alueelle. Skenaario-
työtä  tehtiin laajassa vuorovaikutuksessa ja siinä hyödynnettiin 3D-skenaariomal-
leja (WSP Finland Oy) sekä kyselyitä. Rata- ja tie viranomaiset osallistuivat skenaa-
riotyöhön yhteisessä työpajassa Tampereella kesällä 2016. 

Jyväskylän työpajat 

Osayleiskaavan pohjoisosan tulevaisuudesta päästiin parhaiten yhteiseen näkemyk-
seen ja sinne laadittiin kaupungin ja ELY -keskuksen asiantuntijoiden kesken työpa-
joissa skenaariotyöhön pohjautuva tarkempi liikennejärjestelmää koskeva suunni-
telma, jonka toimivuus myös testattiin. 

 

mailto:etu.suku@jkl.fi
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Suunnittelun jatkaminen 

Pohjoisosa erotettaneen omaksi osayleiskaavakseen. Nelostien, siltojen ja lähialuei-
den katujen yleissuunnittelu on käynnistymässä tai käynnistynyt. Maankäytön suun-
nittelua tehdään Kankaalla asemakaavatasolla ja Seppälässä sekä tiealueella 
osayleiskaavatasolla.  

Turku (suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto, heikki.saa-
rento@varsinais-suomi.fi 040 720 3056) ja Mari Sinn, liikennesuunnittelija 
Varsinais-Suomen liitto, mari.sinn@varsinais-suomi. 

Casekohde: VT 10 rooli, uusi sijainti sekä maankäytön mahdollisuudet Liedon, Kaari-
nan ja Turun kaupunkien alueella. Perustelut: 

- VT 10 tieliikenne aiheuttaa jo nyt haasteita, mutta jos henkilöautoliikenteen 
osuus säilyy samana tai jos se varsinkin kasvaa, valtatien toimivuus heikkenee 
nopeasti. 

- VT 10 varrella varsin jatkuva taajamavyöhyke, ulottuu Turun kaupungista, Kaari-
nan kaupungin kautta Lietoon. 

- Valtatien varrella on jo paljon olemassa olevaa, seudullisesti ja maakunnallisesti 
merkittävää maankäyttöä, kuten TYKS ja Yliopisto aivan alkupäässä, Ravattulan 
Hypermarket keskivaiheilla, Tuulissuon voimakkaasti kasvava yritysalue hieman 
valtatiestä itään päin. 

- Etenkin Liedon keskusta on tiivistynyt ja täydentynyt merkittävästi viime vuo-
sina; tunnusomaista, että eläkeläiset muuttavat Liedon keskustaan lähelle palve-
luja ja hyviä joukkoliikenneyhteyksiä. 

- Valtatien 10 kääntö valtatielle 9. Asiasta tehty liikenteellinen ja aluerakenteelli-
nen selvitys, osoitettu kaksi vaihtoehtoista linjaa nyt käynnissä olevaan vaihe-
maakuntakaavaan, asia hyväksytty viranomaisneuvotteluissa ja Liedon kunnan 
päätöselimissä. Kääntö mahdollistaa nykyisen valtatien kehittämisen kaupunki-
seudun sisäisenä pääväylänä (yhdystie); mahdollistaa liittymien kehittämisen 
myös muutoin kuin valtatietasoisena ym. Valtatien kääntö siirtää etenkin ras-
kaan liikenteen pääosin uudelle reitille, mikä parantaa Liedon keskustan sekä 
Kehätien liittymäkohdan / Ravattulan alueen turvallisuutta ja liikenteen suju-
vuutta. 

- Vt 10 on osa MAL-hanketta, jossa etsitään lyhyen tähtäimen mahdollisuuksia 
parantaa kestävien liikkumismuotojen edellytyksiä vyöhykkeellä; valtatien 10 
varrelle on osoitettu myös ohjeellinen seudullinen pyöräilyn laatureitti taajamia 
koskevassa vaihemaakuntakaavaehdotuksessa. Föli on kehittämässä Liedon 
suunnan joukkoliikennettä (Runkobussilinjat), Liedon kunnassa käynnissä kes-
kustan yleiskaavaprosessi. 
 tiedossa olevat hankkeet ja suunnitelmat sekä tien luonne osana seudun 

taajamarakennetta puoltavat hyvin vt 10 ottamista mukaan case-koh-
teeksi 

mailto:heikki.saarento@varsinais-suomi.fi
mailto:heikki.saarento@varsinais-suomi.fi
mailto:mari.sinn@varsinais-suomi
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Lahti (maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen, Lahden kaupunki, veli-pekka.toivo-
nen@lahti.fi) 

Casekohde: VT 12 uuden linjauksen mahdollistama uusi maankäyttö seudulla ja lii-
kennejärjestelmän tehokas hyödyntäminen. Selvitys keskittyy: 
 
- Kujalan alueen maankäytön vaihtoehtoisiin suunnitelmiin sekä mahdollisen Ni-

kulan liittymän toteuttamisen kautta saatavan lisähyödyn arvioimiseen. 
- VT 12 maankäyttöhyödyt Hollolassa (tämä aihe on vielä neuvoteltava tarkem-

min Hollolan kanssa, seudullinen tarve on selkeä). 
 

Tampere (liikenneinsinööri Katja Seimelä, Tampereen kaupunki, katja.sei-
mela@tampere.fi, 040-1493684, Liikennevirasto Erika Helin etu.suku@liikennevi-
rasto.fi) 

Casekohde: Sisääntuloteiden toiminnallisen luokituksen tarkastelu ja luokitusten 
muutosten vaikutukset maankäyttöön. 

4. Työvaiheet 

Hanke sisältää suunnittelumallien kartoitusta ja valittujen suunnittelualueiden ana-
lyysiä, konsultatiivista apua / sparrausta sekä johtopäätösten ja suositusten laati-
mista suunnittelualueiden erityispiirteet tunnistaen. Selvityksen toteutuksessa vuo-
rovaikutuksella keskeinen rooli. Osittain rinnakkain meneviä työvaiheita ovat. 

1. Tilannekuvan muodostus ja suunnittelumenetelmien ja yhteistyömallien kar-
toitus (kirjallisuuskatsaus). 

- Muodostetaan tilannekuva ja tehdään yhteenveto ja analyysi MALPE-suunnit-
telun menetelmistä ja yhteistyömalleista sekä arvioidaan niiden käytettävyyttä 
liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisessa valituissa suunnittelukohteissa. 

2. Casekohteiden nykytila- ja tavoiteanalyysi MALPE-integraation näkökulmasta  
− Kootaan vuorovaikutteisesti kokemukset ja näkemykset kohteiden nykytilan-

teesta, haasteista ja kipupisteistä, tavoitteista ja kehittämistarpeista. 

mailto:katja.seimela@tampere.fi
mailto:katja.seimela@tampere.fi
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3. Uusien suunnitteluprosessien ja -ratkaisujen, työkalujen ja yhteistoiminta-
mallien testaus, arviointi ja kehittäminen 

-  Järjestetään erikseen kussakin suunnittelukohteessa yhteiskehittelytyöpaja (4 
kpl) ja yksi yhteinen työpaja (lopussa)  jotka toimivat katalyytteinä uusien suun-
nitteluinnovaatioiden testaukselle ja mallintamiselle. 

TAI  

Yhteiskehittelyä tehdään yhdessä eli kaikki kohteet keskustellaan samoissa työ-
pajoissa (yhteensä 2 työpajaa). Ennen työpajoja tilanteet ja lähtöaineistot kar-
toitettu kunkin kohteen suunnittelijoiden ja osapuolten kanssa.  

4.  Tulosten koonti, suositukset ja levitys 

 - Loppuraportin työstö, johtopäätösten ja tulosten esittely yhteisseminaarissa. 
Työn tuloksia ja toimivia käytäntöjä levitetään MAL-verkoston piirissä ja valta-
kunnallisesti.  

5. Työn ohjaus  

Toteutus on vahvasti vuorovaikutteinen ja sidosryhmien yhteistyötä lisäävä ca-
sekohteiden sisällä kuin laajemmin niiden välillä. Työhön muodostetaan ohjaus-
ryhmä, johon kuuluvat edustajat  suunnittelukohteiden kaupungeista, ympäristömi-
nisteriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Kuntaliitosta, Liikennevirastosta, Ely-
keskusten, maakuntien liittojen ja liikennejärjestelmätyön vastuuhenkilöistä sekä 
MAL-verkoston koordinaatiosta. Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen aikana kolme 
kertaa ja tarvittaessa järjestetään skypellä tms. työpalavereita. Kokousten paikka 
voidaan sopia osapuolten toiveiden mukaisesti, mutta tarjouksessa tulee varautua 
Helsingissä järjestettäviin kokouksiin ja työpajoihin. Tulevaisuuden kaupunkiseudut- 
teemaverkostoa ohjaa MAL-verkoston ohjausryhmä, jota informoidaan myös tämän 
työn etenemisestä. Työn loppuvaiheessa tuloksia esitellään MAL-verkoston ohjaus-
ryhmälle ja selvitystyössä valmistuvaa aineistoa käytetään kokousmateriaalina. 

6. Työn raportointi 

Työstä laaditaan tiivis loppuraportti, joka julkaistaan sähköisenä MAL-verkoston ja 
työryhmäorganisaatioiden verkkosivuilla. Keskeisimmät tulokset kootaan esittely-
diasarjaksi (PowerPoint). Raportti, esittelydiat ja muu työnaikainen materiaali toimi-
tetaan tilaajalle kokonaisuudessaan työn päättyessä. Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymä ja muut rahoittajat omistavat hankinnan tuotokset ja materiaalin. 
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7. Työn aikataulu ja kustannukset 

Työn kesto on 6 kuukautta. Työn voi aloittaa välittömästi tarjouksen tullessa hyväk-
sytyksi v. 2018 alkupuolella.  Työn tulee valmistua kokonaisuudessaan X-kuun 2018 
loppuun mennessä.  

Ohjausryhmän kokoukset (3) sijoittuvat projektin alkuun (työn määrittely), puolivä-
liin (alustavat tulokset) ja loppupuolelle (työn hyväksyminen). Kokousten aineistot 
tulee toimittaa viikkoa ennen kokousta. 

Työlle asetetaan kattohinta 35.000 euroa. 

8. Aikaisemmat selvitykset ja taustamateriaalit 

Seuraavassa on lueteltu työn kannalta keskeistä tausta-aineistoa:  

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa Urban Zone 3 
http://www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3 

Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen tehokkuusmalli WHOLE 
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-
whole/index.htm 

- Aalto-konsortion BEMINE-projektissa tutkitaan kaupungistumista ja kehitetään 
työkaluja yhdyskuntasuunnitteluun www.bemine.fi 

Tulevaisuuden liikennemallit ja -ennusteet. Kirjallisuusselvitys. Liikenne- ja viestintä-
ministeriö. Julkaisuja 11/2016. 

Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen. Opas arviointiin. SUOMEN YMPÄ-
RISTÖ 13 | 2013. Ympäristöministeriö. Rakennetun ympäristön osasto. 

Liikenneviraston tutkimuksia ja raportteja: 

Pääteiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen; Liikenneviraston tutkimuksia 
ja selvityksiä 26/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2017-
26_liite2_web.pdf   

Yhdyskuntarakenteen  käsittely  esisuunnittelussa. Liikennevirasto,  suunnittelu-
osasto.  Helsinki  2013.  Liikenneviraston  tutkimuksia  ja  selvityksiä  58/2013. 

Ympäröivän maankäytön kytkeminen moottoritien liikennekäytävään - Case valtatie 
3. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 27/2013. 

http://www.syke.fi/hankkeet/urbanzone3
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-whole/index.htm
http://www.tut.fi/fi/kaupunkirakenteen-kokonaisvaltainen-resurssitehokkuusmalli-whole/index.htm
http://www.bemine.fi/
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Pienten asemapaikkojen kehittämispotentiaali - Esiselvitys raideliikennettä tuke-
vasta maankäytöstä asemanseutujen taajamissa. Liikenneviraston tutkimuksia ja 
selvityksiä 59/2015. 

Yhdenmukaista yhdyskuntasuunnittelua etsimässä – Seudullisen suunnittelun 
MALPE-ajattelu yhdenmukaisen yhdyskuntasuunnittelun edistäjänä? Liikenneviras-
ton tutkimuksia ja selvityksiä 63/2015. 

Kokemuksia väylävarausten suunnittelusta osana maakuntakaavoitusta. Liikennevi-
raston tutkimuksia ja selvityksiä 24/2017. 

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit. Liikenneviraston tutkimuksia ja sel-
vityksiä 35/2017. 

Maankäytön suunnitteluun liittyvä yhteistyö ja sen uudistaminen ratapiha- ja ase-
makeskusalueilla. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 36/2017. 

Matkaketjujen palvelutason kehittäminen kaukoliikenteen solmupisteissä. Liikenne-
viraston tutkimuksia ja selvityksiä 37/2017. 

Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus. Liikenneviraston tutkimuksia 
ja selvityksiä 38/2017. 
 

 


