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ESIPUHE 
 
 
Suomen eri alueiden eriytynyt ja erikoistunut kehitys on nostanut esille kysymyksen, voi-
daanko ja miten liikenteeseen liittyvillä toimilla tukea alueiden kehittämistä ja miten näitä 
toimia voitaisiin eriyttää alueiden tarpeista lähtien. Liikenneyhteyksien merkitys on selkeästi 
tunnustettu tärkeänä, mutta ei yksinään riittävänä alueiden kehittymisen edellytyksenä. Toi-
minnasta päätetään pitkälti valtakunnallisesti ja tavoitteena on turvata tasapuolinen palvelujen 
saatavuus eri puolilla maata. Valtakunnallisten ja alueellisten tarpeiden tasapainottaminen 
vaatii uutta tietoa ja tiedon jäsentämistä. Liikenteen ja alueiden kehityksen välistä suhdetta on 
tarkasteltu yleensä isojen investointien kohdalla. Sen sijaan muiden toimenpiteiden kuten lii-
kenneväylien hoidon tai ylläpidon merkitys on jäänyt vähäiselle huomiolle.  
 
Tässä tutkimuksessa asiaa lähestytään sekä tarkastelemalla alueiden erikoistumista osana yh-
teiskunnan muutoksia, kuten työnjaon kehittymistä, että käymällä läpi neljän varsin erilaisen 
maakunnan profiilia ja mahdollisuuksia tukea niiden kehitystä liikenteellisin toimin. Lisäksi 
on haastateltu sekä liikennealan että maakuntien liittojen edustajia. Haastatteluissa on myös 
arvioitu, mitä tietoja tarvitaan ja käytetään aluekehityksen ja liikenneinfrastruktuurin välistä 
suhdetta selvitettäessä.  
 
Tutkimuksen ovat tehneet Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitoksella Jani Hanhi-
järvi ja Ilari Karppi. 
 
 
 
Helsingissä toukokuun 2. päivänä 2005 
 
 
 
 
Yli-insinööri   Mikko Ojajärvi 
Infrastruktuuriyksikön päällikkö 
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 
 
Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on jäsentää kuvaa siitä, millaiseen alueellis-
ta kehitystä ja kehittämistä koskevaan näkemykseen voidaan pohjata liikennepo-
liittisia toimenpiteitä, joita suunniteltaessa on huomioitava myös niiden alueke-
hitysvaikutukset. Lisäksi tarkoituksena on hahmotella näkemys siitä, minkä 
tyyppistä tietoa olisi käytettävä selvitettäessä liikennepoliittisten toimenpiteiden 
ja alueellisen kehityksen välistä suhdetta eri tyyppisillä alueilla. Tässä työssä lii-
kennepoliittisilla toimenpiteillä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka 
kohdistuvat liikenneverkon hoitoon, ylläpitoon, kehittämiseen, investointeihin ja 
hallintaan. Väylävirastosta riippuen liikennepoliittisia toimenpiteitä kutsutaan 
tienpidoksi (Tiehallinto), radanpidoksi (Ratahallintokeskus) ja väylänpidoksi 
(Merenkulkulaitos). Tässä työssä näistä kaikista käytetään yhteisnimitystä lii-
kenneväylänpito. 
 
Menetelmiltään laadullisessa työssä hyödynnetään kansallisia aluekehitysstrate-
gioita, kilpailukykyyn ja aluekehitykseen liittyviä tutkimuksia, väyliä ja niiden 
vaikutusalueita käsitteleviä tutkimuksia sekä oleellisena osana tutkimuksen koh-
dealueiden maakunnallisten liittojen laatimia kehittämisstrategioita ja väylävi-
ranomaisten toimintastrategioita. Uutena ja tärkeimpänä aineistona ovat asian-
tuntijahaastattelut, jotka kohdistettiin keväällä 2004 neljässä kohdemaakunnassa 
maakunnallisille liitoille, väylävirastoille ja kauppakamareille. 
 
 

YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET JA ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN (LUKU 2) 
 
Toinen luku, jossa tarkastellaan a) alueellista eriytymistä ja erikoitumista osana 
yhteiskunnallisia muutoksia, b) alueellisen kehittämisen lainsäädännöllistä pe-
rustaa, sekä c) alueellista kehitystä ja liikenneinfrastruktuuria sekä niiden välistä 
suhdetta sivuavia tutkimuksia, toimii työn viitekehyksenä. 
 
Alueellisen kehityksen eriytyminen ja erikoistuminen voidaan nähdä seuraukse-
na historiallisesta kehityksestä, luonnonmaantieteellisistä tekijöistä, hallinnolli-
sista päätöksistä sekä erilaisiksi käytännöiksi institutionalisoituneista toimintata-
voista. Eriytymisen ja erikoistumisen voidaan nähdä kehittyneen myös alueiden 
välisestä työnjaosta. Tällä tarkoitetaan kunkin alueen harjoittamaa ns. pääelin-
keinoa: on olemassa maatalousyhteiskuntia, teollisuusyhteiskuntia ja korkean 
teknologian yhteiskuntia. Talouden työnjako ei ole vain kansainvälistä, vaan 
myös kansallista, sillä yhtä lailla myös maan rajojen sisäpuolella eri alueet eri-
koistuvat. Suomessa alueiden kehitystä on arvioitu useilla erilaisilla mittareilla. 
Menestykseen ovat vaikuttaneet mm. korkean teknologian osuus alueilla harjoi-
tettavasta tuotannosta sekä tähän osittain kytkeytyvät uudet työpaikat, liikenteel-
linen sijainti ja muuttoliike. Tutkimukset osoittavat etenkin suurten kaupunki-
seutujen sekä suurimpien väylien varrella sijaitsevien seutujen olevan kilpailu-
kyvyltään maamme eturiviä. Heikointa kehityksen kuvaa heijastavat useat Itä- ja 
Pohjois-Suomen seudut. Merkittäväksi alueellisen kehityksen mittatikuksi on 
muodostumassa myös ns. uuden talouden kovaa ydintä palvelevien toimintojen 
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(mm. vapaa-ajan palvelut ja kakkosasuminen) sijoittuminen. Työnjakokysymys 
on siis nähtävä laajemmin kuin vain alueen elinkeinorakenteessa ilmenevänä. 
 
Alueellisten kehittyneisyyserojen vuoksi aluepolitiikan tavoitteena on kehittää 
koko Suomea alueellisesti tasapainoiseksi, millä voidaan käsittää muuttoliikkeen 
ja väestörakenteen tasapainottamista, palvelurakenteen turvaamista sekä työlli-
syyskehityksen parantamista koko maassa. Euroopan unionin rakennepolitiikka 
ja Suomen sisäinen aluepolitiikka muodostavatkin yhteistyökokonaisuuden, jolla 
edistetään maan eri alueiden omista lähtökohdista tapahtuvaa kehitystä ja tuetaan 
kehitykseltään heikompia alueita. Valtioneuvosto on päätöksessään 15.1.2004 
vahvistanut valtakunnalliset alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet, jotka perus-
tuvat alueiden kehittämislakiin (602/2002) ja Matti Vanhasen hallituksen halli-
tusohjelmaan. Ne ovat: 
 

! alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen, 
! palvelurakenteen turvaaminen koko maassa, 
! tasapainoinen alueellinen kehittäminen. 
 
 

KOHDEMAAKUNTIEN PROFIILI JA KEHITYSKUVA (LUKU 3) 
 
Tutkimuksen kohdealueiksi valitut maakunnat edustavat aluerakenteeltaan ja lii-
kenteelliseltä sijainniltaan erilaisia suomalaisia alueita. Kohdemaakunnat ovat 
Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi. 
 
Väkiluvultaan ja pinta-alaltaan vertailumaakunnista pienimmän Etelä-Karjalan 
hyvinvoinnin peruskivenä on jo pitkään ollut metsäteollisuus. Rajamaakuntana 
sillä on mahdollisuuksia hyötyä ison kasvupotentiaalin omaavan Luoteis-
Venäjän talouskehityksestä. Useiden toiminnallisten vyöhykkeiden leikkauspis-
teessä sijaitsee tuotantorakenteeltaan monipuolinen ja menestyvä Pirkanmaa. 
Maakunta on tie- ja rautatieliikenteessä yksi maamme tärkeimmistä risteyskoh-
dista. Pohjoisen Suomen kasvumaakuntana tunnettu Pohjois-Pohjanmaa on pin-
ta-alaltaan hyvin laaja. Sen elinkeinoelämä on monipuolisesti edustettuna aina 
korkeata teknologiaa ja matkailua myöten; kulmakiven muodostavat kuitenkin 
suuret perusteollisuuslaitokset. Varsinais-Suomi on maamme kansainvälis-
tyneimpiä maakuntia jo merkittävän meriliikenneasemansakin vuoksi. Maakun-
nassa on myös paljon alkutuotantoa ja asutettua maaseutua. Sen edustalla on laa-
ja ja liikenteellisesti hankala Turun saaristo. Kohdemaakunnista löytyy siis eri-
tyyppisiä ympäristöjä: kasvuvyöhykkeitä, kasvavia ja taantuvia kaupunkiseutu-
ja, maaseutumaisia kaupunkeja, ydinmaaseutua ja syrjäistä periferiaa. 
 
Pinta-alaltaan laajassa rannikkovaltiossa aluerakenteen moninaisuus on kiistaton 
tosiasia. Vaikka tutkimuksen kohdemaakunnat edustavat aluerakenteensa ja lii-
kenteellisen sijaintinsa puolesta erilaisia alueita, on huomioitava kuitenkin se, et-
tä kooltaan suuret maakunnat, kuten Pohjois-Pohjanmaa, edustavat jo itsessään 
hyvin erilaisia alueita (”pienois-Suomea”) eikä maakunnan asettaminen tietyn-
laiseen profiiliin ole tällöin tarkoituksenmukaista eikä edes mahdollista. Saman-
kaltainen havainto pätee aluerakenteen monipuolisuudeltaan rikkailla Pirkan-
maalla ja Varsinais-Suomella. Poikkeuksen tekee pienempikokoinen Etelä-
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Karjala, jossa alueellinen vaihtelu on vähäisempää. Tällöin koko maakunta voi-
daan nähdä pelkistetymmin ”metsäteollisuuspainotteisena rajamaakuntana”. 
 
Tie-, rata-, vesi- ja ilmaliikenne ovat edustettuna jokaisessa kohdemaakunnassa. 
Tieliikenteessä on havaittavissa suuret maakunnittaiset erot liikenteen jakautu-
misessa eri tieluokkien kesken. Kun koko maassa keskimäärin puolet liikenne-
suoritteesta tapahtuu valtateillä, niin Etelä-Karjalassa vastaava luku on peräti 63 
% ja Varsinais-Suomessa vain 35 %. Rataliikenteessä on henkilö- ja tavaralii-
kennettä tai pelkästään jälkimmäistä harjoittavia alueita. Monin paikoin ratalii-
kenne toimii jo täydellä kapasiteetilla ja mahdollinen liikenteen kasvu kohdis-
tuukin tällöin juuri tieliikenteen puolelle. Vesiliikenteen suhteen kauppameren-
kulku nousee merkittävimpään asemaan jokaisessa kohdemaakunnassa, näin 
myös sisämaan Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Etelä-Karjalassa sisävesiliiken-
teellä ja Saimaan kanavalla on uittojen vuoksi merkittävä asema myös elinkei-
noelämässä. Lentoliikenteen suhteen kohdemaakuntien lentoasemat ovat profi-
loituneita joko tavara-, liike- tai vapaa-ajanmatkailun suhteen. Erityisesti halpa-
lentoyhtiöt ovat viime vuosina muokanneet ihmisten matkustustottumuksia. Ne 
eivät kuitenkaan nopeasyklisen toimintansa vuoksi kykene kovin paljoa anta-
maan vaikutteita pitkäjänteiseen liikennesuunnitteluun. 
 
Eri kohdemaakuntien kehittämisasiakirjoissa priorisoidaan samantapaisia tavoit-
teita ja toimintalinjatkin muistuttavat varsin paljon toisiaan. Tämä on hyvin ym-
märrettävää, sillä ihmisten tarpeet ja tavoitteet eivät katso asuinpaikkaa. Viime 
vuosina lanseerattu käsite ”hyvä elämä” on ihmisten perustarve asuinpaikasta 
riippumatta. Samankaltaisuuden vastapainoksi kehittämisasiakirjoista on löydet-
tävissä omaleimaisiakin piirteitä. Karkeasti todeten Etelä-Karjala näkee tulevai-
suuden painopistealueenaan etenkin metsäteollisuuden kehittämisen ja raja-
aseman suomat mahdollisuudet. Pirkanmaa näyttää olevan kohdemaakunnista 
neutraalein ilmaisemaan selkeitä erikoistumisalueitaan. Tämä ehkä siksi, että 
maakunta pärjää jo nyt melkoisen hyvin usealla sektorilla. Tavoitteena on moni-
puolisen tuotantorakenteen ja globaalin kilpailukyvyn vahvistaminen, johon on 
hyvät mahdollisuudet. Kehittämisstrategioiden mukaan Pohjois-Pohjanmaa on 
kohdemaakunnista eniten pienyrittäjyyteen kannustava siitäkin huolimatta, että 
sen teollisuuden tukirakenteet pohjautuvat muutaman suuren tuotantolaitoksen 
varaan. Maakunnan strategiat painottavat vahvasti myös matkailua, jossa sillä on 
muutamista menestyvistä matkailualueistaan huolimatta yhä kasvun ja kehittä-
misen varaa. Varsinais-Suomen kehittämisstrategiat panostavat nekin monipuo-
lisuuteen. Maakunnan poikkeuksellisesta luonnonmaantieteestä ja sijainnista 
johtuen se korostaa muita kohdemaakuntia enemmän ympäristöä ja logistiikkaa. 
 
 

LIIKENNEVÄYLÄNPITO JA SEN TOIMET ALUEIDEN ERIKOISTUMISTA TUETTAESSA (LUKU 4) 
 
Neljännessä luvussa esitellään lyhyesti liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) 
hallinnonalan keskeiset väylävirastot eli Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Me-
renkulkulaitos sekä liikelaitoksena toimiva Ilmailulaitos. Tämän jälkeen tarkas-
tellaan, miten virastot seuraavat ja käsittelevät toimissaan alueellisen kehittämis-
työn seurannan tunnuslukuja sekä millaisia keskeisiä tietotarpeita niillä on. 
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Yhteiskunnan eri toimintojen kansainvälistyessä ja talouden muutoksien tullessa 
yhä riippuvaisemmiksi globaaleista ilmiöistä on samalla alueellinen kehittämis-
työ muodostunut entistä paikallisemmaksi ja selvemmin alhaalta ylöspäin jäsen-
tyväksi, maakunnista ja niiden toimijoista lähteväksi suunnittelu- ja kehittämis-
prosessiksi. Yhteiskunnallisen hallinnan muuttuessa yhä kompleksisemmaksi ja 
monia toimijaryhmiä yhteen nivovaksi prosessiksi, suunnittelua ja sen kohteita 
koskevan tiedon hallinnasta ja käytettävyydestä on tullut yksi kehittämistyön 
avainparametreistä. 
 
Alueellista kehitystä koskevaa tietoa on Suomessa saatavilla runsaasti verrattuna 
esimerkiksi muihin EU-maihin. Mm. Tilastokeskus, sisäasiainministeriö sekä eri 
ennuste- ja tutkimuslaitokset tuottavat erilaista profiili- ja barometritietoa alue-
kehityksen yleisestä tilasta ja sen erilaisista temaattisista osa-alueista. Tiedon 
suuri määrä on kuitenkin peittänyt alleen merkittäviä syy-seuraus –suhteita. Suu-
ri osa kehitystä ja etenkin kehittämistyötä koskevasta tietovarannosta on kuiten-
kin laadullista ja kehityskuvan hahmottaminen onkin nähtävä ensisijaisesti laa-
dullisen tiedon hallintaprosessina. Aluekehitysviranomaiset, maakunnalliset lii-
tot, ovat ensisijaisesti poliittisia toimijoita ja niiden laatimat kehittämisasiakirjat 
siten poliittisen prosessin tuotteita. Vaikutelma siitä, minkälaiset toimenpiteet 
tehoavat erilaisissa ympäristöissä erityistä kehityspotentiaalia luovina voimina, 
saattaa hämärtyä ja jopa jäykistyä vallitseviksi (poliittisiksi) uskomuksiksi. 
 
Alueellisen kehittämisen tavoitteiden toteutumisen kokonaisseurannasta vastaa 
sisäasiainministeriö ja alueilla valtion aluehallintoviranomaiset sekä maakunnal-
liset liitot. Päätöksen mukaan tavoitteiden toteutumista seurataan erityisillä tun-
nusluvuilla, jotka jakautuvat kuuteen pääryhmään: 
 

1) koulutustaso, 
2) työmarkkinatilanne, 
3) muuttoliike ja väestö, 
4) alueellinen BKT; tuotanto, 
5) kuntatalous erityyppisissä kunnissa, 
6) hyvinvointi. 
 
Väyläviranomaisten mukaan seurannan tunnuslukujen numeeriset arvot eivät 
kerro koko totuutta alueellisen kehittämisen tavoitteiden toteutumisesta. Myön-
teisenä asiana pidetään sitä, että muuttujien suhteellisen vähäinen määrä pitää 
seurannan hallittavissa. Muuttujat kuvastavat tietyn alueen kehitystä siinä mää-
rin, että alueesta kykenee saamaan kokonaiskuvan. Sitä vastoin kun mietitään 
vaikkapa räätälöityjä liikenneväylänpidon toimenpiteitä, niin em. seurantaluvut 
eivät ole soveltuvia. Niiden perusteella ei useinkaan kyetä perustelemaan yksit-
täisten väylähankkeiden tarpeellisuutta, mikä olisi kuitenkin kaikkein tärkeätä. 
 
Tunnuslukuja seurataan väylävirastoissa vaihtelevalla intensiteetillä. Tiehallin-
non tiepiirit ja Ratahallintokeskus ilmoittavat seuraavansa melko tarkasti kohtia 
3 (muuttoliike ja väestö) ja 4 (alueellinen BKT; tuotanto), sekä osittain myös 
kohtaa 2 (työmarkkinatilanne). Kohtien 1 (koulutustaso), 5 (kuntatalous) ja 6 
(hyvinvointi) seuranta jää vähemmälle tarkastelulle kaikilla väyläviranomaisilla. 
Merenkulkulaitoksella tunnuslukujen aktiivinen seuraaminen on jokseenkin vä-
häistä. Organisaation toimintaperiaatteet (mm. voimakas asiakaslähtöisyys) 
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eroavat muista väyläviranomaisista niin paljon, että sen toiminnan kannalta suur-
ta tarvetta esimerkiksi väestökehityksen seuraamiseen ei ole. Toisaalta mittavat 
vesiväylähankkeet väkisinkin edistävät myös alueellista kehitystä. 
 
Suuria puutteita alueiden kehittämisen yleisten tavoitteiden seurantakaaviossa ei 
havaittu. Pienenä lisäyksenä voisi kuitenkin kohdassa 3 (muuttoliike ja väestö) 
olla loma-asukkaiden lukumäärä. Lisäksi, jos seurannassa huomioitaisiin enem-
män liikenne- ja väyläpolitiikkaa, kohtaan 6 (hyvinvointi) voisi liikenteellisestä 
näkökulmasta liittää esimerkiksi a) liikenneturvallisuuden, b) kevyen liikenteen 
verkoston pituuden ja c) keskimääräisen työmatkan pituuden. Omaksi pääkoh-
dakseen seurannassa saattaisi olla tarpeen eritellä (7) alue- ja yhdyskuntaraken-
teen eheytyminen/hajoaminen, joka tosin on erittäin hankalasti määrällisesti mi-
tattavissa. Tarkastelun kohdalla voisi syntyä jonkinlainen linkki maakuntakaa-
voitukseen ja sen piirissä tapahtuvaan tietojen hankintaan ja prosessiin mahdolli-
sen gis-pohjaisen paikkatietoanalyysin yhteydessä. 
 
Väyläviranomaisten mukaan heidän toimintansa kannalta oleellista tietoa on 
yleisesti ottaen saatavilla riittävästi ja tieto koetaan luotettavaksi. Alueelliseen 
kehittämiseen liittyviä keskeisiä tietotarpeita ovat mm. raskaan ajoneuvoliiken-
teen kuljetukset, jotka tulevat eriytymään aiempaakin enemmän. Luoteis-
Venäjän talouskasvu, Vuosaaren suursataman vaikutukset ja suomalaisten suur-
yritysten investointi- ja sijaintiratkaisut muiden muassa saattavat muuttaa Suo-
men tavaraliikenteen kuljetusvirtoja huomattavasti. Liikenneväylänpidon kan-
nalta erityisen merkittäviä suurten teollisuuslaitosten investointihankkeiden näh-
dään olevan Ratahallintokeskuksella ja Merenkulkulaitoksella, koska useat rata-
osuudet ja satamat toimivat pitkälti yhden ainoan tuotantolaitoksen varassa. 
 
Maatalouden rakennemuutoksen ja keskimääräisen tilakoon kasvun myötä maa-
talouden kuljetukset ovat muuttuneet yhä pidemmiksi ja suurempien yksikköko-
kojen suuntaan. Tällöin tietotarpeet kuljetuksien suhteen ovat kasvaneet. Lihan-
tuotannon ja kasvinviljelyn erikoistuminen joillakin alueilla saattaa vaikuttaa 
merkittävästi tienpidon tarpeisiin, erityisesti ylläpidon ja hoidon suhteen. Ajan-
kohtainen esimerkki epävarmoista maatalouden kuljetusnäkymistä liittyy Suo-
men sokerituotantoon, joka on riippuvainen EU:n sokeripolitiikan ratkaisuista. 
Lisäksi merkittävä tietotarve ovat seudullisesti ja paikallisesti huomattavat ta-
pahtumat, joiden aiheuttamat liikennepiikit jäävät usein tiedostamatta. Erilaiset 
pienempien kuntien kesätapahtumat (esim. kesäteatteriesitykset ja erilaiset kylä-
päivät) ovatkin lisääntyneet selvästi viime vuosina. Suuremmista, kansallisesti ja 
maakunnallisesti merkittävistä kesätapahtumista, kuten asuntomessuista ja maa-
talousnäyttelyistä, tiepiirit saavat tarpeeksi tietoa. 
 
Tiedon saannissa ei siis näytä olevan isoja ongelmia lukuun ottamatta tiettyjä 
em. erityistarpeita, joiden suhteen väyläviranomaisilla on jo tekeilläkin muuta-
mia selvityksiä. Myös paikkaan sidottu tieto eli paikkatieto on tuonut merkittäviä 
apuja aiempaan verrattuna. Yleisesti tiedon tuottamisesta keskusteltaessa olisikin 
tarpeen aluksi määritellä mahdollisimman tarkasti, minkälaista tietoa tarvitaan ja 
mihin sitä käytetään. Väyläviranomaishaastatteluiden yhteydessä ilmeni myös, 
että määrällisen tiedon analysointi tulisi tehdä aiempaa objektiivisemmin ja joh-
detummin tilastotieteellisesti, yhtenäisemmin perustein. 
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Luvun lopuksi tarkastellaan eräitä alueellisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, joihin 
liittyviä tietotarpeita väyläviranomaisilla esiintyy ja jotka aiheuttavat kohdemaa-
kunnissa alueiden eriytymistä ja erikoistumista. Samassa yhteydessä määritel-
lään joitakin liikenneväylänpidon toimia, joilla on nähtävissä vaikutusta mm. 
alueiden erikoistumisen tukemiseen. 
 
 

PÄÄTELMÄT (LUKU 5) 
 
Yhteiskunnan kehittäminen: alueellinen ajattelu ja yhteistyö. Suomi on alue-
rakenteeltaan erittäin moni-ilmeinen maa. Pinta-alaltaan laajan ja väestöltään 
pienen, pitkien etäisyyksien pieniksi ja usein asutukseltaan hajanaisiksi yhtei-
söiksi eriyttämän yhteiskunnan tarvitseman fyysisen perusrakenteen tuotanto ja 
ylläpito on kallista. Lisäkustannuksia aiheutuu vaikeista luonnonoloista. Erilai-
set paikallistaloudet yhdeksi kansantaloudeksi yhteen nivovien infrastruktuuri-
investointien kannalta erityisen haastavia ovat yhtenäistä taloudellista maisemaa 
rikkovat laajat vesistöalueet. Osittain näistä seikoista johtuen Suomen alueelli-
nen kehitys on historiallisesti eriytynyttä tai suorastaan erillisten kehitystaskujen 
eriaikaisen muutosdynamiikan luoman jännitteen leimaamaa. Tällaiset jännitteet 
saattavat purkautua voimakkaina rakennemuutosilmiöinä. 1960-luvun suurta 
maaltamuutto- ja siihen kytkeytyvää siirtolaisuusaaltoa voidaan pitää seuraukse-
na syrjäseutujen agraaristen kehitystaskujen purkautumisesta tuon ajan voimak-
kaasti teollistumassa olleessa Suomessa. ”Taskuuntuvaa” kehitystä sekä siitä ai-
heutuvaa jännitettä ylläpitävät mekanismit eivät kuitenkaan ole mikään mennee-
seen kehityshistoriaamme kuuluva ilmiö. Ne ovat edelleen läsnä taloudessa, 
jonka monet osa-alueet kärsivät erilaisista, aina luonnonmaantieteellisiin teki-
jöihin palautuvista saavutettavuusongelmista. 
 
Yhteiskunnan alueellisuutta koskeva ajattelutapa on kuitenkin muuttunut. Julkis-
ten palvelujen kattavaa jakelua varten luodusta hierarkkisesta palvelukeskusjär-
jestelmästä on siirrytty toimintoja verkostomaisesti jäsentävään ja tuotantotoi-
minnan intressejä korostavaan järjestelmään. Kilpailuympäristö on muuttunut 
yhä globaalimmaksi ja tietyn alueen arvonlisäyksestä vastaavien yritysten suun-
tautuminen pelkille kotimarkkinoille ei välttämättä pidä alueita elinvoimaisina. 
Saavutettavuuden merkitys on korostunut entisestään, kun yhteydet muihin alu-
eisiin kotimaassa ja ulkomailla ovat lisääntyneet ja tulleet entistä tärkeämmiksi. 
 
Vaikka suomalaiset muodostavat eurooppalaisessa katsannossa kulttuurisesti ja 
etnisesti yhtenäisen kansakunnan, ovat alueiden ja aluetalouksien ominaispiir-
teet ja kehitysedellytykset valtion rajojen sisäpuolella varsin erilaisia. Tällaises-
sa tilanteessa on luontevaa, että eri alueille pyritään luomaan omia, niiden eri-
tyispiirteitä mukailevia kehitysstrategioita, joiden pohjalta räätälöidyillä kehit-
tämistoimenpiteillä pyritään suuntaamaan niukkoja resursseja tuottavalla tavalla. 
Eteenpäin katsova strateginen ja eri toimintoja yhdentävä ote vahvistuu alueelli-
sessa kehittämisessä, mikä on syytä huomioida kaukonäköisyyttä edellyttävässä 
liikenneväylänpidossa. 
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Viime vuosina valtion väyläviranomaisten ja aluekehitysviranomaisten välinen 
yhteistyö linjausten ja strategisten painopisteiden etsinnässä onkin saanut aiem-
paa suuremman painoarvon. Esimerkkejä tällaisesta ovat erityisesti maakuntaoh-
jelmien toteuttamissuunnitelmat (”totsut”) ja maakuntien liikennejärjestelmä-
suunnitelmat. Ne ovat hedelmällisiä, koska ne pakottavat eri osapuolia etsimään 
perusteltuja kohteita ja välineitä alueiden kehittämiseksi. Liikenneväylänpidon 
suhteen tämä tarkoittaa mm. sitä, että kaikki liikennemuodot kattava liikennejär-
jestelmäsuunnittelu on järkevämpi tapa toimia kuin yksittäisen liikennemuodon 
kattava kehittämisohjelma. 
 
Profiloituminen on tapa vahvistua. Suurilla kaupunkiseuduilla on lähes poik-
keuksetta monipuolinen elinkeinorakenne. Sitä vastoin pienemmillä kaupunki-
seuduilla ei useinkaan ole monipuolisuutta vahvuutenaan, vaan resursseja on 
kohdistettava tiettyihin, yleensä jo ennestään vahvoihin aloihin. Tällöin niiden 
valttina on usein erikoistuminen. Kohdemaakunnissa on muutamia Suomen mit-
takaavassa pitkälle erikoistuneita seutuja: Raahe (metalliteollisuus), Imatra (met-
säteollisuus), Salo (elektroniikkateollisuus) ja Valkeakoski (metsäteollisuus). 
Erikoistuminen voi tapahtua muutoinkin kuin teollisuuden rakenteissa tapahtu-
vana. Vahvuusaloja saattavat olla myös matkailu tai kakkosasuminen, jotka mo-
lemmat vahvistanevat merkitystään tulevaisuudessa. Neljän kohdemaakunnan 
strategioita analysoitaessa toteama ”suuren monipuolisuudesta ja pienen erikois-
tumisesta” näyttää pitävän paikkansa. Etelä-Karjala on selvästi profiloitunein, 
kun taas kolme Suomen mittakaavassa isoa maakuntaa näyttäisivät panostavan 
kaikkiin toimialoihinsa suunnilleen yhtä paljon. 
 
Liikenneväylänpito alueellista erikoistumista tuettaessa. Luvussa neljä esitel-
lään joitakin väyläviranomaisten tietotarpeisiin sekä aluekehityksen eriytymi-
seen ja erikoistumiseen liittyviä alueellisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka ja-
otellaan seuraavasti: 
 

! teollisuuden rakennemuutos/erikoistuminen, 
! maatalouden rakennemuutos/erikoistuminen, 
! palveluiden rakennemuutos/erikoistuminen, 
! työmatkojen pidentyminen sekä etätyön ja sähköisen asioinnin kasvu, 
! vapaa-ajan ja matkailun kasvu, 
! kakkosasuminen. 
 
Haastatellut viranomaiset kokevat em. ilmiöillä ja liikenneväylänpidolla olevan 
kiinteän yhteyden toisiinsa. Liikenneväylänpidon toimet, kuten valtatien 6 Lap-
peenranta-Imatra perusparantaminen tai Hyrynsalmen Ukkohallan ja Puolangan 
Paljakan matkailuparin välisen tieyhteyden parantaminen ovat vain karkeita 
esimerkkejä siitä, miten eri alueiden erikoistumista voidaan tukea liikenne-
väylänpidon näkökulmasta. Tärkeätä on muistaa, että erilaiset toimenpiteet eivät 
tue pelkästään kohdealueen tärkeitä erikoistumisaloja, vaan niillä on huomatta-
vasti laajempi, monisyisempi vaikutus. Siten em. jaottelu ei tuo esiin absoluuttis-
ta totuutta, vaan toimii pikemminkin asioita hahmottelevana mallina. Siitä, kuten 
tutkimuksesta yleisemminkin käy kuitenkin ilmi, millä tavalla kohdemaakunnat 
eroavat aluerakenteellisesti toisistaan ja minkälaisia liikenneväylänpidon toimia 
niihin voidaan soveltaa painopiste- ja kehitysaloja tuettaessa. 
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Peruslähtökohtana voidaan pitää sitä, että liikennejärjestelmä tukee olemassa 
olevaa yrittämisen kulttuuria, mutta ei luo sitä. Niin sanotusta nollatilanteesta 
lähdettäessä eli esimerkiksi uutta tietä rakennettaessa teollista kulttuuria on erit-
täin vaikea synnyttää lähes tyhjästä tien varrelle. Väyläviranomaisilla näyttää 
olevan vahvaa halua yhteiskuntarakenteen tukemiseen. Ongelmaksi muodostuu 
kuitenkin se, että liikenevät resurssit esimerkiksi tiepiireillä perustienpidon jäl-
keen ovat sangen vähäiset. 
 
Liikenneväylänpidon toimet alueiden erikoistumista tuettaessa voivat olla eri 
kokoisia kehittämishankkeita tai kohdistua vain ylläpitoon tai hoitoon. Liikenne-
väylänpidon vaikutuksia on aiemmin tarkasteltu usein ainoastaan kysymyksenä 
investointien vaikutuksista alueelliseen kehitykseen. Vaikutukset syntyvät kui-
tenkin erilaisista tekijöistä ja niiden keskinäisistä painotuksista erilaisissa ympä-
ristöissä. Investointeihin rajoittuva näkökulma on suppea erityisesti siltä kannal-
ta, että suurin osa liikenneväylänpidon resursseista käytetään hoitoon ja ylläpi-
toon. Liikenneväylänpidon vaikutuksien suhteen tulisikin tarkastella siis kaikkia 
liikenneväylänpidon toimia, mikä esimerkiksi Tiehallinnon kohdalla tarkoittaa 
hoitoa, ylläpitoa, laajennus- ja uusinvestointeja sekä liikenteen hallintaa. 
 
Kansallisen vastuun ja eriytyvän kehityksen piirteiden integrointi. Eriytyvän 
alueellisen kehityksen oloissa kysymys kansallisesta vastuusta kytkeytyy keskei-
sesti kysymykseen mahdollisuuksista yhdistää erilaisia ja eri foorumeilla julki-
lausuttuja liikennejärjestelmän muotoiluun kohdistuvia tarpeita. Tämän tutki-
muksen lähtöasetelman valossa yhdistämistarpeet ja niille ominaiset kansallisen 
vastuun kysymykset näyttäytyvät kahtalaisina. Näkökulmat voidaan kiteyttää 
seuraaviksi teeseiksi: 
 

1. Eri sektoripolitiikoista vastaavien toimijoiden, näiden joukossa liikenneväylänpi-
dosta vastaavien, on huolehdittava omalla toimialallaan siitä, että koko Suomea 
kyetään kehittämään maailmanlaajuisiin kilpakumppaneihinsa nähden kilpailuky-
kyisenä kokonaisuutena. 

 

2. Teesi 1 on pyrittävä toteuttamaan siten, että eri toimijat pitävät omilla toimenpiteil-
lään alueelliset kehittyneisyyserot yhteiskunnallisesti hyväksyttävissä olevalla tasol-
la – ja siten kansakunnan sisäisesti mahdollisimman koherenttina ja kestävänä eri-
laisten ulkoisten shokkien varalta. 

 
Ensimmäisen teesin muotoilussa korostuu se, että vaikka hallinnon eri sektori-
toimijat joutuvat pohtimaan ja arvioimaan toimintojensa aluekehitysvaikutuksia, 
ne eivät ole ensisijaisesti aluekehittäjiä. Tämä on todennettavissa alueellista ke-
hittämistä koskevista säädöksistäkin. Niiden tekemien päätösten vaikutukset alu-
eelliseen kehitykseen ovat välillisiä, seurannaisvaikutusten kautta välittyviä, alu-
eellisen kehittämisen konteksteihin vaikuttavia ja sellaisina vain rajallisesti pää-
tökset tehneen toimijan viranomaisvastuuseen lukeutuvia. Liikenneväylänpitoa 
koskevia päätöksiä tekevien toimijoiden käsissä olevat kehittämisinstrumentit 
ovat toki konkreettisemmin kehityksen todellisiin ja miellettyihin sisältöihin 
vaikuttavia kuin useiden muiden välillisiä kehittämisvaikutuksia synnyttävien 
toimijoiden, mutta myös niitä koskee toteamus rajallisesta viranomaisvastuusta. 
 
Toinen teesi muistuttaa kehittämistä koskevien valintojen poliittisuudesta. Alu-
eelliset kehittyneisyyserot ovat seurausta mm. historiallisesta kehityksestä ja 
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luonnonmaantieteestä. Kehittyneisyyserojen täydellinen poistaminen ei ole mah-
dollista eikä järjestelmän dynaamisuuden säilyttämisen kannalta edes suotavaa. 
Alueiden piirissä näkyvät pienemmässä mittakaavassa samat erilaisuutta ja 
eriarvoisuutta ylläpitävät voimat kuin koko globaalin talouden tasolla. Poliitti-
sesti herkkä rajankäynti koskeekin sitä, millainen määrä erilaistumista ja eriar-
voistumista katsotaan mahdolliseksi hyväksyä, kuinka asetellaan tasapaino glo-
baalin kilpailukyvyn ja kansallisen koherenttiuden välille. 
 
Suurten keskusten kasvu on hidastunut, osin jopa taittunut. Erityisesti Helsinki 
on ajautunut kotimaisessa asukas- ja veronmaksajakilpailussa eräänlaiseen suun-
nittelu- ja kaavoitusloukkuun. Samaan aikaan se on joutunut kansainvälisessä 
kaupunkikilpailussa erityisesti Tallinnan dynaamisesti kehittyvän kaupunkiseu-
dun haastamaksi. Esimerkki osoittaa, kuinka erilaisin toimenpitein tavoitellun 
alueellisten kehittyneisyyserojen kaventuminen siten, että kasvuveturin vauhti 
osoittaa hiipumisen merkkejä, synnyttää huolestuneisuutta. Se näyttää kuvaavas-
ti myös sen, että kansakunta osallistuu kansainväliseen kilpailuun ennen muuta 
suorituskykyisimpien aluetalouksiensa kautta. Niiden heikentyvät kilpailuase-
telmat ovat kansallisen huolen aiheita, mikä näkyy myös keskeisimmissä väylä-
poliittisissa ratkaisuissa. Toisaalta väylärahojen kohtelu syyskesän 2004 budjet-
tiriihessä osoittaa, että kansallisessa päätöksenteossa ei juuri anneta tilaisuutta 
soveltaa aluekehityksen ehtoihin nivoutuvia parametrejä väyläinvestointeihin. 
Tiehallinnon vastuulla olevan perustienpidon osalta tällaista liikkumavaraa on, 
joskin marginaalisesti etenkin suhteutettuna resurssit erilaisiin aluetasolla argu-
mentoituihin tarpeisiin. 
 
Alueiden oletetaan tunnistavan nykyään omat vahvuutensa ja niihin tukeutuen 
osallistuvan kansainväliseen kilpailuun, jossa markkinat, tuotantoyksiköt, rahoit-
tajat ja alihankkijat sijaitsevat kaikkialla maailmassa. Tässä tilanteessa valtion ja 
sitä edustavien toimijoiden korostuneena tehtävänä on luoda turvalliset puitteet 
eri aluetalouksista lähtöisin olevien toimijoiden menestymiselle. Menestymisen 
pelisääntöjä laaditaan niin EU:n kuin WTO:nkin puitteissa, mutta niiden lisäksi 
tarvitaan myös yhteyksiä, jotka sulautuvat osaksi globaalien tuotteiden arvoket-
jua. Ei-kilpailluiksi koetuilla sektoreilla, kuten perushyvinvoinnin edellytysten 
tuottamisen saralla, tyypillisesti alueilla, jotka ovat pääosin eurooppalaisen sään-
telyn ulkopuolella, perinteinen valtiomalli pätee yhä. Valtio on vallitsevan hy-
vinvointiparadigman mukaan vastuussa kansalaistensa viimekätisestä hyvin-
voinnista määritellessään lainsäädännössään esimerkiksi henkilökohtaisen sel-
viytymisen perustasoista. Liikenneväylänpidon tehtäviin kuuluu myös mahdol-
listaa tämän kansallisen vastuun toteutuminen. 
 
 

LOPUKSI (LUKU 6) 
 
Tarkastelutaso. Vaikka yleisessä ja yleistävässä keskustelussa yksittäiselle 
maakunnalle on helppo antaa tietynlainen kehityskuva, on tilanne sen eri osissa 
(seutukunnissa) hyvinkin erilainen. Tässä mielessä maakunnallinen jako eriyty-
vää ja erikoistuvaa alueellista kehitystä tutkittaessa on liian karkea – etenkin, jos 
kysymyksenasettelua lähestyttäisiin määrällisen analyysin keinoin. Useat, tyypil-
lisesti maakunnan ydinkeskuksen tarjoamat positiiviset tunnusluvut peittävät 
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helposti alleen kehityksestä jälkeen jääneiden alueiden taantumasta kertovat tun-
nusluvut. Sama informaation katoaminen pätee myös asetelmissa, joissa maa-
kunnan pienet reuna-aluekunnat edustavat myönteisempiä kehityskulkuja kuin 
ydinkeskukset. Tässä työssä sovelletulla laadulliseen lähestymistapaan sisältyvil-
lä laajemmilla asiakokonaisuuksilla operoiva ote tekee kokonaisten maakuntien 
tasolla toteutettavan tarkastelun helpommin perusteltavaksi. Myös alueellisten 
kehittämistavoitteiden analyysi kytkeytyy luontevimmin juuri maakunnallisten 
liittojen rooliin kehittämisprosessissa ja tämän toiminnan kautta kertyneeseen 
dokumentaatioon sekä sen tapaan kohdentua kokonaisiin maakuntiin. 
 
Menetelmäpunninta. Laadullisen, tarkasteltavien ilmiöiden ominaisuuksista ja 
niiden alueellisista erityispiirteistä lähtevän tarkastelun hyödyt puhtaasti määräl-
liseen analyysiin nähden vaikuttavat kiistattomilta. Hallinnollinen päätöksenteko 
ja organisaatioiden toiminta ei ole vain laskennallisin menetelmin ymmärrettä-
vissä olevien prosessien summa, jossa yksinkertaisia toimintaperiaatteita noudat-
tavat toimijat tekevät täysin ennakoitavissa olevia ratkaisuja ja jossa kaikki tule-
vien päätösten parametrit on johdettava menneen kehityksen myötä auki laskos-
tuneista tosiasioista. Jos näin olisi, puhtaasti määrällinen analyysi kehityskulkuja 
kuvaavien indikaattoreiden saamista arvoista saattaisi riittää luomaan riittävän 
osuvaa kuvaa sekä tulevista kehityshaasteista että tavoista, joilla niihin tiettynä 
tulevaisuuteen projisoitavana ajankohtana tultaneen reagoimaan.  
 
Kuvatun kaltainen määrällinen lähestymistapa jää kuitenkin vajaaksi, kun joudu-
taan ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin muutoksiin tai jopa pienempiin organi-
saatiokohtaisiin muutoksiin, jotka muuttavat toimijoiden tapoja reagoida reaali-
maailmasta tuleviin impulsseihin. Suurissa muutostilanteissa puhtaasti määrälli-
nen tieto piirtää väistämättä kuvaa menneestä maailmasta. Mitä nopeammassa 
tahdissa yhteiskunnalliset muutokset seuraavat toisiaan, sitä nopeammin joudu-
taan tarkastamaan käytettävissä olevan tiedon soveltuvuus päätöksenteon raaka-
aineeksi. Edellä esitetyn perusteella on luonteva päätyä korostamaan erilaisten 
laadullisten tiedonhankintaprosessien merkitystä luotaessa kuvaa alueellisessa 
kontekstissa kohdattavaksi tulevista kehityshaasteista. 
 
Suositukset jatkotoimenpiteiksi. Tämä tutkimus on pioneeriluonteinen. Jatkos-
sa vastaava tarkastelu olisi hyödyllistä suorittaa myös 15 muussa suomalaisessa 
maakunnassa. Ne voitaisiin analysoida kolmessa erillisessä maantieteellisesti ja-
otellussa ja nykyistä lääninjakoa muistuttavassa osiossa seuraavasti: 
 
Etelä-Suomi 
 

! Häme 
! Itä-Uusimaa 
! Kymenlaakso 
! Päijät-Häme 
! Uusimaa 
 
Itä- ja Pohjois-Suomi 

 

! Etelä-Savo 
! Kainuu 
! Lappi 
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! Pohjois-Karjala 
! Pohjois-Savo 

 
Länsi- ja Keski-Suomi 

 

! Etelä-Pohjanmaa 
! Keski-Pohjanmaa 
! Keski-Suomi 
! Pohjanmaa 
! Satakunta 
 
Tähän tutkimukseen on haastateltu neljässä kohdemaakunnassa maakunnallisten 
liittojen, väylävirastojen ja kauppakamarien edustajia. Saatujen kokemuksien va-
lossa haastattelukohteiden valinta on onnistunut. Uusissa maakuntatarkasteluissa 
asiantuntijahaastattelut tulisivat toimimaan laadullisen tutkimuksen tapaan jäl-
leen tärkeimpänä tiedon lähteenä. Haastatteluiden pääpaino olisi yhä maakunnal-
lisissa liitoissa ja väylävirastoissa, mutta niitä tukemaan voitaisiin ottaa myös 
Manner-Suomen viiden lääninhallituksen liikenneosastot. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tutkimuksen lähtökohta: Alueellinen kehitys ja sen tiedollinen perusta 
 

Alueellinen kehitys. Tämän työn keskeisenä tavoitteena on jäsentää kuvaa siitä, 
millaiseen alueellista kehitystä ja kehittämistä koskevaan näkemykseen voidaan 
pohjata liikennepoliittisia toimenpiteitä, joita suunniteltaessa on otettava huomi-
oon myös niiden aluekehitysvaikutukset. Työssä hahmotellaan myös sitä, minkä 
tyyppinen tieto on tarpeellista selvitettäessä liikennepoliittisten toimenpiteiden ja 
alueellisen kehityksen välistä suhdetta erilaisilla alueilla. 
 
Alueellisen kehityksen voidaan ajatella vaikuttavan alueen jokaisen toimijan, 
niin yksityisten ihmisten, yritysten kuin julkisyhteisöjenkin, toimintamahdolli-
suuksiin. Talvella 2004 julkaistun tie- ja liikenneolojen alueellisia merkityksiä 
käsittelevän raportin (Tiehallinto 2004e) mukaan alueellinen kehitys syntyy vai-
kutuksista sekä yksilön että alueen hyvinvointiin. Yksilön hyvinvointia luonneh-
tii tämän käytettävissä oleva mahdollisuus lisätä hyvinvointiaan esimerkiksi tur-
vallisen, terveellisen ja virikkeellisen elinympäristön muodossa. Alueen hyvin-
voinnin tasolla alueellisia merkityksiä voidaan tarkastella toisaalta yritysten toi-
mintaedellytysten kannalta, toisaalta alueen vetovoimatekijöiden (alueellisen 
kilpailukyvyn) kannalta. Lisäksi alueella voi olla sellaisia ominaisuuksia, joita 
kuvaamaan eivät riitä yksilön hyvinvointi ja yritysten toimintaedellytykset. Täl-
laisia voivat olla esimerkiksi eri toimijoiden verkostoituminen, kehittämishakui-
suus ja alueen imago. 
 
Yhteiskuntajärjestelmän murros. Yhteiskunnan alueellisuutta koskeva ajatte-
lutapa on muuttunut. Toisen maailmansodan jälkeen voimakas teollistuminen ja 
elinkeinoelämän kasvu keskittyi kaupunkeihin ja synnytti maahamme tuotanto-
rakenteeltaan hyvin erilaisia alueita. Tällainen vanha (yhteiskunta)järjestelmä oli 
hierarkkinen palvelukeskusjärjestelmä, joka tukeutui julkisten palvelujen jake-
luun ja jäsensi siten aluerakennetta. Järjestelmä on nyttemmin korvautunut toi-
mintojen verkostomaisella jäsentymisellä. Avautuneet markkinat ja globaalitalo-
us ovat heikentäneet mahdollisuuksia nojautua alueellisen kehittämisen toteut-
tamisessa kansalliseen palvelujen jakelujärjestelmään. Siten myös alueellinen 
kehitys on edelleen eriytynyt ja erikoistunut. Ilmiöt ovat vain kiihtyneet 1990-
luvun alun taantuman jälkeen. Väestö ja tuotanto siirtyvät yhä enemmän suu-
rimmille kaupunkiseuduille ja niiltä ulommas tukeutuen suurimpiin liikenne-
väyliin, jolloin muodostuu ns. kasvuvyöhykkeitä. 
 
Toimintojen kansainvälistyminen ja alueellisen kehittämisen paikallistumi-
nen. Tietyn alueen (esim. maakunta) yleinen kehitys ja menestyminen perustuu 
pitkälti omilla erikoistumisaloillaan menestyvien ja kehittyvien, alueeseen kiin-
nittyneiden toimijoiden kokonaisuuteen. Usea kehityksen osatekijä vaatii riittä-
vää ”kriittistä massaa”. Nykyisessä verkostomaisia piirteitä omaavassa tietopoh-
jaisessa taloudessa kilpailukenttä on yhä useammin globaali, mutta joissakin ta-
pauksissa myös yhä paikallinen. Samaan aikaan kun eri toiminnot ovat kansain-
välistyneet ja talouden muutokset tulleet yhä riippuvaisemmiksi globaaleista il-
miöistä, on alueellinen kehittämistyö muodostunut entistä paikallisemmaksi ja 
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selvemmin alhaalta ylöspäin jäsentyväksi, maakunnista ja niiden toimijoista läh-
teväksi strategiseksi suunnittelu- ja kehittämisprosessiksi. Yhteiskunnallisen hal-
linnan muuttuessa yhä kompleksisemmaksi ja useita toimijaryhmiä yhteen nivo-
vaksi prosessiksi, suunnittelua ja sen kohteita koskevan tiedon hallinnasta ja 
käytettävyydestä on muodostunut yksi kehittämistyön avainparametreistä. 
 
Alueellista kehitystä koskeva tieto. Suomessa on saatavilla runsaasti alueellista 
kehitystä koskevaa tietoa verrattuna moniin muihin maihin. Tilastokeskuksella 
on kattavat ja monipuoliset tiedot maan eri osista. Myös eri ennuste- samoin 
kuin tutkimuslaitokset tuottavat yhtenään tarkasteluja aluekehityksen yleisestä 
kehityksestä ja sen erilaisista temaattisista osa-alueista. Muuttoliike ja työttö-
myys laaja-alaisina yhteiskunnallisina kysymyksinä ovat olleet tiiviin – jopa 
kuukausittaisen – seurannan kohteina. 
 
Viime vuosina erityisen suosittuja ovat olleet sisällöltään hieman vaihtelevat kil-
pailukykytarkastelut. Etenkin korkean teknologian osuus alueiden tuotantoraken-
teesta sekä tähän osittain kytkeytyvät uudet työpaikat, etäisyys markkinoista ja 
muuttoliike ovat vaikuttaneet alueiden menestymiseen. Myös ns. uuden talouden 
kovaa ydintä palvelevien toimintojen (esim. matkailu ja kakkosasuminen) alueel-
le sijoittuminen on muodostumassa keskeisemmäksi alueellisen kehityksen mit-
tatikuksi. Näiden mittarien mukaan menestyvinä alueina nähdään etenkin suuret 
kaupunkiseudut sekä niiden lähistöllä sijaitsevat seudut. Huonointa kehityskuvaa 
edustavat etenkin pienet ja tuotantorakenteeltaan yksipuoliset ja jäykät seutu-
kunnat maan itä- ja pohjoisosassa sekä nykyään yhä useammin myös hiemankin 
syrjemmässä sijaitsevat eteläisenkin Suomen seudut. 
 
Edellä mainittujen analyysien lisäksi tuotetaan myös virallisluontoista alueelli-
sen kehityksen tilaa luotaavia tarkasteluja. Tilastokeskus, Kuntaliitto ja sisäasi-
ainministeriö ovat tuottaneet erilaista profiili- ja barometritietoa, joka mahdollis-
taa ainakin lyhyiden kehitystä koskevien pitkittäistarkastelujen tekemisen. Sisä-
asiainministeriön koordinoiman aluekeskustyön ohessa tehty seuranta valottaa 
kuvaa aluekehityksestä erityisesti ohjelmassa mukana olevien 34 seutukunnan 
osalta. Aluekehitystä kuvaavina mittareina ovat muun muassa väestö-, työmark-
kina-, aluetalous-, koulutus-, saavutettavuus- ja elinympäristötiedot. (ks. Sisäasi-
ainministeriö 2003a.) 
 
Kyse laadullisen tiedon hallintaprosessista. Huomattava osa kehitystä ja eten-
kin kehittämistyötä koskevasta tietovarannosta on kuitenkin laadullista, erilaisis-
ta ohjelmadokumenteista koostuvaa. Aluetasoisina aluekehitysviranomaisina 
toimivien maakunnallisten liittojen maakuntasuunnitelmat ja –strategiat nojaavat 
suurelta osin numeeriseen, erilaisia ilmiöitä kuvaavaan ja suhteuttavaan materi-
aaliin. Arviot lukujen indikoimien kehityskulkujen perusteella tarvittavista toi-
menpiteistä ovat kuitenkin poliittisia ja perustuvat lähinnä laadulliseen analyy-
siin kehityksen tilasta ja kehittämistavoitteista. 
 
Maakunnallisten liittojen lisäksi myös valtion piirihallinnon viranomaiset kerää-
vät tilastotietoa niiden toimenpiteiden kannalta merkittävistä ilmiöistä ja muu-
tostekijöistä. Tämän tiedon liittäminen maakuntien tai muiden sektoreiden tuot-
tamaan aineistoon ei aina käy ongelmitta erilaisista alueellisista luokitusperus-
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teista johtuen. Lopulta käytettävissä on myös paljon pitkiäkin aikasarjoja ja kat-
tavia pitkittäistarkasteluja mahdollistavaa tietoa esimerkiksi väestöstä, taloudel-
lisesta toiminnasta tai liikennesuoritteesta. Nämä antavat karkeaa kuvaa joko 
alueellisen kehityksen(kin) resurssipohjasta tai alueellisena kehityksenä(kin) il-
menevistä muutoksista tuotantojärjestelmässä. 
 
Tiedon määrä on kuitenkin peittänyt alleen merkittäviä syy-seuraus –suhteita. 
Käsitys siitä, mitkä ja millaiset toimenpiteet vaikuttavat erilaisissa ympäristöissä 
erityistä kehityspotentiaalia luovina voimina, voi hämärtyä tai jopa jäykistyä val-
litseviksi, heikosti jos lainkaan todennetuiksi mutta poliittisesti tarkoituksenmu-
kaisiksi uskomuksiksi. Erilaisen määrällisen tiedon runsaudesta huolimatta kehi-
tyskuvan hahmottaminen on nähtävä ensisijaisesti laadullisen tiedon hallinta-
prosessina. Aluekehitysviranomaiset, maakunnalliset liitot, ovat ensisijassa po-
liittisia toimijoita ja niiden laatimat kehittämisasiakirjat siten poliittisen proses-
sin tuotteita. Alueellisten kehittämistavoitteiden analyysi on kuitenkin luontevin-
ta kytkeä juuri näihin dokumentteihin ja niissä esille tuotuun kehittämisen tavoit-
teistoon. Näin menetellään myös tässä tutkimuksessa. 
 
 

1.2 Tutkimuksen tavoite 
 

Jokainen suomalainen alue on merkityksellinen kun puhutaan alueellisen kehi-
tyksen eriytymisestä ja erikoistumisesta. On kuitenkin tosiasia, että eräät alueet 
kohtaavat eriytymisen ja erikoistumisen vaikutukset muita alueita voimakkaam-
min. Oletuksena voidaan pitää, että tällaisia alueita ovat mm. suuren väestön-
muutoksen alueet sekä elinkeinorakenteeltaan huomattavasti erikoistuneet seu-
dut. 
 
Tämän raportin yhtenä tarkoituksena on hahmotella asiantuntijahaastatteluiden 
pohjalta näkemys siitä, minkä tyyppistä tietoa olisi käytettävä selvitettäessä lii-
kennepoliittisten toimenpiteiden ja alueellisen kehityksen välistä suhdetta erilai-
silla alueilla. Liikennepoliittisilla toimenpiteillä tarkoitetaan kaikkia niitä toi-
menpiteitä, jotka kohdistuvat liikenneverkon hoitoon, ylläpitoon, kehittämiseen, 
investointeihin ja hallintaan. Väylävirastosta riippuen näitä liikennepoliittisia 
toimenpiteitä kutsutaan tienpidoksi (Tiehallinto), radanpidoksi (Ratahallintokes-
kus) ja väylänpidoksi (Merenkulkulaitos). Tässä työssä näistä kaikista käytetään 
yhteisnimitystä liikenneväylänpito. 
 
Työn perimmäisenä tavoitteena on jäsentää kuvaa siitä, millaiseen alueellista 
kehitystä ja kehittämistä koskevaan näkemykseen voidaan pohjata liikennepoliit-
tisia toimenpiteitä, joita suunniteltaessa on otettava huomioon myös niiden alue-
kehitysvaikutukset. Tätä kysymystä lähestytään tutkimalla, millaisia kehittämi-
sen lähtökohdat ovat tutkimukseen valituissa neljässä kohdemaakunnassa (Etelä-
Karjala, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi). Maakunnalliset lii-
tot laativat erilaisia strategiadokumentteja kuvauksiksi sekä kehittämismahdolli-
suuksista että tunnistetuista ja tunnustetuista kehittämistarpeista. Dokumentit 
voidaan mieltää erilaisten kehittämistyön sidosryhmien kanssa käytävän keskus-
telun välineiksi, joilla luodaan yhteistä käsitystä ja vähennetään eri tahojen edus-
tamiin näkemyksiin kohdistuvaa epävarmuutta. 
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Edellä esitetystä johtuen dokumentit ovat väistämättä kehittämispoliittisia asia-
kirjoja, joissa korostuu kehittämistyötä koskeva tavoitteellisuus ja tarve esitellä 
kehittämisasetelmat vakuuttavassa valossa. Tässä tutkimuksessa tullaan otta-
maan kevyesti kantaa myös siihen, missä määrin tarkastelun kohteeksi valikoita-
vien maakuntien kehittämisasiakirjat ovat todellisella pohjalla ja tukeutuvat eri-
laisiin alueella havaittaviin kehityskulkuihin, sekä kuinka strategiseen kehittämi-
seen sisältyvä erikoistuminen ja valikoituihin kehittämislinjauksiin keskittymi-
nen esitetään toteutettavaksi. Tältä perustalta voidaan arvioida:  

 

a) onko erikoistumiselle todellista pohjaa ja  
b) voidaanko erikoistumista tukea liikennepoliittisin ratkaisuin. 

 

Puhuttaessa julkishallinnollisten organisaatioiden käytettävissä olevin keinoin 
toteutettavasta erikoistumisesta joudutaan huomioimaan kansalaisten yhdenver-
taisuus aivan erityisenä näkökohtana. Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja sen 
alaisella hallinnolla on valtakunnallinen vastuu oman toimialansa kehittämisestä 
tavalla, joka vuoden 2003 kansallisen aluekehitysstrategian linjausten mukaisesti 
turvaa hyvän elämän edellytykset kaikille kansalaisille näiden asuinpaikasta 
riippumatta. Tätä vastuuta täsmennetään erilaisilla linjauksilla (esim. TTS). Kan-
salliseen aluekehitysstrategiaan ja termiin hyvä elämä palataan luvussa kaksi. 
 
Kansallisen kokonaisvastuun ohessa liikennepoliittisiin toimenpiteisiin kiinnite-
tään kuitenkin huomattavia toiveita alueilla, jotka kaikki toteuttavat aluetason 
piiristä nousevaa ja siksi väistämättä eriytyvää alueellista kehittämistä. Tästä nä-
kökulmasta tutkimuksessa otetaan kantaa myös siihen, missä määrin liikenne-
verkkoja voidaan pitää ”parhaina” tai ainakin osuvimpina aluepolitiikan toteut-
tamisen välineinä, kuten julkisuudessa usein esitetään. Kysymystä siitä, kuinka 
paljon kehittämistyö voi eriytyä ilman että kansalaisten yhdenvertaisuus vaaran-
tuu, käsitellään tutkimuksen päätelmien yhteydessä. 
 
 

1.3 Tutkimuksen aineisto, menetelmät ja rakenne 
 

Työssä käytetään pääasiassa laadullisia tutkimusmenetelmiä. Luvussa 2, joka 
toimii työn viitekehyksenä, tarkastellaan karkeasti a) alueellista eriytymistä ja 
erikoitumista osana yhteiskunnallisia muutoksia; b) alueellisen kehittämisen 
lainsäädännöllistä perustaa; sekä c) alueellista kehitystä ja liikenneinfrastruktuu-
ria sekä niiden välistä suhdetta sivuavia tutkimuksia. Tässä yhteydessä hyödyn-
netään kirjallisuutta, kuten kansallisia aluekehitysstrategioita sekä erilaisia kil-
pailukyky-, kaupunkiverkko- ja aluekehitykseen liittyviä tutkimuksia. 
 
Tutkimuksen uutena aineistona ovat laadulliset asiantuntijahaastattelut, jotka 
kohdistettiin maalis-huhtikuussa 2004 maakunnallisille liitoille, väyläviranomai-
sille ja kauppakamareille neljässä kohdemaakunnassa. Eräiden haastateltavien 
kohdalla haastatteluja täydennettiin toukokuussa 2004 sähköpostikyselyllä. 
Haastateltavia organisaatioita oli 13 ja haastateltavia henkilöitä 16. Asiantuntija-
haastatteluiden tarkempi erittely on liitteessä 1. 
 
Kolmannessa luvussa, jossa paneudutaan tutkimuksen varsinaiseen kohdealuee-
seen eli kohdemaakuntiin, hyödynnetään maakunnallisten liittojen strategisia 
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suunnitelmia ja ohjelmia sekä maakunnallisiin liittoihin, väylävirastoihin ja 
kauppakamareihin suunnattua haastattelukierrosta. Liitteessä 2 on haastattelun 
etenemiskaavio, jota sovellettiin kullekin organisaatiolle tarpeen mukaan. Maa-
kuntien kehittämistyö perustuu tavoitteita määrittelevään maakuntasuunnitel-
maan ja tätä tarkentavaan maakuntaohjelmaan. Maakuntaohjelma sisältää maa-
kunnan kehittämisen tavoitteet ja olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavutta-
miseksi. Kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastatteluiden perusteella selvite-
tään mm. minkälaisia tarkastelun kohteeksi valikoidut maakunnat ovat aluera-
kenteeltaan ja kehittämisen peruslähtökohdiltaan sekä missä määrin niiden kehit-
tämisasiakirjat tukeutuvat erilaisiin alueella havaittaviin kehityskulkuihin. 
 
Neljännessä luvussa tarkastellaan miten liikenne- ja viestintäministeriön alaiset 
väylävirastot (Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos) seuraavat ja 
käsittelevät toimissaan alueellisen kehittämistyön seurannan tunnuslukuja. Vas-
tausta haetaan siihen, minkälainen tieto on tarpeellista pohdittaessa alueellisen 
kehityksen ja liikenneinfrastruktuurin välistä suhdetta. Tässä yhteydessä pyritään 
keskittymään erityisesti sellaisiin tietolajeihin, joilla on merkitystä väylävirasto-
jen toiminnan painotusten kannalta ja joiden kehittämiseen niillä on mahdollista 
vaikuttaa. Tämän jälkeen tarkastellaan väyläviranomaisten keskeisiä tietotarpei-
ta, joita paikkaamalla ne kykenisivät paremmin kohdistamaan resurssejaan. Lu-
vun lopuksi tarkastellaan eräitä alueellisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka ai-
heuttavat kohdemaakunnissa alueiden eriytymistä ja erikoistumista sekä pohdi-
taan liikenneväylänpidon toimenpiteitä alueiden erikoistumista tuettaessa. Lu-
vussa hyödynnetään väyläviranomaisille suunnattuja haastatteluita, väyläviran-
omaisten toimintalinjoja ja –suunnitelmia (TTS ja PTS) sekä laajana yhteistyönä 
toteutettuja liikennejärjestelmäsuunnitelmia. 
 
Viides luku on päätelmäluku, jossa palataan kootusti tutkimuksen ydinkysymyk-
siin. Luvun päätteeksi pohditaan erikseen kansallisen vastuun ja eriytyvän kehi-
tyksen piirteiden integrointia. 
 
Lopuksi kuudennessa luvussa arvioidaan tutkimuksen tarkastelutasoa, menetel-
miä ja haastatteluita sekä esitetään suositukset jatkotoimenpiteiksi. 
 
Tutkimuksen ovat tehneet HM Jani Hanhijärvi ja professori HT Ilari Karppi 
Tampereen yliopistossa yhdyskuntatieteiden laitoksella. Tutkimuksen suunnitte-
lu on tapahtunut yhteistyönä, aineiston hankinnan ja analysoinnin on suorittanut 
Jani Hanhijärvi. Tekstin on kirjoittanut Jani Hanhijärvi lukuun ottamatta lukuja 
5.1 ja 6.1, jotka ovat syntyneet yhteistyönä sekä lukua 5.5, jonka on kirjoittanut 
Ilari Karppi. 
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2 YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET JA ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN 
 
2.1 Alueiden eriytyminen ja erikoistuminen 
 

Alueiden välinen työnjako. Alueellisen kehityksen eriytymisen ja erikoistumi-
sen voidaan nähdä olevan seurausta historiallisesta kehityksestä, luonnonmaan-
tieteellisistä tekijöistä, hallinnollisista päätöksistä sekä erilaisiksi käytännöiksi 
institutionalisoituneista toimintatavoista. Tiivistetysti ilmaisten eriytymisen ja 
erikoistumisen voidaan nähdä kehittyneen alueiden välisestä työnjaosta, jolla 
tarkoitetaan kunkin alueen harjoittamaa ns. pääelintointaan; on olemassa maata-
lousyhteiskuntia, teollisuusyhteiskuntia, korkean teknologian yhteiskuntia jne. 
Talouden työnjako ei ole vain kansainvälistä, vaan myös kansallista. Yhtä lailla 
myös maan rajojen sisäpuolella eri alueet erikoistuvat tuotannollisesti. Suomessa 
alueiden ja maakuntien kehitystä on arvioitu useilla erilaisilla mittareilla, jotka 
osoittavat maamme kansantalouden ja sen aluetalouksien kykyä menestyä kiris-
tyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Menestymiseen ovat vaikuttaneet ennen 
kaikkea korkean teknologian osuus alueilla harjoitettavasta tuotannosta sekä tä-
hän osittain kytkeytyvät uudet työpaikat, liikenteellinen sijainti ja muuttoliike. 
Merkittäväksi alueellisen kehityksen mittatikuksi on muodostumassa myös ns. 
uuden talouden kovaa ydintä palvelevien toimintojen (esim. vapaa-ajan palvelut 
ja kakkosasuminen) sijoittuminen. Työnjakokysymys on siis nähtävä laajemmin 
kuin vain alueen tuotantorakenteessa ilmenevänä. 
 
Suomen nykyinen kehitysstrategia perustuu osaamisintensiivisen tuotannon ja 
palvelujen varaan (mm. Lilius 1997). Karpin (2001, 6-7 ja 17) mukaan tämän 
strategian toteuttaminen edellyttää luovuutta edistäväksi koettujen erikoistunei-
den kriittisten osaamismassojen synnyttämistä ja globaalit mittasuhteet täyttäviä 
työskentely- ja elinympäristöjä: suurkaupunkeja ja kaupunkiseutuja. Tällaisia 
nyky-Suomessa ovat Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä. Näiden me-
nestyskaavaksi onkin näyttänyt muodostuvan seuraavanlainen kausaaliketju: 
 

# yliopisto 
# kasvukeskuksen vetovoima 
# kriittinen massa 
# monipuolinen tuotantorakenne 
# yliopiston paremmat kehitysedellytykset 
# voimistuva kasvu 
# jatkuva monipuolistuminen 
# ... 
 
Alueiden kehittyneisyyserot. Maassamme hyvinvoinnin alueellinen jakautumi-
nen on kuitenkin epätasaista. Maakuntien ja seutukuntien taloudelliseen menes-
tymiseen tarvittavat voimavarat – kilpailukykytekijät – vaihtelevatkin hyvin pal-
jon alueiden välillä. Viime vuosina tehdyt lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet 
etenkin suurten kaupunkiseutujen (esim. Helsingin, Tampereen ja Turun seudut) 
sekä isompien väylien varrella (esim. Etelä-Pirkanmaa ja Riihimäen seutu), lii-
kenteellisesti hyvällä paikalla, sijaitsevien seutujen olevan kilpailukyvyltään 
maamme eturiviä. Samaan aikaan on noussut kasvava huoli taantuvien alueiden 
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(esim. Itä- ja Pohjois-Suomen useat seudut) kilpailukyvystä ja jopa niiden perus-
palvelurakenteen toimintamahdollisuuksista. 
 
Alueelliset kehittyneisyyserot ovat vain voimistuneet 1990-luvun alun taantu-
masta lähtien, tosin viime aikaisten tietojen perusteella kasvun erot ovat pysy-
neet entisellään tai jopa hieman tasoittuneet. 1990-luvulla hyvin menestyneet 
alueet pärjäsivät 2000-luvun vaihteen lievän taantumankin aikana muuta maata 
paremmin. Poikkeuksena olivat kovaa kasvuvauhtia aiemmin pitäneet pienehköt 
korkeateollistuneet it-vetoiset seudut, kuten Salo, joiden kasvu hiipui selvästi. 
Ne eivät ole enää kyenneet mm. heikentyneen viennin vuoksi kasvattamaan etu-
aan muihin. Parhaiten 2000-luvun alussa ovat menestyneet monipuoliset kau-
punkiseudut, esimerkkinä Turun seutu. Tulevaisuudessa, vallitsevien yhteiskun-
nallisten muutosten virrassa pitkäjänteisesti tarkasteltuna kehittyneisyyserot 
maamme eri osissa joka tapauksessa tulevat kasvamaan ja menestyjinä tulevat 
olemaan etenkin monipuoliset ja suuret kaupunkiseudut. 
 
Alueiden liikenteellinen sijainti. Anderssonin (1994, 57-58) mukaan taloudessa 
on selvästi havaittavissa yritysten välinen verkostoituminen, jonka edelleen näh-
dään johtavan vähitellen myös verkostuvaan ja vyöhykemäiseen aluekehityk-
seen. On olemassa monenlaisia verkostoja (fyysisiä, aineettomia ja organisatori-
sia verkostoja); samoin on monenlaisia mahdollisuuksia sitoutua verkostoihin tai 
olla niistä riippuvaisia (mm. tekninen, tiedollinen, sosiaalinen ja logistinen riip-
puvuus). Verkostokehityksen lähtökohtana ovat Anderssonin mukaan lähes 
poikkeuksetta fyysiset verkostot, jotka tarkoittavat yleensä liikenneyhteyksiä. 
 
Aikaisemmin tuotantolaitosten sijainnin määrittivät pitkälti raaka-aineiden saanti 
ja etäisyys markkinoista. Nykyisin näiden tekijöiden rinnalla korostuu työvoi-
man saanti ja ihmisten liikkuminen myös maan rajojen yli. Eri kulkumuotojen 
käyttömahdollisuudet, liikenneväylien taso ja ennen kaikkea etäisyys markki-
noista sanelevat nykyään alueen position (suhteellisen sijainnin) osana kansallis-
ta ja kansainvälistä verkostoa. Esimerkiksi kansainvälisesti sijainti lentoasemien 
läheisyydessä ja kansallisesti mahdollisuus nopeiden junien käyttöön pääkau-
punkiseudulle matkustettaessa on operatiivisen toiminnan kannalta erittäin tär-
keätä monille yksityisille ja julkisille toimijoille. (Sisäasiainministeriö 2003a.) 
Toisaalta taas uudet tekniikat ovat luoneet vastavoimaansa edellisen kaltaiselle 
ajattelulle, sillä sijainnin voidaan olettaa tietyillä inhimillisen pääoman omaavil-
la aloilla myös menettävän merkitystään kun toimintoja voidaan suorittaa mm. 
sähköisen tiedonvälityksen ansiosta kaukanakin keskuksista. 
 
Liikenneverkostojen ja liikenteellisen sijainnin rooli aluekehityksessä on siis 
kaksijakoinen. Yhtäältä saavutettavuus on menettämässä mm. langattomien yh-
teyksien vuoksi merkitystään, mutta toisaalta se on yhä merkittävämpi tekijä eri 
toimijoiden fyysisen saavutettavuuden suhteen. Oma merkityksensä saavutetta-
vuuden konkretisoitumisessa on uusilla ja nopeilla kuljetusmuodoilla sekä eräillä 
liikenteellisillä megaprojekteilla Euroopassa. Ne ovat luomassa uusia alueellisia 
keskittymiä ja globaaleja verkostoyhteyksiä. Suomessakin liikenneinfrastruktuu-
rihankkeet – toteutuneet ja toteutumattomat – ovat saaneet viime vuosina laajaa 
huomiota mediassa. Tällöin alueiden liikenteellinen sijainti ja liikenneinfrastruk-
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tuurin taso saattaa toisinaan saada jopa arvoaan suuremman statuksen ja nousta 
itsetarkoitukseksi. 
 
Lopulta, kun kyseessä on tehokkuutta ja kasvua korostava yhteiskuntamalli, si-
jainti ja saavutettavuus muodostuvat väkisinkin tärkeiksi avainsanoiksi määritel-
täessä eri alueiden menestymisen mahdollisuuksia kiristyvässä ja kilpailualt-
tiimmassa taloudessa. Liikenneinfrastruktuurin merkitys on useiden näkemysten 
mukaan kasvanut vuosikymmenien kuluessa ja sen koetaan tulevan entistä mer-
kityksellisemmäksi tulevaisuudessa. Siten voidaan olettaa liikenteellisesti eri 
asemassa olevien alueiden epätasapainon ja kilpailukykyerojen lisääntyvän enti-
sestään. On kuitenkin erittäin tärkeätä huomioida se, että erilaisen kehittämisen 
perustan valinneet alueet ovat eri tavoin riippuvaisia liikenneinfrastruktuurista; 
tällöin näkemys alueiden epätasapainon kasvamisesta saattaa eräissä tapauksissa 
olla aiheeton. 
 
 

2.2 Alueellinen kehittäminen ja sen lainsäädännöllinen tausta 
 

Alueellisen kehittämisen kokonaisvaltaisuus. Alueellinen kehitys on nähtävä 
alueen jokaisen toimijan toimintamahdollisuuksiin vaikuttavana seikkana. Kuten 
jo johdannossa mainittiin, alueellinen kehitys syntyy vaikutuksista sekä yksilön 
että alueen hyvinvointiin. Edellistä leimaa yksilön käytettävissä oleva mahdolli-
suus lisätä hyvinvointiaan esimerkiksi turvallisen, terveellisen ja inspiroivan 
elinympäristön muodossa. Alueen hyvinvoinnin tasolla alueellisia merkityksiä 
voidaan tarkastella toisaalta yritysten toimintaedellytysten kannalta, tai toisaalta 
alueellisen kilpailukyvyn kannalta. Alueella voi olla myös sellaisia ominaisuuk-
sia, joita kuvaamaan eivät riitä yksilön tai alueen hyvinvoinnin edellytykset. Täl-
laisia voivat olla esimerkiksi eri toimijoiden verkostoituminen, kehittämishalu ja 
alueen yleinen imago. 
 
Seuraavaksi tarkastellaan, millaisena tutkimukseen haastatellut maakunnallisia 
liittoja, väyläviranomaisia ja kauppakamareita edustaneet henkilöt näkevät ter-
min ”alueellinen kehittäminen”. Termi on vaikea määritellä tarkasti ja useat 
haastateltavat ilmoittivatkin asioita, jotka läheisesti liittyvät alueelliseen kehit-
tämiseen (Kuva 1.). Alueellisesta kehittämisestä voidaan antaa samantapaisia 
mutta erivivahteisia tulkintoja. Määritelmissä ei ollut isoja ristiriitoja eri aluei-
den tai eri organisaatioiden kesken. Kysymys oli lähinnä tulkintatavasta eli siitä, 
millaista haastateltava kokee alueellisen kehittämisen olevan alueellaan tai mil-
laista hän haluaisi sen olevan. Määrittelyn vaikeutena olikin ”alueellisen kehit-
tämisen” kokonaisvaltaisuus, sillä voidaan ajatella jokaisen toimijan tai toimin-
nan edistävän jollakin tavalla alueellista kehitystä. Siten voidaan myös päätellä, 
että jokainen liikennepoliittinen toimenpide edistää jollakin tavalla alueellista 
kehitystä. Kuvaan 1. on koottu asioita, joita alueellisen kehittämisen mainittiin 
sisältävän. 
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Kuva 1. Haastateltavien alueelliseen kehittämiseen liittämiä asioita. Paksummalla ke-
hystetyt nousivat haastatteluissa parhaiten esille. 
 
 

2.2.1 Euroopan unionin ja Suomen aluepolitiikka 
 
Alueellisten kehittyneisyyserojen vuoksi aluepolitiikan tavoitteena on kehittää 
koko Suomea alueellisesti tasapainoiseksi, millä voidaan käsittää muuttoliikkeen 
ja väestörakenteen tasapainottamista, palvelurakenteen turvaamista sekä työlli-
syyskehityksen parantamista koko maassa. Euroopan unionin rakennepolitiikka 
ja kansallinen eli Suomen sisäinen aluepolitiikka muodostavat yhteistyökokonai-
suuden, jolla edistetään maan eri alueiden omista lähtökohdista tapahtuvaa kehi-
tystä ja tuetaan kehitykseltään heikompia alueita. (Sisäasiainministeriö 2004.) 
 
Euroopan unionin rakennepolitiikka. Euroopan unionin perustamissopimus 
sisältää taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden periaatteen, jonka mu-
kaan alueiden välisiä kehityseroja pyritään vähentämään. Heikommin kehittyviä 
tai taantuvia alueita tuetaan alue- ja rakennepoliittisin toimenpitein. Näitä toi-
menpiteitä rahoitetaan EU:n rakennerahastojen avulla. Tuen suuntaamiseksi on 
hyväksytty yhteiset tavoitteet, jotka ohjelmakaudella 2000-2006 ovat: 
 
Tavoite 1: Kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden tukeminen ja niiden rakenteelli-

sen uudistumisen edistäminen; 
Tavoite 2: Rakenteellisista ongelmista kärsivien alueiden taloudellisen ja sosiaali-

sen uudistumisen tukeminen; 
Tavoite 3: Työttömyyden torjuminen, työllistyvyyden lisääminen sekä osaamisen 

kehittäminen. 

Erikoistuminen, profiloituminen

Kova infrastruktuuri 

Pehmeä infrastruktuuri

Elinkeinoelämä, yritykset

Inhimilliset voimavarat; osaaminen Asuin- ja elinympäristön laatu

Imago

Verkostoituminen 

Koulutus, tutkimus 

Työllisyys, työpaikkojen luominen

Liikennejärjestelmä

Hyvinvoinnin tasainen kasvu

Omien vahvuuksien etsiminen Ydintoimialoihin keskittyminen 
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Tuki em. tavoitteisiin suunnataan jäsenvaltioissa valmisteltujen tavoiteohjelmien 
avulla. Tavoiteohjelmat 1 ja 2 ovat alueellisia ja Tavoite 3 -ohjelmaa toteutetaan 
lähes koko maassa. Tavoiteohjelmia täydentävät EU:n yhteisöaloitteet, joilla 
edistetään valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä sekä innovatiivista toimintaa. 
Toteutettavia yhteisöaloitteita ohjelmakaudella 2000-2006 ovat: 
 
Interreg: Rajat ylittävä, valtioiden ja alueiden välinen yhteistyö; 
Urban: Ongelmallisten kaupunkialueiden taloudellinen ja sosiaalinen 
  elvyttäminen; 
Leader+: Maaseudun kehittäminen; 
Equal: Uusia käytäntöjä työmarkkinoihin liittyvän syrjinnän ja eriarvoisuuden 

torjumiseksi; 
Espon 2006: Eurooppalaista aluesuunnittelu- ja aluekehitysyhteistyötä palveleva tut-

kimusohjelma. 
 

Suomen sisäinen aluepolitiikka. Kansallisen aluepolitiikan tavoitteet ja niiden 
toteuttamiseksi valitut keinot on kirjattu aluepoliittisiin tavoiteohjelmiin. Näitä 
ovat mm. osaamiskeskusohjelma, aluekeskusohjelma, seutukuntayhteistyö sekä 
kaupunki- ja maaseutupolitiikka. Lisäksi käynnissä on hankkeita valtion toimin-
tojen uudelleen sijoittamiseksi sekä yritystukien tehostamiseksi. 
 
Kansallista alueiden kehittämistä ohjaa vuoden 2003 alussa voimaan astunut 
alueiden kehittämislaki (602/2002), jossa aluekehitysvastuu on kunnilla ja valti-
olla. Lain tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden kilpailukyvyn ja hyvin-
voinnin takaavalle osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuvalle taloudelli-
selle kasvulle, elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työllisyyden parantamiselle. 
Lisäksi tavoitteena on vähentää alueiden kehittyneisyyseroja ja parantaa väestön 
elinoloja sekä edistää alueiden tasapainoista kehittämistä. Tarkoituksena on tun-
nustaa alueiden erilaisuus (väestö-, elinkeino- ja aluerakenne) sekä tunnistaa 
niiden erilaiset kehitysmahdollisuudet. 
 

2.2.2 Alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet 
 

Valtioneuvosto on päätöksessään 15.1.2004 vahvistanut valtakunnalliset aluei-
den kehittämisen yleiset tavoitteet. Ne perustuvat edellä käsiteltyyn alueiden ke-
hittämislakiin ja Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmaan 24.6.2003. Halli-
tusohjelman mukaan hallitus harjoittaa sosiaaliseen ja alueelliseen tasapainoon 
tähtäävää politiikkaa eroja alueiden kehittämisedellytyksissä kaventamalla. 
 
Alueiden kehittämisen yleisten tavoitteiden taustalla on alueiden kansallisen ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun vahvistaminen, mikä turvaa 
niiden menestyksen avoimessa taloudessa. Tähän päästään parantamalla aluei-
den osaamista sekä voimistamalla alueiden omia vahvuuksia ja omaehtoista eri-
koistumiseen perustuvaa kehittämistä. Tavoite sisältää myös alueiden perusinf-
rastruktuurin ja palveluiden tason turvaamisen. Samalla päämääränä on kehittää 
tasapainoista aluerakennetta, joka pitää kaikki maakunnat elinvoimaisina ja 
mahdollistaa nykyistä tasaisemman taloudellisen kasvun ja työllisyyden kehityk-
sen koko maassa. 
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Valtioneuvoston päätöksessä alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet ovat: 
 

$ alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen, 
$ palvelurakenteen turvaaminen koko maassa, 
$ tasapainoinen alueellinen kehittäminen. 
 
Tavoitteita toteutettaessa huomioidaan alueiden omat vahvuudet ja kilpailutekijät 
sekä erilaiset väestö-, elinkeino- ja aluerakenteen kehittämismahdollisuudet ja –
tarpeet. Alueiden kehittämisen tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtana on elin-
keinoelämän kilpailukyvyn parantaminen siten, että työllisyys paranee ja työt-
tömyys alenee jokaisessa maakunnassa. 
 
Valtakunnallisten alueiden kehittämisen tavoitteiden toteutumisesta vastaavat 
valtio, kunnat ja aluekehitysviranomaisina toimivat maakunnalliset liitot. Kaikki 
hallinnonalat ottavat osaa tavoitteiden toteuttamiseen. Valtioneuvoston päätök-
sellä (3.7.2003) kymmenen ministeriötä, ml. liikenne- ja viestintäministeriö, 
määrittelevät hallinnonalallaan määräajaksi alueiden kehittämisen tavoitteet ja 
toimenpiteet vuoden 2004 aikana. Aluetasolla alueiden kehittäminen tapahtuu 
maakunnallisten liittojen johdolla, siten että valtakunnalliset tavoitteet huomioi-
daan maakuntaohjelmia valmisteltaessa. 
 
 

2.3 Näkökulmia alueelliseen kehitykseen ja liikenneinfrastruktuuriin 
 

Alueellisen kehityksen ja liikenneinfrastruktuurin välisen suhteen tarkasteluun 
liittyy lukuisia perspektiivejä. Suhde on moni-ilmeinen ja tapauskohtainen, eikä 
sitä tarkasteltaessa voi olla vain yhtä, yksiselitteistä tulkintaa. Ehkä ratkaisevin 
näkökulma onkin siinä, painotetaanko yksilön vai alueen ”hyvinvointia”. Tämän 
vuoksi on tarpeen aluksi määritellä, miten liikennejärjestelmän, tai sen osien 
vaikutuksia ja suhdetta alueelliseen kehitykseen on käsitelty viime vuosina eräis-
sä aluekehitysstrategioissa, kilpailukykytutkimuksissa sekä aihetta sivuavissa 
tutkimuksissa ja selvityksissä. 
 
Perinteisesti liikennejärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä on painotettu yh-
teiskunnallista tehokkuutta (alueen hyvinvointia) yksilön hyvinvoinnin kustan-
nuksella. Yhteiskunnallisten hyötyjen ja haittojen yhteismitallistaminen on kui-
tenkin vaikeata. Tällainen asetelma on hankala sen vuoksi, että liikennejärjes-
telmätasolla ei ole pystytty määrittelemään yhteiskuntataloudellisia kustannuksia 
ja hyötyjä, vaikka ne käsitteenä ovat selvästi suppeampia kuin yhteiskunnalliset 
hyödyt ja haitat (Tiehallinto 2004e). Yhteiskunnallisten hyötyjen ja haittojen 
määrittelemättömyyden lisäksi yhteiskunnallinen tehokkuus ei ota huomioon 
hyötyjen ja haittojen kohdentumista. Em. seikkojen vuoksi tehokkuusnäkökul-
man rinnalle on tuotu viime vuosina alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden 
näkökulma (ks. esim. Liikenne- ja viestintäministeriö 2000; Ratahallintokeskus 
2002; Tiehallinto 2003c; Tielaitos 2000). 
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2.3.1 Alueiden kilpailukyvyn perinteiset näkökulmat 
 

Moni-ilmeinen kilpailukyky. Kuten jo todettua, on kilpailukyky noussut viime 
vuosina keskeiseksi termiksi. Se on toiminut eräänlaisena taikasanana määritel-
täessä useimmiten eri alueiden paremmuutta kiristyvässä taloudessa. Perustal-
taan kilpailukyvyn ideana on ollut määritellä elinkeinoelämän kannalta eri aluei-
den paremmuutta, jolloin – jälleen kerran – alueen hyvinvointi on nostettu yksi-
lön hyvinvoinnin edelle. Yksilön kannalta eri alueiden paremmuutta mitattaessa 
onkin omat ongelmansa, sillä vertailu tulisi tehdä mm. vähintäänkin jokaiselle 
väestöryhmälle erikseen. 
 
Kilpailukyvyn yhteydessä on puhuttu mm. Suomen kilpailukyvystä, alueiden 
kilpailukyvystä, klustereiden kilpailukyvystä ja yritysten kilpailukyvystä. Kilpai-
lukyky on siis käsitteenä lanseerattu hyvin erilaisiin yhteyksiin, mikä on aiheut-
tanut sen vaikeasti määriteltävyyden ja mitattavuuden. (ks. esim. Kostiainen 
1999.) Hyvä esimerkki tästä on Suomen kilpailukyvyn määritteleminen milloin 
maailman parhaaksi, kuten vuosina 2003 ja 2004 World Economic Forumin 
(2004) toimesta, milloin melko kauaskin kärjen tuntumasta. Kilpailukykyä mita-
taan usein määrällisistä suureista käsin, jolloin riippuukin paljon siitä, millä suu-
reilla ja kenen näkökulmasta sitä mitataan sekä miten eri tunnuslukuja käytetään. 
Toisaalta kilpailukykyanalyysit tekee joskus ongelmalliseksi se, että niissä se-
koitetaan määrällisiin indikaattoreihin myös laadullisia asiantuntija- ja yritysjoh-
tajanäkökulmia, jolloin ranking-sijoituksissa on mukana myös laadullista, vain 
rajallisesti läpinäkyvää arviointia. 
 
Tutkimus: Alueiden kilpailukyky. Suomalaiset maakunnat ja seutukunnat on 
arvotettu kilpailukyvyn suhteen useaan otteeseen viime vuosina. Mittareina on 
käytetty mm. inhimilliseen pääomaan, innovatiivisuuteen, keskittymiseen ja saa-
vutettavuuteen liittyviä seikkoja, joiden tuloksena on saatu alueiden ns. yleinen 
kilpailukyky. Maakunnista kehityskyvyltään voimakkainta kasvua ennakoidaan 
etenkin Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle, myös Varsinais-
Suomi on useissa tutkimuksessa kärkipäässä (ks. esim. Okko 1998). Seudullinen 
kilpailukyky on parasta suurten kaupunkiseutujen liepeillä ja ns. kasvuvyöhyk-
keillä. Suomen parasta kilpailukykyä edustaa Helsingin seutu, seuraavilla sijoilla 
ovat sen lähiseudut ja Tampereen, Turun ja Oulun seudut. Joillakin yksittäisillä 
indikaattoreilla mitattuna maan kärkeen nousee vieraampia seutukuntia, kuten 
Siikalatvan seutukunta teollisuuden ulkomaan yhteyksien suhteen tai Kaakkois-
Pirkanmaa innovatiivisten toimipaikkojen osuuden suhteen. (Huovari, Kan-
gasharju & Alanen 2001.) 
 
Tutkimus: Alueiden kilpailukyky yritysten näkökulmasta. Alueiden kilpai-
lukykyä puhtaasta yritysnäkökulmasta on tutkittu runsaasti viime vuosina. Kes-
kuskauppakamari on tehnyt vuosina 2000 ja 2003 selvitykset, joiden avulla on 
tutkittu yritysten sijaintipäätöksiin ja kilpailukykyyn vaikuttavia alueellisia teki-
jöitä. Tutkimukseen haastateltujen kauppakamarien edustajien mukaan tärkeim-
miksi yritysten sijaintipaikkapäätökseen vaikuttaviksi tekijöiksi kohosivat yri-
tykselle sopivan työvoiman saatavuus ja hyvät liikenneyhteydet, joiden merkitys 
suhteessa muihin tekijöihin vain korostui jälkimmäisessä selvityksessä. Yli kol-
manneksen mielestä liikenneyhteydet vaikuttavat eniten sijaintipaikan valintaan. 
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Yritysten käsityksissä on kuitenkin eroja eri alueiden välillä. Liikenneyhteyksien 
merkitys korostui erityisesti tiheämmin asutuilla seuduilla. Eri toimialoista lii-
kenneyhteyksien merkitystä korostivat varsinkin kaupan alan yritykset, tätä tuki 
myös tämän tutkimuksen yhteydessä tiepiireille suunnatut haastattelut. Alue- ja 
toimialakohtaisista eroista onkin löydettävissä yhteys, sillä maan tiiviimmin asu-
tetut maakunnat ovat luonnollisesti niitä, joilla myös kaupan volyymi on suurin. 
 
Alueellisten erityistarpeiden huomioon ottaminen korostui myös Keskuskauppa-
kamarin selvityksissä. Yritysten keskuudessa keskeisimpänä huolena on liiken-
neinfrastruktuurin nykytason säilyttäminen. Eniten liikenneinfrastruktuurin yllä-
pidosta ja kunnostamisesta ollaan huolestuneita eteläisen Suomen pienemmissä 
maakunnissa: Etelä-Savossa, Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja 
Satakunnassa. Kauppakamarin selvityksissä eri liikennemuodoista tieliikenne 
nousi merkittävimmäksi kehittämisen painopistealueeksi. Alueiden välillä on 
kuitenkin eroja, sillä lentoliikenteen kehittämistä korostettiin erityisesti Oulussa 
ja Pohjanmaalla; satamien ja meriliikenteen kehittämistä Satakunnassa, Kymen-
laaksossa ja Pohjanmaalla; sekä rautatieliikenteen kehittämistä Kymenlaaksossa. 
 
Tutkimus: Kuljetustarveselvitykset. ”Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Pir-
kanmaalla” (Pirkanmaan liitto 2002a) ja ”Kuljetustarpeiden kehitysnäkymät 
Kanta- ja Päijät-Hämeessä” (Tiehallinto 2003a) –selvitykset tehtiin yksittäisille 
kohdemaakunnille ja siksi ne kykenivät pureutumaan Keskuskauppakamarin 
selvityksiä syvemmälle yritysten liikenneinfrastruktuuritarpeita ja –mielipiteitä 
selvitettäessä. Selvitykset kohdistuivat Sisä-Suomen maakuntiin ja siitä syystä 
tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia esimerkiksi rannikkomaakuntien 
kanssa. Toisaalta em. maakuntien elinkeinorakenne on maan monipuolisimpia, 
jonka perusteella selvityksien tuloksia voidaan heijastaa myös koko maahan. 
 
Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen seuduille on viime vuosina raken-
nettu mm. pitkiä moottoritieväyliä. Tällainen suurten väylien rakentaminen on 
omiaan nostattamaan alueen imagoa ylipäänsäkin ja siksi tyytyväisyys heijaste-
lee yhtä valtaväylää laajemmalle. Yritysten näkemykset alueellisen kehityksen ja 
liikenneinfrastruktuurin suhteesta ovat melko yhteneviä. Eteläisessä sisä-
Suomessa pääliikenneväylien koetaan olevan tasoltaan riittävän hyviä. Monessa 
tapauksessa ongelmakohdaksi nähtiin vain tietty liikenneverkon osa, esimerkiksi 
liittymä, mutta tällaisessa tapauksessa on kyse enemmänkin tietyn yrityksen ope-
ratiivisen toiminnan kannalta merkityksellisestä asiasta kuin seikasta, jolla olisi 
oleellinen merkitys alueelliseen kehitykseen. Merkittävä ja selvityksien jälkeen-
kin huomattavaa julkisuutta saanut seikka paistoi useimpien toimijoiden näke-
myksistä: suurimpien väylien kunnossapito erityisesti talvella tulee olla korkea-
tasoista. Talvikunnossapidon merkitys on turvallisuudenkin vuoksi erittäin suuri, 
sillä kuljetukset ovat nykyään yhä tiukemmin aikataulutettuja. (Pirkanmaan liitto 
2002a; Tiehallinto 2003a.) 
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2.3.2 Alueellisen kehittämisen näkökulmat 
 

Antikainen & Vartiainen (2003) ovat listanneet alueiden menestymisen keskei-
siksi osatekijöiksi 1) vahvat erikoistumisalat, 2) hyvä alueiden välinen saavutet-
tavuus, 3) korkean osaamisen keskittymä, 4) luova miljöö ja sosiaalinen pääoma, 
sekä 5) hyvä elinympäristö. Heidän mukaan nykyistä tasapainoisemman kehi-
tyksen visiossa eri tyyppisillä alueilla on kullakin erilaiset mahdollisuudet. Esi-
merkiksi keskisuurten kaupunkiseutujen tai viihtyisyystekijöiden kannalta veto-
voimaisten maaseutualueiden valttina on tiettyjen toimintojen ja elämäntyylien 
kannalta hyvä elin- ja toimintaympäristö. Siinä kaupunkimaisuuden etuihin yh-
distyvät lyhyet päivittäisen elämän välimatkat ja luonnonläheisyys. 
 
Suomen aluekehitysstrategia 2013. Sisäasiainministeriön toimeksiannosta 
valmistui laajan yhteistyöryhmän aikaansaannoksena vuoden 2003 helmikuussa 
Suomen aluekehittämisstrategia 2013. Strategia on jatkoa aluelainsäädännön uu-
distamiselle, erityisesti edellä tarkastellulle alueiden kehittämislaille. Mietinnös-
sään työryhmä asettaa alueiden kehittämisen tavoitteeksi hyvän elämän edelly-
tysten, alueiden kilpailukyvyn sekä aluerakenteen hallitun muutoksen turvaami-
sen. (Sisäasiainministeriö 2003b.) Näistä erityisesti ”hyvän elämän edellytyk-
siin” puututaan lähemmin tuonnempana. 
 
Aluekehitysstrategia 2013 pohjautuu ajatukseen, että aluekehityksen tavoitteita 
toteutetaan alueesta tai asuinpaikasta riippumatta. Tällaisesta lähtökohdasta on 
selvää, että myös liikenteellisten toimenpiteiden vaatimukset kohdistuvat koko 
maan liikenneverkkoon; niin pääväyliin kuin alemmanasteiseen verkkoon sekä 
erikokoisiin keskuksiin, haja-asutusalueisiin ja niiden välisiin vaihettumis-
vyöhykkeisiin. Liikenneväylänpidon alueellisten vaikutusten nähdään usein kui-
tenkin kohdistuvan vain reuna-alueisiin ja pieniin tai syrjäisiin keskuksiin liitty-
vänä kysymyksenä, esimerkiksi haja-asutusalueiden liikkumisolosuhteina. Kyse 
on kuitenkin yhtä lailla liikkumisolosuhteista kasvavilla kaupunkiseuduilla. (Si-
säasiainministeriö 2003b; Tiehallinto 2004e, 132.) 
 
Tutkimus: Tie- ja liikenneolojen alueelliset merkitykset. Vuonna 2004 val-
mistuneessa Tiehallinnon Vaikutusten hallinnan tutkimusohjelmaan (Vaha) kuu-
luneessa ”Tie- ja liikenneolojen alueelliset merkitykset” -työssä käsitellään tien-
pidon alueellisiin merkityksiin liittyviä tekijöitä lähtien alueellisen kehityksen 
takana olevasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Työssä on määritelty tienpidon, 
alueellisuuden ja hyvinvoinnin välistä suhdetta sekä kehitetty erityistä tyyppiym-
päristötarkastelua, jonka avulla identifioidaan väylien käyttötarpeiden eriyty-
mistä aluerakenteen eri osissa. Tienpidon merkitystä tarkastellaan alueiden kehi-
tyksen ja kehittämisen näkökulmasta seitsemässä erilaisessa tyyppiympäristössä: 
 

a) kasvuvyöhykkeet, 
b) yhteysvälit, 
c) suuret kaupunkiseudut, 
d) tuotantoympäristöt, 
e) maaseutumaiset kaupungit, 
f) ydinmaaseutu, 
g) syrjäinen maaseutu. 
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Erilaisista tienpidon ratkaisujen kannalta merkityksellisistä tyyppiympäristöistä 
on esitelty perusmallit (Kuva 2.), joiden yhteydessä on tarkasteltu tyyppiympä-
ristöihin liittyviä yhteiskunnallisia tai alueellisia ilmiöitä, kuten matkailua, kak-
kosasumista, pendelöintiä sekä kaupan ja maatalouden rakenteen muutoksia. 
 
 

 

 
 
Kuva 2. Tyyppiympäristöt mallinnettuna eteläisen Suomen aluerakenteeseen (Tiehallin-
to 2004e). 
 
 
Tutkimuksessa on myös pohdittu liikenteelliseltä kannalta em. Suomen alueke-
hittämisstrategiaa ja sen tavoitteita. Tavoitteen ”hyvä elämä” todettiin viittaavan 
hyvinvointiin ja sen edellytysten toteutumiseen erilaisissa elinympäristöissä 
maan eri osissa. Terminä hyvä elämä luokin uudenlaisen ajattelutavan hyvin-
vointia koskevassa ajattelussamme. Hyvinvointi ja hyvä elämä on kokemuspe-
räinen ilmiö, eikä sitä voida määritellä esimerkiksi tietyn alueen bruttokansan-
tuotteen tms. perusteella. Hyvä elämä voi toteutua erilaisissa ympäristöissä ja 
hyvin erilaisissa materiaalisissa puitteissa. Hyvän elämän kokemukseen vaikut-
tavat arvot, arvostukset, elämäntilanne ja elämäntapa. Hyvinvointi on perintei-
sesti tulkittu kollektiiviseksi ja alueiden piirissä mitattavaksi suureeksi; hyvä 
elämä on kuitenkin selvästi yksilöllinen ja kokemuksellinen ilmiö. Hyvinvointia 
ja hyvää elämää ei siis voida ”levittää” jokaiselle yksilölle alueella, jolla on 
vaikkapa korkea BKT tai alhainen työttömyys. (ks. Tiehallinto 2004e, 38.) 
 
Tutkimuksessa on muodostettu tarkastelukehikko, jonka avulla voidaan havain-
nollistaa tienpidon merkitystä yhteiskunnan alueelliselle muutokselle, arvioida 
tienpidon alueellisia vaikutuksia sekä muodostaa näkemys käytettävistä arvioin-
timenetelmistä ja niiden kehittämistarpeista. Tienpidon vaikutuksia tarkastellaan 
sekä yksilön hyvinvoinnin että alueen hyvinvoinnin näkökulmasta. Yksilön hy-

Kasvuvyöhykkeet 

Yhteysvälit 

Suuret kaupunkiseudut 

Tuotantoympäristöt 

Maaseutumaiset kaupungit 

Ydinmaaseutu 

Syrjäinen maaseutu 
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vinvoinnin näkökulmasta avainkäsitteenä on ”toimintojen saavuttamisen mah-
dollisuus”, toisin sanoen mahdollisuus saavuttaa ne toiminnot ja palvelut, jotka 
ovat välttämättömiä hyvän elämän edellytysten luomiseksi. Alueen hyvinvointi 
liittyy sekä alueella toimiviin yrityksiin että alueeseen kokonaisuutena. Kyse on 
toisaalta yritysten toimintaedellytyksistä, toisaalta alueellisista vetovoimateki-
jöistä. 
 
Tie- ja liikenneolojen alueelliset vaikutukset on jäsennetty viideksi saavutetta-
vuuden ulottuvuudeksi: 
 

1) Työssäkäyntialueiden toimivuus (käsitteenä liikenteellistä toimivuutta laajempi; si-
sältää myös saavutettavuuden yksilön näkökulmasta); 

2) Palvelujen saavutettavuus (tarkoittaa tässä yhteydessä laajasti sekä julkisia, kaupal-
lisia että erilaisia vapaa-ajan palveluja ja muita matkan kohteita); 

3) Alueiden väliset yhteydet; 
4) Alueen elinvoimaisuus (palvelujen tarjonta/saatavuus); 
5) Kuljetusten tehokkuus ja täsmällisyys. 
 
Tarkastelukehikko antaa karkean vastauksen siihen, miten alueelliset vaikutukset 
ilmenevät ja mihin liikkumistarpeisiin tai tieverkon osiin vaikutukset kohdistu-
vat. Se ei sen sijaan määrittele, mihin väestöryhmiin vaikutukset kohdistuvat 
(sosiaalinen tasa-arvo) ja miten vaikutukset paikantuvat (alueellinen tasa-arvo). 
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3 KOHDEMAAKUNTIEN PROFIILI JA KEHITYSKUVA 
 

Kohdemaakuntien valinta. Tutkimuksen kohdemaakuntien valinnan tavoittee-
na oli niiden alue- ja elinkeinorakenteen sekä liikenteellisen sijainnin erilaisuus, 
jolloin saatuja tuloksia/kokemuksia voitaisiin rinnastaa mahdollisimman moniin 
suomalaisiin alueisiin. Neljä kriteerit täyttävää maakuntaa edustavat maantieteel-
lisesti katsoen Suomen eri osia: rannikkomaakuntia ovat Pohjois-Pohjanmaa ja 
Varsinais-Suomi, sisämaan maakuntia Etelä-Karjala ja Pirkanmaa (Kuva 3.). 
 

 
Kuva 3. Tutkimuksen kohdemaakunnat: Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa 
ja Varsinais-Suomi. 

Pohjois-Pohjanmaa

     Pirkanmaa

    Etelä-Karjala

   Varsinais-Suomi
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Väkiluvultaan ja pinta-alaltaan vertailumaakunnista pienimmän Etelä-Karjalan 
hyvinvoinnin peruskivenä on metsäteollisuus. Rajamaakuntana sillä on suuria 
mahdollisuuksia hyötyä ison kasvupotentiaalin omaavan Luoteis-Venäjän talo-
uskehityksestä. Useiden toiminnallisten vyöhykkeiden leikkauspisteessä sijait-
see tuotantorakenteeltaan monipuolinen ja menestyvä Pirkanmaa. Maakunta on 
tie- ja rautatieliikenteessä yksi maamme merkittävimmistä risteyskohdista. Poh-
joisen Suomen kasvumaakuntana tunnettu Pohjois-Pohjanmaa on pinta-alaltaan 
hyvin laaja. Maakunnassa on elinkeinoelämä laajalti edustettuna aina korkeata 
teknologiaa ja matkailua myöten; kulmakiven muodostavat kuitenkin suuret pe-
rusteollisuuslaitokset. Varsinais-Suomi on maamme kansainvälistyneimpiä 
maakuntia jo merkittävän meriliikenneasemansakin vuoksi. Maakunnassa on li-
säksi paljon alkutuotantoa ja asutettua maaseutua. Sen edustalla on laaja ja lii-
kenteellisesti hankala Turun saaristo. Kohdemaakunnista löytyy erilaisia alueita: 
kasvuvyöhykkeitä, kasvavia ja taantuvia kaupunkiseutuja, maaseutumaisia kau-
punkeja, ydinmaaseutua, sekä syrjäisiä periferia-alueita. Jälkimmäisiä on eniten 
kohdemaakunnista Pohjois-Pohjanmaan itäosissa Koillismaalla. 
 
 

3.1 Etelä-Karjala 
 

Etelä-Karjalan kehittämiseen liittyviä erityispiirteitä: 
! Aluerakenne tiivistynyt akselille Lappeenranta-Imatra 
! Metsäteollisuus hallitsevana tuotannonalana 
! Rajaliikenne, raskas liikenne 
 
Aluerakenne ja elinkeinoelämä. Etelä-Karjala (Kuva 4.) on sekä väestöltään 
että pinta-alaltaan eräs Suomen pienimmistä maakunnista. Asukkaita maakun-
nassa on noin 136 000 (2,6 % Suomen väestöstä) ja pinta-alaltaan se vastaa 1,8 
% Suomen maapinta-alasta (Taulukko 1.). Etelä-Karjalan väestökehitys on jo 
pitkään ollut laskusuhdanteessa ja Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan väkilu-
ku putoaa 10 000 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Maakunnan pääkaupunki 
on Lappeenranta (n. 59 000 as.), toinen merkittävä kaupunki on siitä 35 kilomet-
rin etäisyydellä sijaitseva Imatra (n. 30 000 as.). Etelä-Karjalan aluerakenne on-
kin tiivistynyt vahvasti kaupunkien väliselle ydinakselille, jolla asuu 80 % maa-
kunnan väestöstä. Jo vuosia on ollut suunnitteilla Lappeenrannan ja Imatran yh-
distäminen Saimaan kaupungiksi, jonka myötä alueen suhteellisen merkityksen 
Suomen aluerakenteessa voidaan olettaa kasvavan. 
 
Etelä-Karjalan elinkeinorakenteen ominaispiirre on alkutuotannon ja teollisten 
elinkeinojen työvoimaosuuden muuta maata suurempi osuus. Etelä-Karjalan 
työttömyys on muuta maata korkeampi, mihin ovat syynä maatalouden ja erityi-
sesti perusteollisuuden rakennemuutokset. Työttömäksi jääneitä ei maakunnassa 
ole kyetty työllistämään uudelleen, vaikka avoimia työpaikkoja onkin olemassa. 
Työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto nähdään niin heikoksi, ettei sitä voida 
suuremmin parantaa julkisen vallan toimenpiteillä, lisäkoulutuksella tai tukityöl-
listämisellä. 
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Pienehköstä koostaan huolimatta Etelä-Karjala on erittäin merkittävä tekijä 
Suomen teollisuustuotannossa ja ulkomaankaupassa; sen syömähammas on met-
säteollisuus, jossa alue on maailman johtavia keskittymiä. Maantieteellinen raja-
asema Venäjän suhteen ja metsäteollisuuden suuryritykset pitävät maakunnan 
monilla mittareilla (esim. BKT/asukas) mitattuna maamme kärkipäässä. Toisaal-
ta Venäjä ilmenee pienenä uhkakuvanakin, sillä maakunnan teollisuuden suuryk-
siköiden siirtyminen rajan taakse ei ole tulevaisuudessa mahdottomuus. Viime 
vuosina metsäteollisuus on kuitenkin investoinut merkittävästi. Maakunnan työl-
lisen työvoiman vuoteen 2030 yltävän tavoitteen mukaan metsäteollisuuden sel-
västi positiivinen kehitys pitää koko teollisuuden työvoimaluvut kasvussa. 
 

 
Kuva 4. Etelä-Karjalan aluerakenne. Kartassa valtatiet (numeroituina), kantatiet, seutu-
tiet, rautatiet (mustalla), lentoasema, merkittävimmät keskukset ja vesistöt. 

 
 

Liikenneinfrastruktuuri. Liikenteellisesti Etelä-Karjala sijaitsee sivussa 
maamme ydinalueista, mutta toisaalta sijainti Venäjän kupeessa asettaa sen mo-
nissa asioissa etulyöntiasemaan ja keskeisellekin paikalle. Maakunta on Kymen-
laakson tapaan nähtävä idän porttina, sillä etäisyys Pietarin miljoonakaupunkiin 
on vain noin 150 kilometriä. Suomessa Turku on perinteisesti omaksuttu kan-
sainvälisesti hyvän sijainnin omaavaksi kaupungiksi; sen etäisyys esimerkiksi 
Pietaria selvästi pienempään Tukholmaan on kuitenkin reilusti pidempi. Poh-
joismaiden kaikista maakunnista Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovatkin lähim-
pänä pohjoisen Euroopan suurinta väestökeskittymää. 
 

Parikkala

   Vt 6

Ruokolahti

         Savitaipale
         Vt 13 Imatra

       Lappeenranta   Joutseno

           Vt 6        Vt 13

    Luumäki     Nuijamaa

      Vt 26 Ylämaa
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Sekä itäraja että Saimaa ovat Etelä-Karjalan aluerakenteeseen voimakkaasti vai-
kuttavia tekijöitä ja ovat rajoittaneet muiden yhteyksien syntymistä hyvin tehok-
kaasti. Etelä-Karjalan liikenne keskittyy valtateille; lähes 2/3 maakunnassa aje-
tuista kilometreistä tapahtuu valtateillä kun keskimäärin osuus maassamme on 
alle puolet (Taulukko 1.). Etelä-Karjala on muodostunut ikään kuin yhden run-
koväylän, valtatien 6, varrelle (Kuva 4.). Tie sijaitsee Saimaan ja itärajan välisel-
lä ”kannaksella” ja jatkuu itärajan tuntumassa aina Pohjois-Karjalaan asti. Maa-
kunnan suurimpana pullonkaulana nähdäänkin juuri valtatie 6 Lappeenrannan ja 
Imatran välillä. Itärajan ylittävä liikenne on viime vuosina ollut voimakkaassa 
kasvussa. Rajanylityspaikkoja Etelä-Karjalassa on neljä, joista Nuijamaa on 
Suomen toiseksi vilkkain. Nuijamaalta Lappeenrannan kautta Mikkeliin johtava 
valtatie 13 onkin maakunnan toiseksi merkittävin tieyhteys; toisaalta valtatie 26 
(Luumäki-Hamina), joka vain osittain sijaitsee Etelä-Karjalan puolella on myös 
erityisen tärkeä teollisuuden kuljetuksille. Alempiasteisen verkon suhteen Etelä-
Karjalassa ei koeta olevan erityisen suuria ongelmia. 
 
Rataliikenteessä Kouvolasta Vainikkalan raja-asemalle kulkeva rata on tavara-
kuljetusten suhteen Suomen vilkkain. Rata haaroittuu maakunnan eteläosissa 
myös Lappeenrannan ja Imatran suuntaan ja jatkuu aina Pohjois-Karjalaan saak-
ka. Rataverkon tavarankuljetusluonteesta huolimatta myös matkustajaliikenne on 
kohtuullisen suurta. Koska kaupunkien välinen rataverkko on jo käytössä täydel-
lä kapasiteetilla, on liikenteen kasvu odotettavissa miltei yksinomaan tieverkolle. 
Päätie- ja rataverkon ”maksimikäyttö” kuvastaa sekä perusteollisuudesta johtu-
van että itärajan ylittävän raskaan liikenteen suhteellista suuruutta. 
 
Suomen sisävesiliikenteen (mm. puunuiton) kannalta Etelä-Karjala on hyvin 
merkittävässä asemassa varsinkin Saimaan kanavan vuoksi. Toisaalta kanavaa 
koskeva vuokrasopimus Venäjän puolelta on umpeutumassa vuonna 2014 eikä 
sen jälkeisestä ajasta ole tällä hetkellä tietoa. Viime aikoina on keskustelua 
vauhdittanut myös ns. Kymen kanava, joka mahdollistaisi Sisä-Suomesta Suo-
menlahdelle kokonaan oman yhteyden. Lappeenrannassa on Suomen vanhin len-
tokenttä (perustettu 1918). Yhteys pääkaupunkiseudulle on junalla tai autolla sen 
verran aikaa vievä, että esimerkiksi metsäteollisuusyritysten henkilöstön yhden 
vuorokauden pituiset ulkomaanmatkat saavat yleensä alkunsa Lappeenrannan 
lentoasemalta, jolla on harvinaislaatuisen läheinen sijainti (3 km) kaupungin 
keskustaan. Alueen teollisuuden suurinvestoinnit näkyvät lentomatkojen kan-
sainvälistymisessä, sillä noin 2/3 lentomatkoista suuntautuu ulkomaille. 
 
Kehittämisstrategiat. Aluekeskus Saimaankaupungin aluekeskusohjelman vi-
siona on luoda alueesta Kaakkois-Suomen veturialue. Tavoitteina on osaamis-
pääoman kasvattaminen, klustereiden (erityisesti metsäklusterin) kehittäminen 
sekä elinkeinopolitiikan vahvistaminen. (Sisäasiainminiteriö 2003, 16.) 
 
Tuorein maakuntasuunnitelma (2003) pohjaa ideansa Kaakkois-Suomen logisti-
selle kolmiolle, johon Etelä-Karjalan lisäksi kuuluu Kymenlaakson maakunta. 
Naapurimaakunnista Kymenlaakso onkin selvästi vahvin yhteistyösuunta ja yh-
dessä maakunnat muodostavat yhden maamme kiinteimmistä yhteistyömaakun-
nista. Etelä-Karjala kuuluu myös Etelä-Suomen maakuntien liittoumaan yhdessä 
Hämeen, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja myö-
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hemmin tarkasteltavan Varsinais-Suomen kanssa. Vuosina 2002-2004 liittouma 
onkin valmistellut yhteistä tulevaisuudenkuvaa Etelä-Suomen aluerakenteesta 
vuonna 2030. Kolmivaiheisen työn viimeisessä osiossa määritetään mm. Etelä-
Suomen infrastruktuurin kärkihankkeet. (Etelä-Suomen maakuntien liittouma 
2002 ja 2004.) 
 
Etelä-Karjalan vision mukaan maakunta on vuonna 2030 kilpailukykyinen kas-
vumaakunta ja kansainvälinen idän ja lännen kohtaamispaikka. Väestön vähe-
nemisen pysäyttäminen sekä työpaikkojen ja osaamisen lisääminen voidaan 
nähdä maakunnan kärkitavoitteina, joita muut tavoitteet tukevat. Tulevaisuudes-
sa Etelä-Karjala nähdään osaamiskeskittymänä, jossa on kansainvälistä huippu-
luokkaa olevaa osaamista valituilla osaamisalueilla (erityisesti metsäteollisuus). 
Edelleen vision perusteella osaavan työvoiman saatavuus, alueen sijainti ja toi-
miva infrastruktuuri luovat pohjaa sille, että yritykset investoivat maakuntaan. 
 
Maakuntasuunnitelman visioiden pohjalta on tuoreessa maakuntaohjelmassa 
(2004) valittu Etelä-Karjalan kehittämisen painopistealueiksi: 
 

1) yritystoiminnan edistäminen, 
2) osaamisen ja koulutuksen kehittäminen, 
3) hyvinvoinnin kehittäminen, 
4) infrastruktuurin kehittäminen, 
5) luonnonvarat ja ympäristö, 
6) maakunnan kilpailukyky ja alueen tasapainoinen kehittäminen. 
 
Etelä-Karjalaa on pidettävä muista kohdemaakunnista hieman poikkeavana, sillä 
se keskittää voimavarojaan pitkälti niin, että useat toiminnot tukevat yhtä sekto-
ria, metsäteollisuutta. Tällöin maakunta on nähtävä selvästi erikoistuneena alu-
eena. Vaikka maakunnassa halutaankin panostaa kaikkiin toimintaympäristön 
tärkeimpiin tekijöihin, on huomattava, että keskittyminen eräisiin kärkitoi-
mialoihin on hyvin hallitsevaa ja useat alatavoitteet tukevat tätä ainakin epäsuo-
rasti. 
 
Lähteet: Haastattelut; Etelä-Karjalan liitto 2001; Etelä-Karjalan liitto 2003a; Etelä-
Karjalan liitto 2003b; Etelä-Karjalan liitto 2003c; Etelä-Karjalan liitto 2004; Kunta-
tiedon keskus 2004. 
 
 

3.2 Pirkanmaa 
 

Pirkanmaan kehittämiseen liittyviä erityispiirteitä: 
! Voimakas kasvu 
! Maakuntakeskuksen ylivertainen asema suhteessa maakunnan muihin osiin 
! Sijaitseminen toiminnallisten vyöhykkeiden leikkauspisteessä 
 
Aluerakenne ja elinkeinoelämä. Pirkanmaa (Kuva 5.) luokitellaan Uudenmaan 
ja Varsinais-Suomen ohella yhdeksi eteläisen Suomen kasvumaakunnista. Maa-
kunta on asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin (n. 457 000 as., 8,8 % Suomen 
väestöstä); väestönlisäys on viime vuosina ollut noin 2 000 henkilöä vuodessa. 
Pirkanmaa on muodostunut melko selväpiirteisesti Tampereen seudun ympärille, 
joka on 310 000 asukkaallaan Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu. Muita 
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merkittäviä ja lievästi kasvavia seutukeskuksia ovat omalla tavallaan profiloitu-
neet Etelä-Pirkanmaan Valkeakoski (n. 20 000 as.) ja Lounais-Pirkanmaan 
Vammala (n. 15 000 as.). Maakunnassa on kaikkiaan kuusi seutukuntaa, joista 
suurimmat väestötappiot ovat kokeneet ja tulevat yhä kokemaan Ylä-Pirkanmaa 
ja Luoteis-Pirkanmaa. Toisaalta molemmissa seutukunnissa on vahvaa peruste-
ollisuutta ja ne ovat tärkeitä puuraaka-aineen tuottajia. 
 
Pirkanmaan lähtökohdat ovat modernissa teollisuusajassa ja se on Pohjois-
Pohjanmaan tavoin elinkeinorakenteeltaan Suomen monipuolisimpia maakuntia. 
Maakunnan työpaikoista jalostuksessa on noin kolmasosa. Merkittävimmät teol-
lisuuden aloista ovat koneiden ja laitteiden valmistus, metsäteollisuus, elektro-
niikka, kemianteollisuus, perusmetalliteollisuus ja tevanake-teollisuus. Etelä-
Karjalan tavoin myös Pirkanmaalla työttömyys on pitkään ollut maan keskitasoa 
korkeammalla. Alue- ja elinkeinorakenteensa sekä useiden tunnuslukujen perus-
teella, jotka ovat on noin 10 % Suomen vastaavista arvoista, Pirkanmaata on ta-
vattu kutsua myös pienois-Suomeksi. 

 
Kuva 5. Pirkanmaan aluerakenne. Kartassa valtatiet (numeroituina), kantatiet, seututiet, 
rautatiet (mustalla), lentoasema, merkittävimmät keskukset ja vesistöt. 
 

Virrat
      Vt 23

      Parkano    Mänttä
       Ruovesi

Vt 3
   Kuru

   Ikaalinen

    Hämeenkyrö      Orivesi     Vt 9

        Tampere
   Vt 11          Nokia

Vammala Vt 12
     Pälkäne

Vt 12 Valkeakoski

   Toijala Vt 3

Vt 9
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Liikenneinfrastruktuuri. Pirkanmaa on sisämaakunta, joka sijaitsee useiden 
toiminnallisten vyöhykkeiden leikkauspisteessä. Muutamien muiden sisä-
Suomen maakuntien tapaan se toimii eräänlaisena välittäjäkeskuksena, jonka 
vuoksi maakunnassa on paljon kauttakulkuliikennettä; valtatiet 3, 9 ja 12 sekä 
rautatiet (Kuva 5.). Ylivoimaisesti vahvin väylä maakunnassa on valtatie 3, joka 
on moottoritietasoinen Helsingin suuntaan ja muodostaa yhden Suomen tiiviim-
mistä yhdyskuntavyöhykkeistä. Moottoritie saa lähi vuosina 21 kilometrin jatkon 
Tampereen etelä- ja länsipuolelle (läntinen kehätie), mikä vahvistaa kaupunki-
seudun kehärakennetta ja suodattaa maakunnan kauttakulkuliikennettä jousta-
vammin. Etelä-Karjalan tavoin maakunnan liikenne keskittyy valtateille tavan-
omaista enemmän (Taulukko 1.). Yleensä ottaen Pirkanmaan pääväylien kunto 
koetaan hyväksi (esim. Pirkanmaan liitto 2002a). Alempiasteisen tiestönsä suh-
teen maakunnassa on melko paljon ongelmallisia seutu- ja yhdystieyhteyksiä se-
kä erityisesti Ylä-Pirkanmaalla paikoin pahoja kelirikkoja-alueita. 
 
Myös rataliikenteessä Pirkanmaa on Etelä-Suomen ehdottomia solmukohtia. 
Henkilömäärillä mitattuna Tampereen ja Helsingin välinen osuus on maamme 
liikennöidyin. Tavaraliikenteessä rata Keski-Suomesta Raumalle ja Poriin on 
erittäin tärkeä etenkin läntisen ja keskisen Suomen metsäteollisuudelle. Tavara-
liikenteen ratapihavision mukaan Tampereen ja Kouvolan ennakoidaan tulevai-
suudessa olevan Suomen pääsolmuratapihoja (Ratahallintokeskus 2004b). Tam-
pereen seudun kaupunkirakenteen kannalta erittäin merkittävä ja vuosia virinnyt 
hanke on noin 57 kilometriä pitkän pikaraitiotien rakentaminen pitkälti jo val-
mista rataverkkoa hyödyntäen. Pikaraitiotie soveltuisi Tampereelle myös erityi-
sesti siksi, että keskustan sijainti kapealla kannaksella kahden järven välissä vai-
keuttaa liikenteen sujumista ja hankaloittaa kaupunkiseudun kehitystä varsinkin 
sen länsipuolisissa osissa. Tieliikenteen käytössä olevien väylien määrä ja kapa-
siteetti yli kannaksen on hyvin rajallinen. (Ratahallintokeskus 2004a, 13.) 
 
Sisävesiliikennettä on eri puolilla Pirkanmaata, mutta sen merkitys on vähäinen 
ja perustuu turismiin. Pirkanmaalaisen elinkeinoelämän vahvuutena on nähty 
mahdollisuus käyttää useita rannikon satamia (mm. Helsinki, Pori, Rauma ja 
Turku), sillä etäisyys yhteenkään niistä ei ole erityisen pitkä. Satamaliikenne on 
pääasiassa vientivoittoista. Lentoliikenteen suhteen Pirkanmaalla sijaitseva 
Tampere-Pirkkalan lentoasema ei ole maan vilkkaimpia, sillä suhteellisen lyhyt 
etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemalle ei ole tehnyt siitä erityisen merkittävää. 
Sitä vastoin lentoasema on kyennyt viime vuosina erikoistumaan mm. eräiden 
tärkeiden tavarankuljetusten, charter-lentojen ja useiden halpalentoyhtiöiden 
toiminnan suhteen. Myös sotilaslentotoiminta on vilkasta. 
 
Kehittämisstrategiat. Pirkanmaalla on kaksi aluekeskusohjelmaa; Tampereen 
kaupunkiseudulla ja Etelä-Pirkanmaalla. Tampereella aluekeskusohjelmatyössä 
painopistealueita ovat eri toimijoiden yhteistyöverkostot, maankäyttö ja asumi-
nen, koulutus ja osaaminen, hyvinvointipalvelut sekä elinkeinopolitiikka (Sisä-
asiainministeriö 2003a, 74). Etelä-Pirkanmaalla ohjelman päämääränä on vah-
vistaa osaamista ja yritysten kilpailukykyä sekä kehittää seudun imagoa ja inno-
vaatiojärjestelmää alueen sijaintia hyödyntäen (Sisäasiainministeriö 2003a, 18). 
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Maakunnan kehittämisstrategioissa, erityisesti maakuntasuunnitelmassa (2000), 
on havaittavissa Tampereen seudun valta-asema. Kuitenkin samaisessa suunni-
telmassa on eritelty maakunnan kuuden seutukunnan kehittämistavoitteet ja lin-
jaukset sekä tärkeimmät toimialat. Edelleen maakuntaohjelmassa (2003) on mää-
ritelty seutukuntien alustavat erikoistumisalat. Esimerkiksi Kaakkois-
Pirkanmaalla ne ovat elintarviketeollisuus, erikoistunut tekstiiliteollisuus ja eri-
koiskasvinviljely; ja Lounais-Pirkanmaalla mm. kumi-, muovi- ja kemianteolli-
suus sekä matkailu. Tällainen seutukunnittainen määritelty erikoistumisstrategia 
onkin välttämätön varsinkin suurimmissa maakunnissa. Sellaista ei kuitenkaan 
ole läheskään kaikkien maakuntien strategioissa, mikä on nähtävä puutteena. 
 
Pirkanmaan maakuntaohjelman toimintalinjat pohjautuvat maakuntasuunnitel-
man painopisteisiin. Ohjelmakaudella 2003-2006 ne ovat: 
 

1) Osaamisen vahvistaminen ja innovaatiotoiminnan edellytysten parantaminen 
Avaintoimenpiteet: opetus, osaaminen, innovaatio ja työvoima; 

2) Yritystoiminnan kasvu ja uudistaminen 
Avaintoimenpiteet: uusyrittäjyys, yrityskehitys ja teknologia; 

3) Perusrakenteiden vahvistaminen ja toimintaedellytyksistä huolehtiminen 
Avaintoimenpiteet: palvelut, elämys, ympäristö, vuorovaikutus ja infra-
struktuuri. 

 
Lähteet: Haastattelut; Kuntatiedon keskus 2004; Pirkanmaan liitto 1997; Pirkanmaan 
liitto 2000a; Pirkanmaan liitto 2002a; Pirkanmaan liitto 2003. 
 
 

3.3 Pohjois-Pohjanmaa 
 

Pohjois-Pohjanmaan kehittämiseen liittyviä erityispiirteitä: 
! Moni-ilmeinen aluerakenne (meri, kasvukeskus, maaseutu, erämaa-alueet) 
! Aluekehitys voimakkaasti eriytynyt 
! Välittäjämaakunta etelän ja pohjoisen sekä Itämeren ja Barentsin välillä 
 
Aluerakenne ja elinkeinoelämä. Aluerakenteeltaan moni-ilmeinen Pohjois-
Pohjanmaa (Kuva 6.) on väestöltään Suomen neljänneksi suurin maakunta (n. 
372 000 as., 7,1 % Suomen väestöstä). Pinta-alaltaan se on toiseksi suurin; maa-
kunnan etäisimmät paikat sijaitsevatkin lähes 400 kilometrin etäisyydellä toisis-
taan. Pohjois-Pohjanmaan ja koko Pohjois-Suomen ”pääkaupunki” on Oulu (n. 
126 000 as.). Toinen merkittävä keskus on Raahe (n. 23 000 as.), jossa on paljon 
mm. metalliteollisuutta. Muut keskukset maakunnassa ovat suhteellisen pieniä 
noin 7 000 – 13 000 asukkaan maaseutukaupunkeja. Maakunnassa on myös 
voimakkaista väestötappioista kärsiviä alueita, kuten Koillismaa. Kokonaisuute-
na Pohjois-Pohjanmaalla on - ehkä hieman yllättäen - maan nuorin väestö. 
 
Pohjois-Pohjanmaalla on kahdeksan seutukuntaa, joista osa väestöltään melko 
pieniä. Maakunnan alueellinen kehitys on hyvin eriytynyttä. Oulun seudun kehi-
tysedellytykset ovat tyystin toisenlaiset kuin esimerkiksi Koillismaan. Onkin ha-
vaittava, että ensimmäiseksi tarkasteltu Etelä-Karjala on maakuntatasolla ajatel-
len selkeämmin hahmotettavissa yhdeksi kokonaisuudeksi, kun taas Pohjois-
Pohjanmaa koostuu hyvin erilaisista alueista. Maakuntien sisäistä erilaisuutta ar-
vioitaessa Pirkanmaa sijoittunee näiden maakuntien välimaastoon. 



                                                                                           42 
                                                                                         
 
 

 

 
Pohjois-Pohjanmaa pyrkii profiloitumaan tulevaisuudessa yhä enemmän yrittä-
jyysmaakunnaksi. Elinkeinorakenteeltaan monipuolisen maakunnan teollisuuden 
perusta on suurissa paperi- ja metalliteollisuuslaitoksissa. Maakunnan teollisuus 
on muuta Suomea enemmän riippuvainen viennistä. Puutuoteteollisuuden yri-
tyksiä (esim. valmistalo- ja huonekaluyritykset) on eniten Oulun Eteläisen alu-
eella. Oulun Eteläinen on myös yksi maan vahvimmista elektroniikan mekanii-
kan ja ohutlevyteollisuuden järjestelmätoimittamisen alueista. Metalliteollisuu-
den keskittymä on Perämerenkaari, jossa erityisesti Lapin maakunnan Torniossa 
sekä Raahessa ja Nivalassa on perustettu alueellisia tuotantostudioita. Alkutuo-
tannossa painopistealat ovat maidontuotanto, jossa maakunta edustaa maan kär-
keä, naudanlihantuotanto ja rannikkoalueilla perunanviljely. Pohjois-
Pohjanmaalla matkailu on noussut palvelusektorin johtavaksi toimialaksi, vaikka 
maakunta mielletään yhä varsin huonosti matkailumaakunnaksi. Merkittävimmät 
alueet matkailullisessa mielessä ovat Kalajoki, Oulun seutu sekä maakunnan 
vaaramaisissa itäosissa sijaitsevat laskettelukeskukset Syöte Pudasjärvellä ja 
Ruka Kuusamossa sekä maakunnan keskiosassa sijaitseva Rokua Utajärvellä. 
 

 
Kuva 6. Pohjois-Pohjanmaan aluerakenne. Kartassa valtatiet (numeroituina), kantatiet, 
seututiet, rautatiet (mustalla), lentoasemat, merkittävimmät keskukset ja vesistöt. 
 

     Kuusamo
         Vt 5

         Vt 4 Vt 20
Pudasjärvi

   Ii

      Oulu
           Kempele

    Vt 22
   Raahe

Vt 8

Kalajoki   Oulainen

       Ylivieska    Vt 4

              Vt 27
     Vt 28

Haapajärvi

Pyhäjärvi



                                                                                           43 
                                                                                         
 
 

 

 
Liikenneinfrastruktuuri. Pohjois-Pohjanmaan liikenneinfrastruktuurin suunnit-
telussa joudutaan maakunnan laajan koon vuoksi huomioimaan pitkät etäisyydet; 
pääteitä (valta- ja kantatiet) on yhteensä lähes 1 600 kilometriä. Liikenne on ja-
kautunut tieverkon eri luokille suunnilleen maan keskiarvoja noudattaen. Maa-
kunnan halkovat kaikki etelästä pohjoiseen ulottuvat pääväylät kuten valtatiet 4, 
5 ja 8 (Kuva 6.). Pohjois-Pohjanmaalla on lisäksi tuhansia kilometrejä seutu- ja 
yhdysteitä, joiden kunto erityisesti talviaikaan on hyvin vaihteleva. Alemmalta 
tieverkolta on löydettävissä muutamia yksittäisiä kohteita, jotka vaativat kiireel-
lisiä toimenpiteitä. 
 
Rataliikenteessä maakunnan merkittävin väylä on päärata, joka yhdistää Helsin-
gin, Tampereen, Seinäjoen, Oulun ja Rovaniemen kaupungit. Pääradan palvelu-
tason nosto Oulusta etelään nähdäänkin koko maakunnan merkittävimpänä yk-
sittäisenä liikenneinfrastruktuurihankkeena. Vuonna 2003 pendolinot aloittivat 
liikennöinnin Ouluun, jolloin matka-aika esimerkiksi pääkaupunkiseudulle lyhe-
ni tunnilla. Tavarankuljetuksien suhteen päärata on merkittävä erityisesti metalli-
teollisuudelle. 
 
Kauppamerenkulun suhteen Pohjois-Pohjanmaalla on kaksi merkittävää tavara-
liikennesatamaa: Oulussa ja Raahessa (Rautaruukki). Sisävesiliikenteessä Poh-
jois-Pohjanmaan voimavara on Pohjanlahteen laskevien lukuisten jokien hyöty- 
ja virkistyskäyttö. Maakunnassa on kaksi lentoasemaa: Oulussa ja Kuusamossa 
(Kuva 6.). Oulun lentoasema on maamme toiseksi vilkkain ja keskittynyt liike-
matkailuun, kun taas Kuusamoa kehitetään matkailulentoasemana. Oulun lento-
aseman vaikutusalueella on suuria teollisuuslaitoksia, kuten Rautaruukki, Nokia 
ja Enso sekä useita sähköteknisen ja elektroniikkateollisuuden yrityksiä. Lento-
liikenteen suhteen Pohjois-Pohjanmaa on neljästä kohdemaakunnasta selvästi 
erottuvimmassa roolissa, varsinkin kotimaan yhteyksien osalta. 
 
Kehittämisstrategiat. Pohjois-Pohjanmaalla toimii peräti neljä aluekeskusoh-
jelmaa, jotka ovat Oulun seutu, Oulun Eteläinen, Raahen seutu ja Koillis-Suomi. 
Oulun seudun ohjelman tavoitteena on elinkeinorakenteen ja palvelujen moni-
puolistaminen sekä seudullisen palveluyhteistyön kehittäminen. Oulun Eteläisen 
ohjelma käsittää kolme seutukuntaa ja 17 kuntaa. Tavoitteena on kaikkien toimi-
joiden ja toimialojen verkottumiseen perustuva vetovoimaisuuden ja yritysten 
toimintaedellytysten kehittäminen. Raahen seudun ohjelman ydinsisältönä on 
kehittää alueesta yksi Perämeren alueen kehittyneimmistä teollisuusseuduista, 
teräs- ja tietoteollisuuden kansainvälinen osaamiskeskus. Erikoistumisen kärkinä 
ovat ”steelpolis”, ”softpolis” ja maaseudun kehittäminen. Koillis-Suomen alue-
keskusohjelman erikoistumisen kärkiä ovat kansainvälinen matkailu ja tietoyh-
teiskunnan uudet palvelu- ja tuotantorakenteet. Painopisteinä toteutuksessa ovat 
korkean asteen koulutus ja tutkimus sekä nuoret. (Sisäasiainministeriö 2003a, 
40, 54, 56, 62.) 
 
Pirkanmaan tavoin Pohjois-Pohjanmaa rakentaa maakuntastrategioissaan pitkälti 
keskuskaupunkinsa varaan. Pohjois-Pohjanmaan visio 2020:n mukaan maakunta 
on elinvoimaisten alueiden yrittäjyysmaakunta kärkenään Oulu, tasapainoisesti 
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kehittyneen Suomen toinen keskus. Pohjois-Pohjanmaan ydinstrategiana on olla 
alueiden ja yhteistyön maakunta. 
 
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman mukaan Pohjois-Pohjanmaan toimintalinjo-
jen keskeiset tavoitteet ovat: 
 

1) Elinkeinot ja maakunnan kilpailukyky – Yrittäjyysmaakunta; 
2) Osaaminen ja koulutus – Osaamismaakunta; 
3) Peruspalvelut ja hyvinvointi – Sujuvan arjen ja hyvän elämän maakunta; 
4) Alueiden vetovoima, elinympäristön laatu ja verkostojen toimivuus – Hyvän 

elinympäristön ja kilpailukykyisten yhteyksien maakunta; 
5) Alueiden maakunta ja toimintamallit – Aluekehittämisen osaaja. 
 
Pirkanmaan tavoin Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa on alueellista pai-
noa, vaikka esimerkiksi seutukuntien erikoistumistoimialoja ei suoranaisesti 
määritelläkään. Maakunnan kärkiohjelmat ja megahankkeet sen sijaan on selke-
ästi määritelty. Megahankkeita ovat mm. Seinäjoki-Oulu –ratakäytävän kehittä-
minen ja keskeisten matkailukeskusten (Oulu, Ruka, Syöte, Rokua ja Kalajoki) 
kehittäminen. Ratakäytävän kehittäminen priorisoidaan Pohjois-Pohjanmaan 
tärkeimmäksi hankkeeksi ja sen mainitaan olevan koko maan tasapainoisen alu-
eellisen kehittämisen kannalta merkittävä. Käynnistettävänä megahankkeena on 
Oulu-Kajaani –kehittämisvyöhyke, jossa tavoitteena on luoda edellytyksiä Oulu-
joki-Oulujärvi –alueen kehittämiselle. 
 
Lähteet: Haastattelut; Kuntatiedon keskus 2004; Pohjois-Pohjanmaan liitto 2000; Poh-
jois-Pohjanmaan liitto 2003a; Pohjois-Pohjanmaan liitto 2003b. 
 
 

3.4 Varsinais-Suomi 
 

Varsinais-Suomen kehittämiseen liittyviä erityispiirteitä: 
! Korostunut aluerakenne (kaupunki - saaristo - maaseutu) 
! Aluekehitys eriytynyt 
! Kaikki liikennemuodot hyvin edustettuna; kansainvälinen liikenne 
 
Aluerakenne ja elinkeinoelämä. Varsinais-Suomi (Kuva 7.) luokitellaan erääk-
si Suomen kasvumaakunnista. Väestöltään, noin 452 000 asukasta (8,7 % Suo-
men väestöstä), se on vain aavistuksen verran Pirkanmaata pienempi. Varsinais-
Suomen pääkaupunki on Turku (n. 175 000 as.), jonka ympärille on kasvanut 
yksi kolmesta suuresta eteläsuomalaisesta kaupunkiseudusta. Myös Uudenkau-
pungin ja etenkin 1990-luvun lopulla räjähdysmäisesti kehittynyt Salon seutu 
ovat merkittäviä tekijöitä maakunnan kehitykselle. Erityispiirteenä Varsinais-
Suomen aluerakenteessa on pidettävä laajan ydinmaaseudun lisäksi maailman-
laajuisesti ainutlaatuista ja laajaa saaristoa, joka asettaa esimerkiksi liikenteelle 
suuria haasteita. Saaristoa voi ajallisten etäisyyksien suhteen verrata jopa Lap-
piin. 
 
Sijainti maan lounaisosassa lähellä keskisen Euroopan ydinalueita antaa Varsi-
nais-Suomelle hyvät kehittämisen lähtökohdat. Maakunnan elinkeinorakenne on 
monipuolinen, joskin perinteinen teollisuus on kokenut voimakkaita laskusuh-
danteita etenkin Uudenkaupungin (Vakka-Suomen) seudulla. Maakunnan tuo-
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tannollinen keskittymä on siirtynyt yhä enemmän akselille Turku-Salo sekä toi-
saalta myös Uudenkaupungin seudulle. Elinkeinoelämän vetureina on elektro-
niikka- ja kulkuneuvoteollisuus sekä potentiaalisena kasvualana bioteknologia. 
Nämä alat ovat tosin varsin suhdanneherkkiä ja maakunnan tulevaisuuden kan-
nalta iso merkitys onkin yhden suuryhtiön, Nokian, menestyksellä. Laajan maa-
seudun vuoksi Varsinais-Suomea pidetään Suomen vilja-aittana. 
 
 

 
Kuva 7. Varsinais-Suomen aluerakenne. Kartassa valtatiet (numeroituina), kantatiet, 
seututiet, rautatiet (mustalla), lentoasema, merkittävimmät keskukset ja vesistöt. 
 
 
Liikenneinfrastruktuuri. Maakuntaohjelman mukaan Varsinais-Suomi on ak-
tiivisesti mukana liikenneyhteyksien kehittämishankkeissa tavoitteenaan maa-
kunnan suhteellisen sijainnin paraneminen. Varsinais-Suomen vahvin yhteis-
työsuunta ja liikenneväylä osoittaa itään pääkaupunkiseudun suuntaan. Osana 
Pohjolan kolmiota E18-tie on tarkoitus rakentaa tulevaisuudessa moottori-
tietasoiseksi yhteydeksi Helsinkiin ja aina itärajalle asti; nyt syksyllä 2004 moot-
toritie yltää Turusta Saloon. Valtatien 8 liittäminen yleiseurooppalaiseen TEN-
verkkoon ja valtatien 10 liikennöinnin turvaaminen koetaan myös tärkeiksi. 
1980-luvulla lanseerattua Etelä-Suomen kärkikolmio (Helsinki-Tampere-Turku) 
–ajattelumallia, joka edellyttäisi valtatien 9 Turku-Tampere merkittävää huomi-
oimista, ei suoranaisesti ole enää havaittavissa Varsinais-Suomen eikä Pirkan-
maankaan strategioissa. Yllättävän vähälle huomiolle tie on jäänyt myös tuo-
reessa ”Etelä-Suomen aluerakenne 2030” –työpaperissa, jonka liikennevisiossa 

          Vt 2
Laitila

          Yläne
Uusikaupunki Loimaa

       Vt 8     Vt 9      Somero
           Aura    Vt 10
Raisio

Naantali   Turku
Paimio       Salo

       Vt 1  E18

       Parainen
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mm. valtatie 10 Turku-Hämeenlinna asetetaan korkealaatutieksi, mutta ei valta-
tietä 9 (Etelä-Suomen maakuntien liittouma 2004). Väestöltään samankokoisella 
Pirkanmaalla on pääteitä selvästi Varsinais-Suomea enemmän (Kuvat 5. ja 7.). 
Osaltaan tämän selittää Varsinais-Suomen mereinen aluerakenne ja Pirkanmaata 
paremmat seututieyhteydet. 
 
Varsinais-Suomessa rataliikenteellä on muita kohdemaakuntia pienempi suhteel-
linen merkitys. Tärkeimmät yhteydet ovat Helsingin ja Tampereen radat. Näistä 
ensimmäinen kiertää etelärannikolla sijaitsevan Karjaan kautta ja asettaa siten 
tieliikenteen monessa suhteessa kilpailukykyisempään asemaan. Viime aikoina 
on mediassa virinnyt keskustelua ratayhteyden radikaalista oikaisusta, jolloin ra-
ta kulkisi Salosta suoraan Lohjan kautta Espooseen. 90 kilometrin pituisella oi-
kaisulla matka-ajaksi Turusta Helsinkiin tulisi vain hieman runsas tunti. Turusta 
on teollisuuden käytössä oleva rataosuus myös Uuteenkaupunkiin. Vuonna 1995 
laaditussa tarveselvityksessä pohdittiin jatkoyhteyden rakentamista Raumalle ja 
Poriin sekä mahdollisesti jopa Parkanoon saakka. (Ratahallintokeskus 2004a, 3, 
5.) Tällaiset suuren luokan ratahankkeet kohottaisivat elinkeinorakenteen voi-
makkaasta taantumisesta kärsineiden lounaisrannikon alueiden vetovoimaa ja 
asettaisivat ne kokonaan uuteen liikenteelliseen asemaan, mutta olisivat samalla 
erittäin paljon resursseja kuluttavia hankkeita. 
 
Merkittäviä kauppamerenkulun satamia maakunnassa ovat Turku, Naantali ja 
Uusikaupunki; Turussa on myös maamme toiseksi tärkein matkustajasatama. 
Turun satamassa pystytään tutkimuksen kohdealueista myös parhaiten hyödyn-
tämään yhdistetyt kuljetukset kuten autolautta- ja roro-yhteydet sekä junalaut-
tayhteydet Tukholmaan ja Travemündeen. Rikkonainen saaristo ja matalat ran-
tavedet tuovat erityisesti Varsinais-Suomessa meriliikenteelle suuria kustannuk-
sia verrattuna esimerkiksi muihin EU-valtioihin, joiden rannat ovat selväpiirtei-
siä ja syviä. Matkailullisessa mielessä laaja saaristo on erittäin merkittävä. Kesä-
kuukausina lomalaisten aiheuttamat ruuhkapiikit ovat huomattavia. Lentoliiken-
teen suhteen Varsinais-Suomi on Pohjois-Pohjanmaan tavoin merkittävässä 
asemassa. Turun lentoasema on sekä operaatioiden että matkustajien kokonais-
määrässä mitaten maan kolmanneksi vilkkain. Kansainvälisessä liikenteessä 
Turku on tärkein lentoasema Helsinki-Vantaan jälkeen. Erityisesti maakunnan 
korkean teknologian yritykset käyttävät hyväkseen lentoaseman tarjoamia nopei-
ta ulkomaanyhteyksiä. 
 
Kehittämisstrategiat. Varsinais-Suomessa on kolme aluekeskusohjelmaa. Tu-
run seudun ohjelman tavoitteena on yrittäjyyden edistäminen, työllisyyden pa-
rantaminen, syrjäytymisen estäminen, asuin- ja elinympäristön kehittäminen se-
kä palvelujen turvaaminen. Salon seudun aluekeskusohjelmassa alueen visioi-
daan olevan teknologisesti edistynyt vihreä laakso. Tavoitteena on vahvistaa 
seudun rakenteita vastaamaan kasvukeskushaasteita sekä kytkeä oppilaitokset ja 
osaamiskeskukset tiiviimmin yritysten kehittämiseen. Vakka-Suomen aluekes-
kusohjelman päämääränä on seudun vetovoimatekijöiden vahvistaminen myön-
teisen väestönkehityksen ja yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi. (Si-
säasiainministeriö 2003a, 68, 76, 80.) 
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Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden pohjalta on 
ohjelmakaudeksi 2001-2004 asetettu toimintalinjat, jotka ovat: 
 

1) Osaaminen – osaamisesta tehdään kaikkien voimavara; 
2) Elinkeinoelämä – elinkeinoelämän kehittämisellä turvataan maakunnan menestymi-

nen; 
3) Kansainvälistyminen – maakunnasta kehitetään Itämeren kansainvälinen keskus 

alueen asemaa hyödyntäen; 
4) Hyvinvointi – hyvinvointipolitiikalla ehkäistään syrjäytyminen; 
5) Ympäristö – ympäristöstä tehdään maakunnan valtti. 
 
Erikoisen aluerakenteensa ja sijaintinsa vuoksi Varsinais-Suomi panostaa erityi-
sesti ympäristöön ja logistiikkaan. Myös maaseutu- ja saaristopolitiikalla on tär-
keä rooli. Maakunnassa on Tilastokeskuksen luokituksen mukaan 44 maaseutu-
maista kuntaa, joista erikseen kahdeksan on saaristokuntia. Maaseudun kehittä-
misessä kansallisesti tärkeimmäksi tavoitteeksi on asetettu sen elävänä säilyttä-
minen, jonka ehtona on riittävien työllisyysmahdollisuuksien takaaminen. Maa-
kunnassa maaseudun elinkeinot ovat muuttuneet perinteisistä maaseutuamma-
teista monien pienten ammattiryhmien kirjoon, sillä lähes 40 prosentilla tiloista 
harjoitetaan maatalouden ohella muutakin yritystoimintaa, kuten maatalouskone- 
ja maanrakennusurakointia sekä polttopuiden valmistusta ja myyntiä. Maakunta-
ohjelman mukaan maaseudun elävöittämiseksi elinkeinoja on yhä monipuolistet-
tava. Mahdollisuuksia on mm. hevos- ja lammastaloudessa sekä kasvihuonetuo-
tannossa. Yritysten voimakas kasvu maaseudulla ei ole ennakoitavaa; ennem-
minkin voitaisiin lisätä ali- ja osahankintaa sekä kohottaa tuotannon jalostusas-
tetta. Edellä mainitut strategiat ovatkin maaseutu- ja saaristomaisessa mutta vä-
estöltään kookkaassa Varsinais-Suomessa paremmin toteutettavissa kuin monis-
sa muissa Suomen maakunnissa. 
 
Lähteet: Haastattelut; Kuntatiedon keskus 2004; Varsinais-Suomen liitto 2001; Varsi-
nais-Suomen liitto 2002. 
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Taulukko 1. Maakuntaprofiilit. Punaisella arvot, jotka ylittävät maan keskiarvon; sini-
sellä arvot, jotka alittavat maan keskiarvon. (Kuntatiedon keskus 2004; Tiehallinto 
2002d; Tiehallinto 2004f.) 
 
 

3.5 Yhteenveto 
 

Suomen kaltaisessa pinta-alaltaan laajassa rannikkovaltiossa aluerakenteen mo-
nipuolisuus on kiistaton tosiasia. Lisäksi on syytä painottaa, että maassamme 
aluerakenteen erilaisuus on esimerkiksi keskistä Eurooppaa suurempi, sillä myös 
suuri ilmastollinen vaihtelu ja ankarat sääolosuhteet ovat Suomessa luoneet omat 
vaikutteensa yhteiskunnan rakentumiselle ja sen ylläpidolle. Etelä-Karjala, Pir-
kanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi edustavat tässä tutkimuksessa 
aluerakenteensa ja liikenteellisen sijaintinsa puolesta erilaisia alueita. Huomioi-
tava on kuitenkin se, että kooltaan laajat maakunnat, kuten Pohjois-Pohjanmaa, 
edustavat jo itsessään hyvin erilaisia alueita (”pienois-Suomea”) eikä maakun-
nan asettaminen tietynlaisen profiilin ole tällöin tarkoituksenmukaista eikä edes 
mahdollista. Samankaltainen havainto pätee aluerakenteen monipuolisuudeltaan 
rikkailla Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomella. Ainoan poikkeuksen tekee pie-

Alue Etelä-
Karjala Pirkan-maa Pohjois-

Pohjan-maa
Varsinais-

Suomi Suomi

Väestö ja pinta-ala
Väestö 2003 136 300 457 300 371 900 452 400 5 219 700
Alle 15 v. (%) 15,7 17,0 21,0 16,8 17,6
15-64 v. (%) 65,5 66,9 65,9 66,5 66,8
yli 64 v. (%) 18,8 16,1 13,1 16,7 15,6
Maapinta-ala 2004 5 600 12 300 35 300 10 600 304 500
Asukastiheys 2003 hlö/km2 24,3 37,3 10,5 42,6 17,1
Taajama-aste 2003 81,1 86,3 80,7 83,6 83,4
Elinkeinorakenne 2002
Alkutuotanto 5,3 3,0 6,1 4,2 4,3
Jalostus 29,8 31,9 27,8 30,0 25,8
Palvelut 62,8 63,4 63,9 64,4 68,1
Koulutus 2002
Tutkinnon suorittaneet 66 100 235 500 182 800 226 900 2 612 000
Keskiaste (%) 65,6 61,2 63,8 60,9 60,3
Alempi korkea-aste (%) 27,5 28,5 27,2 28,6 29,2
Ylempi korkea-aste (%) 6,9 10,3 9,1 10,4 10,5
Työvoima 2002 64 300 225 700 171 900 222 600 2 560 000
Työttömyys-% 15,6 12,7 13,6 10,3 11,8
Huoltosuhde 1,52 1,30 1,49 1,26 1,31
Tiestö ja liikenne 2003
Yleisten teiden pituudet, km 2 219 4 943 8 047 4 750 78 107

Yleisten teiden liikenne, milj. autokm 839 2 880 2 794 2 685 33 004
Liikenteen kasvu-% 2001-2003 5,27 7,70 10,09 10,00 8,10
Liikennemäärän jakautuminen, %
Valtatiet 63,1 56,7 51,9 34,6 49,2
Kantatiet 3,1 10,7 8,8 13,6 13,0
Seututiet 15,4 16,6 15,9 29,5 19,1
Yhdystiet 18,4 16,0 23,4 22,3 18,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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nempikokoinen Etelä-Karjala, jossa alueellinen vaihtelu on vähäisempää. Tällöin 
koko maakunta voidaan nähdä pelkistetymmin ”metsäteollisuuspainotteisena ra-
jamaakuntana”. 
 
Eri liikennemuodot (tie-, rata-, vesi- ja ilmaliikenne) ovat vahvasti edustettuna 
jokaisessa kohdemaakunnassa, joskin hieman eri tavoin. Tieliikenteessä on ha-
vaittavissa suuret maakunnittaiset erot liikenteen jakautumisessa eri tieluokkien 
kesken. Kun koko maassa keskimäärin puolet liikenteestä tapahtuu valtateillä, 
niin Etelä-Karjalassa vastaava luku on peräti 63 % ja Varsinais-Suomessa vain 
35 % (Taulukko 1.). Eroja on myös sen suhteen, miten paljon ja millä tavoin 
muiden maakuntien tieliikenne on riippuvainen tarkasteltavan maakunnan alu-
eella olevasta tieliikenneinfrastruktuurista. 
 
Rataliikenteessä on henkilö- ja tavaraliikennettä tai pelkästään jälkimmäistä har-
joittavia alueita. Monin paikoin rataliikenne toimii jo täydellä kapasiteetilla ja 
liikenteen kasvu kohdistuukin tällöin juuri tieliikenteen puolelle. Asian kiteytti 
osuvasti eräs haastateltu henkilö: ”Rataverkolle ei useinkaan ole mahdollista 
asettaa lisää junia, mutta tieverkolle sopii aina muutama auto lisää”. Ruuhkais-
ten rataosuuksien vastapainona on myös olemassa lakkautusuhan alla olevia 
osuuksia, joiden ylläpitokustannukset ja matkustus- tai kuljetusmäärät ovat kes-
kenään epäsoinnussa. 
 
Vesiliikenteen suhteen kauppamerenkulku nousee tärkeimpään asemaan jokai-
sessa maakunnassa, näin myös sisämaan Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Etelä-
Karjalassa sisävesiliikenteellä ja Saimaan kanavalla on uittojen vuoksi merkittä-
vä rooli myös elinkeinoelämässä. Matkailumielessä jokainen kohdemaakunnista 
hyödyntää vesiliikennettään, joskin suurta potentiaalia on yhä olemassa. Erityi-
sesti eräiden jokien valjastaminen matkailukäyttöön voisi tuoda alueille ainakin 
pienimuotoisia kasvusysäyksiä. 
 
Lentoasemat kohdemaakunnissa ovat omalla tavallaan profiloituneita joko tava-
ra-, liike- tai vapaa-ajanmatkailun suhteen. Erityisesti halpalentoyhtiöt ovat vii-
me aikoina muokanneet ihmisten matkustustottumuksia. Näin esimerkiksi Pir-
kanmaalla Tampere-Pirkkalan lentoasemalla, jonka matkustajamäärien kasvuta-
voitteet ovat varsin korkeat. Halpalentoyhtiöt eivät kuitenkaan nopeasyklisen 
toimintansa vuoksi kykene kovin paljoa antamaan vaikutteita pitkäjänteiseen lii-
kennesuunnitteluun. 
 
Kohdemaakuntien kehittämisasiakirjoista on havaittavissa, että maakunnat prio-
risoivat samantapaisia tavoitteita tärkeiksi ja toimintalinjatkin muistuttavat var-
sin paljon toisiaan. Vain esitystapa voi hieman vaihdella, mutta pääsisällöltään 
strategioissa ei ole paljoa eroa. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä ihmisten 
tarpeet ja tavoitteet eivät katso asuinpaikkaa. Viime aikoina lanseerattu käsite 
”hyvä elämä” on yksilön perustarve asuinpaikasta riippumatta. Vaikka erojen 
hakeminen strategiaohjelmista saattaa olla välillä vaikeatakin, on niistä löydettä-
vissä myös omaleimaisia piirteitä. Maakuntien tärkeimmiksi valitut erikoistu-
misalueet eroavat toisistaan jonkin verran. 
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Yleistäen todeten Etelä-Karjala näkee tulevaisuuden painopistealueenaan nykyi-
sen teollisuuden (etenkin metsäteollisuus) kehittämisen ja raja-aseman suomat 
mahdollisuudet. Venäjä-korttia pidetään hyvin vahvana. Pirkanmaa on kohde-
maakunnista ehkä neutraalein ilmaisemaan selkeitä erikoistumisalueitaan. Tä-
män ymmärtää siksikin, että maakunta pärjää jo nyt melkoisen hyvin usealla 
sektorilla. Tavoitteena on monipuolisen tuotantorakenteen ja globaalin kilpailu-
kyvyn vahvistaminen, joiden suhteen on aistittavissa realistista uskoa omiin 
mahdollisuuksiin. 
 
Kehittämisstrategioiden perusteella Pohjois-Pohjanmaa on kohdemaakunnista 
eniten pienyrittäjyyteen kannustava siitäkin huolimatta, että sen teollisuuden tu-
kirakenteet pohjautuvat muutaman suuren tuotantolaitoksen varaan. Pohjois-
Pohjanmaan strategiat painottavat vahvasti myös matkailupuolta, jossa sillä on 
muutamista menestyvistä matkailualueistaan huolimatta yhä kasvun ja kehittä-
misen varaa. Varsinais-Suomen kehittämisstrategiat panostavat nekin monipuo-
lisuuteen. Maakunnan poikkeuksellisesta luonnonmaantieteestä ja sijainnista 
johtuen se korostaa muita kohdemaakuntia enemmän ympäristöä ja logistiikkaa. 
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4 LIIKENNEVÄYLÄNPITO JA SEN TOIMET ALUEIDEN ERIKOISTUMISTA TU-
ETTAESSA 
 

Tämän luvun aluksi esitellään lyhyesti liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) 
hallinnonalan keskeiset väylävirastot eli Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Me-
renkulkulaitos sekä liikelaitoksena toimiva Ilmailulaitos. Lyhyen väyläviran-
omaisesittelyn jälkeen tarkastellaan miten virastot seuraavat ja käsittelevät omis-
sa toimissaan alueellisen kehittämistyön seurannan tunnuslukuja. Vastausta hae-
taan siihen, minkälainen tieto on tarpeellista pohdittaessa alueellisen kehityksen 
ja liikenneinfrastruktuurin välistä suhdetta. Seuraavaksi käsitellään väyläviran-
omaisten keskeisiä tietotarpeita, joita paikkaamalla ne pystyisivät kohdistamaan 
resurssejaan paremmin. Luvun lopuksi tarkastellaan eräitä alueellisia ja yhteis-
kunnallisia ilmiöitä, jotka aiheuttavat kohdemaakunnissa alueiden eriytymistä ja 
erikoistumista sekä pohditaan liikenneväylänpidon toimenpiteitä alueiden eri-
koistumista tuettaessa. Luvun sisältö perustuu pääosin eri väyläviranomaisten 
haastatteluihin ja niiden perusteella tehtyyn analyysiin sekä heidän laatimiin 
toimintalinjoihin ja –suunnitelmiin (TTS ja PTS). 
 

4.1 Väylävirastot ja Ilmailulaitos 
 

Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä (78 000 km) ja kehittää niitä osana 
liikennejärjestelmää sekä tarjoaa liikenteen ohjaus- ja tietopalveluja. Tiehallinto 
syntyi vuonna 2001 kun Tielaitos-niminen virasto jakaantui Tiehallinnoksi ja 
Tieliikelaitokseksi. Tiehallinto koostuu keskushallinnosta ja yhdeksästä tiepiiris-
tä, joista kukin toimii 1-3 maakunnan alueella (Kuva 8.). Tiepiirien ansiosta Tie-
hallinnolla on muita väylävirastoja läheisempi yhteys mm. maakunnalliseen 
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin. 
 
Tiehallinto toimii asiakaslähtöisesti ja 
sen toiminnassa keskeisiä lähtökohtia 
ovat liikenteen turvallisuus ja sujuvuus 
sekä ympäristövaikutusten hallinta. 
Tiehallinnolla on käytössään valtion 
budjetista rahoitus, joka jaetaan kes-
kushallinnon ja tiepiirien kesken. Pe-
rustienpidon rahoitus jakautuu tiestön 
hoitoon (esim. auraus), ylläpitoon 
(esim. päällystäminen), laajennus- ja 
uusinvestointeihin (esim. ohituskaistat 
ja liittymät) ja liikenteen hallintaan 
(esim. varoitusjärjestelmät ja tiedotta-
minen). Näistä hoito ja ylläpito nielevät 
valtaosan rahoista. Lisäksi suurille in-
vestointihankkeille, kuten moottoriteil-
le, on oma rahoituksensa. 

Kuva 8. Tiehallinnon tiepiirit (Tiehallinto 
2004d). 
 

Lähteet: Haastattelut, Tiehallinto 2004d. 
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Ratahallintokeskuksesta (RHK) tuli vi-
ranomaisorganisaatio vuonna 1995, kun 
Valtionrautatiet yhtiöitettiin. Organisaati-
olla on keskushallinto Helsingissä, alue-
organisaatioita ei ole. 
 
Ratahallintokeskuksen toiminta-ajatuksena on edistää rautatieliikenteen toimin-
taedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimais-
ta ja kansainvälistä liikennejärjestelmää. RHK vastaa valtion rataverkon ylläpi-
dosta ja kehittämisestä sekä rautatieliikenteen turvallisuudesta. Rataverkkoa 
maassamme on  5 900 km, sivuraiteineen 8 700 km. RHK hallinnoi rataverkkoa 
siihen kuuluvine laitteineen, rakenteineen ja maa-alueineen. Organisaatio toimii 
tilaajavirastona, joka ostaa ratojen rakentamisen, kunnossapito- ja rakentamis-
työt sekä kiinteistönhoidon ja liikenteenohjauksen palvelut ulkopuolisilta yrityk-
siltä. Varat ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon saadaan pääosin valtion ta-
lousarviosta sekä ratamaksuina, jota rautatieliikennettä harjoittava VR Osakeyh-
tiö maksaa RHK:lle ratojen käytöstä. 
 
Lähteet: Haastattelut, Ratahallintokeskus 2004c. 
 
 
 
 
 
 
 
Merenkulkulaitoksella (MKL) tapahtui vuoden 2004 alussa organisaatiouudis-
tus kun viranomaistoiminnot ja liiketoiminnot erotettiin toisistaan jakamalla ne 
kolmeen osaan: Merenkulkulaitokseen, Varustamoliikelaitokseen ja Luotsauslii-
kelaitokseen. MKL muodostuu keskushallinnosta ja neljästä merenkulkupiiristä: 
Pohjanlahden, Saaristomeren, Suomenlahden ja Järvi-Suomen merenkulkupii-
reistä (Kuva 9.). Se on siis LVM:n väylävirastoista Tiehallinnon ohella toinen, 
jolla on omat alueorganisaationsa. Merenkulkulaitos on merenkulun turvallisuu-
desta, talvimerenkulun avustamisesta, väylänpidosta, meriliikenteen ohjauksesta 
ja luotsauksesta sekä merikartoituksesta ja yhteysaluspalveluista vastaava viran-
omainen. Se vastaa siitä, että kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen perus-
toimintaedellytyksiä ylläpidetään ja kehitetään taloudellisesti, turvallisesti ja 
ympäristöä säästäen. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin Merenkulkulaitok-
sen toimilohko on väylänpito, joka jakautuu ylläpitoon ja kehittämiseen. Ylläpi-
toon kuuluu mm. väylien hoito, kanavien käyttö, väylien kunnossapitoruoppauk-
set sekä huoltolaitteiden kunnossapito. Kehittämishankkeet voidaan jakaa pie-
niin ja suuriin kehittämishankkeisiin, joista edelliset päättää MKL itse ja jäl-
kimmäisten toteutuksesta päätetään valtion talousarviossa. MKL hankkii meren-
kulun varmistamiseen tarvittavat palvelut joko kahdelta liikelaitokselta tai muilta 
yrityksiltä. MKL perustaa toimintansa pitkälti asiakaslähtöisyyteen. Kauppame-
renkulkua palvelevan toiminnan MKL rahoittaa asiakkailta perittävillä väylä-
maksuilla, jotka ovat noin 82 % organisaation koko budjetista. Suomen rannikon 
ja sisämaan 45 satamaa ovat joko kunnan tai yksityisen omistuksessa. 
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Lähteet: Haastattelut, Merenkulkulaitos 2004. 
 

 
Kuva 9. Merenkulkulaitoksen merenkulkupiirit ja piirikonttorit (Merenkulkulaitos 
2004). 
 
 
Ilmailulaitoksen tehtävänä on ylläpitää Suomen lento-
asemaverkostoa ja lennonvarmistusjärjestelmää. Se myös 
tuottaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalvelu-
ja sekä niitä tukevia liiketoimintoja. Ilmailulaitos vastaa 
lentoturvallisuustyöstä ja lentoliikennepolitiikasta yhdessä 
LVM:n kanssa. 
 
Ilmailulaitos on valtion liikelaitos, jonka vastuulla olevien 25 lentoaseman ja 
valtakunnallisen lennonvarmistusjärjestelmän palvelut tuotetaan liiketaloudelli-
sin perustein. Se rahoittaa toimintansa käyttäjiltä perittävillä palvelumaksuilla 
ilman valtion budjettirahoitusta. Lentoasemista kuusi sijaitsee tutkimuksen koh-
dealueella: Etelä-Karjalassa Lappeenrannan, Pirkanmaalla Hallin ja Tampere-
Pirkkalan, Pohjois-Pohjanmaalla Kuusamon ja Oulun sekä Varsinais-Suomessa 
Turun lentoasema. Alueellisesti Ilmailulaitos on jaettu viiteen yhteistoiminta-
alueeseen, joiden aluejohtajina toimivat Helsingin, Rovaniemen, Kuopion, Jy-
väskylän ja Turun lentoasemien päälliköt. Investoinneista päättäminen on keski-
tetty Ilmailulaitoksen pääkonttoriin. 
 
Lähteet: Ilmailulaitos 2003; Ilmailulaitos 2004. 
 
 

Vaasa

Lappeenranta
               Turku

Helsinki
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4.2 Alueellisen kehittämistyön seuranta ja tiedon käsittely väylävirastoissa 
 

Yhteiskunnan eri toimintojen kansainvälistyessä ja talouden muutoksien tullessa 
yhä riippuvaisemmiksi globaaleista ilmiöistä on samalla alueellinen kehittämis-
työ muodostunut entistä paikallisemmaksi ja selvemmin alhaalta ylöspäin jäsen-
tyväksi, maakunnista ja niiden toimijoista lähteväksi suunnittelu- ja kehittämis-
prosessiksi. Yhteiskunnallisen hallinnan muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi 
ja useita toimijaryhmiä yhteen nivovaksi prosessiksi, suunnittelua ja sen kohteita 
koskevan tiedon hallinnasta ja käytettävyydestä on tullut yksi kehittämistyön 
avainparametreistä. 
 
Jo tutkimuksen johdannossa mainittiin, että mm. Tilastokeskus, sisäasiainminis-
teriö sekä eri ennuste- ja tutkimuslaitokset tuottavat erilaista profiili- ja baromet-
ritietoa aluekehityksen yleisestä tilasta ja sen erilaisista temaattisista osa-
alueista. Huomattava osa kehitystä ja etenkin kehittämistyötä koskevasta tietova-
rannosta on kuitenkin laadullista, erilaisista ohjelmadokumenteista koostuvaa. 
Aluekehitysviranomaisina toimivien maakunnallisten liittojen maakuntasuunni-
telmat ja –ohjelmat nojaavat suurelta osin numeeriseen, erilaisia ilmiöitä kuvaa-
vaan ja suhteuttavaan materiaaliin. 
 
Haastatteluidenkin perusteella vahvistui näkemys, että alueellista kehitystä kos-
kevaa tietoa on saatavilla Suomessa runsaasti verrattuna esimerkiksi muihin EU-
maihin, erityisesti vuonna 2004 liittyneisiin itäisen Euroopan jäsenvaltioihin. 
Tiedon suuri määrä on kuitenkin peittänyt alleen merkittäviä syy-seuraus –
suhteita. Vaikutelma siitä, minkälaiset toimenpiteet tehoavat erilaisissa ympäris-
töissä erityistä kehityspotentiaalia luovina voimina, saattaa hämärtyä ja jopa jäy-
kistyä vallitseviksi (poliittisiksi) uskomuksiksi. 
 
Erilaisen määrällisen tiedon runsaudesta huolimatta kehityskuvan hahmottami-
nen on nähtävä ensisijaisesti laadullisen tiedon hallintaprosessina. Aluekehitys-
viranomaiset, maakunnalliset liitot, ovat ensisijaisesti poliittisia toimijoita ja nii-
den laatimat kehittämisasiakirjat siten poliittisen prosessin tuotteita. Alueellisten 
kehittämistavoitteiden analyysi on tässä tutkimuksessa jo aiemmin kytketty juuri 
näihin dokumentteihin ja niissä esille tuotuun kehittämisen tavoitteistoon. 
 

4.2.1 Alueiden kehittämisen yleisten tavoitteiden seuranta 
 
Seurannan tunnusluvut. Luvussa 2 mainittiin alueiden kehittämislakiin perus-
tuvista ja valtioneuvoston tammikuussa 2004 päättämistä alueiden kehittämisen 
yleisistä tavoitteista, jotka ovat alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen, palvelu-
rakenteen turvaaminen koko maassa sekä tasapainoinen alueellinen kehittämi-
nen. Näiden tavoitteiden toteutumisen kokonaisseurannasta vastaa sisäasiainmi-
nisteriö ja alueilla valtion aluehallintoviranomaiset sekä maakunnalliset liitot. 
Päätöksen mukaan tavoitteiden toteutumista seurataan erityisesti seuraavilla kuu-
teen ryhmään luokittuvilla tunnusluvuilla, joita tarkastellaan maakuntatason li-
säksi maakunnan sisällä eri tyyppisillä alueilla, esimerkiksi seutukunnissa. (Si-
säasiainministeriö 2004.) 
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1) koulutustaso 
- tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä 
- korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 

2) työmarkkinatilanne 
- työllisyysaste, työttömyysaste (aikasarja) 
- työpaikkojen määrä (indeksi v. 2000 = 100) 

3) muuttoliike ja väestö 
- nettomuutto; osuus väestöstä 
- luonnollinen väestönkasvu; osuus väestöstä 
- huoltosuhde (ei-työlliset/työlliset) 

4) alueellinen BKT; tuotanto 
- BKT/asukas 
- tuotannon kasvu 
- liikevaihdon kehitys (nopeat suhdannemuuttujat) 
- yritysten lukumäärä, uudet yritykset, lopettaneet yritykset 

5) kuntatalous erityyppisissä kunnissa 
- vuosikate; vuosikate/investoinnit 
- velka sekä konsernivelka (euroa/asukas) 
- tuloveroprosentti 

6) hyvinvointi 
- sairastavuusaste 
- toimeentulotuen saajat; osuus väestöstä 

 
 
Arvio seurannan tunnuslukujen käytettävyydestä väyläpolitiikassa. Tutki-
muksen väyläviranomaishaastatteluiden yhteydessä pyydettiin haastateltavia ar-
vioimaan em. muuttujien soveltuvuutta alueellisen kehityksen seurannassa. Ylei-
sesti todettiin, että pelkät numeeriset arvot eivät useinkaan kerro koko totuutta ja 
niiden yhteyteen olisikin kehiteltävä jonkinlainen yhtenevin perustein laadittu 
sanallinen tulkinta. Selvästi myönteisenä asiana pidettiin sitä, että muuttujien 
suhteellisen vähäinen määrä pitää seurannan hallittavissa. Muuttujat kuvastavat 
tietyn alueen kehitystä siinä määrin, että ne kykenevät antamaan siitä kokonais-
kuvan. Sitä vastoin kun mietitään esimerkiksi räätälöityjä liikenneväylänpidon 
toimenpiteitä, niin em. seurantaluvut tuskin ovat enää soveltuvia; niiden perus-
teella ei useinkaan kyetä perustelemaan yksittäisten väylähankkeiden tarpeelli-
suutta. Lisäksi tulee huomata, että tunnusluvuilla tehtävä kokonaisseuranta ei 
myöskään sovellu yhtä hyvin jokaiseen maakuntaan tai seutukuntaan. Tämä sik-
si, että kehittämisen lähtökohdatkin ovat niissä erilaisia, joten havaittavat ilmiöt 
samankaltaistenkin tunnuslukujen taustalla käyttäytyvät eri tavoin eri alueilla. 
 
Tunnuslukujen seuraaminen. Väyläviranomaiset ilmoittivat seuraavansa em. 
tunnuslukuja melko vaihtelevasti. Esimerkiksi Tiehallinnon jokainen tiepiiri ja 
Ratahallintokeskus ilmoittivat seuraavansa kohtia 3 (muuttoliike ja väestö) ja 4 
(alueellinen BKT; tuotanto). Muutamat tiepiirit ilmoittivat, että muutokset näissä 
tunnusluvuissa vaikuttavat tienpidollisiin toimenpiteisiin; toisaalta kaikkien toi-
mintaan muutoksilla ei kuitenkaan ole suurtakaan merkitystä. Alueen ikäraken-
teen merkitystä korostettiin erityisesti Oulun tiepiirissä, jossa onkin useita voi-
makkaasti kasvavia kuntia. Myös Hämeen tiepiirissä väestönmuutoksia seura-
taan melko intensiivisesti. Muutama väyläviranomainen ilmoitti myös seuraa-
vansa kohtaa 2 (työmarkkinatilanne). Kohtien 1 (koulutustaso), 5 (kuntatalous) 
ja 6 (hyvinvointi) seuranta jää vähemmälle kaikilla väyläviranomaisilla. Kunta-
talouden kohdalla painotettiin erikseen, että liikenneväylänpidon toimenpiteitä 
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mietittäessä kunnan taloudella ei ole merkitystä, vaikka usein kuntaneuvottelui-
den yhteydessä kunnat mielellään korostavatkin positiivisia talousnäkymiään. 
Kokonaisuutena painotettiin, että katsanto ei ole vain nykyhetkessä, vaan tule-
vaisuuden ennusmerkkejä pyritään yhä tarkemmin tulkitsemaan. 
 
Sen sijaan Merenkulkulaitoksella em. tunnuslukujen aktiivinen seuraaminen on 
jokseenkin vähäistä. Organisaation toimintaperiaatteet (mm. voimakas asiakas-
lähtöisyys) eroavat sen verran muista väyläviranomaisista, että suurta tarvetta 
esimerkiksi väestö- tai työpaikkakehityksen seuraamiselle ei ole. Merenkulkulai-
toksen asiakkaat maksavat väylämaksuja ja toiminta suunnataan heidän tar-
peidensa mukaan. Tällöin alueellisen kehittämisen tavoitteiden seuranta ei ole 
priorisoitu ykköseksi. Toisaalta mittavat vesiväylähankkeet väkisinkin edistävät 
myös alueellista kehitystä, mutta lähtökohtaisesti Merenkulkulaitoksella tämä ei 
ole ensisijainen tavoite. Merenkulkulaitoksella kuitenkin nähdään, että tulevai-
suudessa heidän kiinnostuksensa kääntynee yhä enemmän tulevan kehityksen 
ennakointiin esimerkiksi sen suhteen, miten maan teollinen rakenne muokkau-
tuu. 
 
Tunnuslukujen kehittämistarpeet. Selviä kehittämistarpeita valtioneuvoston 
asettamaan alueiden kehittämisen yleisten tavoitteiden seurantakaavioon ei an-
nettu. Yksi muutos voisi kuitenkin olla kohtaan 3 (muuttoliike ja väestö) lisättä-
vä loma-asukkaiden/kesämökkiläisten lukumäärä. Lisäksi jos seurannassa huo-
mioitaisiin enemmän väyläpolitiikkaa, niin kohtaan 6 (hyvinvointi) voisi liiken-
teellisestä näkökulmasta liittää esimerkiksi a) liikenneturvallisuuden, b) kevyen 
liikenteen verkoston pituuden ja c) keskimääräisen työmatkan pituuden. Omaksi 
pääkohdakseen seurannassa saattaisi olla tarpeen eritellä (7) alue- ja yhdyskunta-
rakenteen eheytyminen/hajoaminen. Tämä tosin on erittäin hankalasti määrälli-
sesti mitattavissa, joten jonkinlainen laadullinen tarkastelutapa saattaisi tässäkin 
kohtaa olla tarpeen. Tarkastelun kohdalla voisi syntyä jonkinlainen linkki maa-
kuntakaavoitukseen ja sen piirissä tapahtuvaan tietojen hankintaan ja prosessiin 
mahdollisen gis-pohjaisen paikkatietoanalyysin yhteydessä. 
 

4.2.2 Tiedon käsittely väylävirastoissa 
 
Väyläviranomaisten käsittelemä tieto on pitkälti kvantitatiivista eli määrällistä. 
Kvalitatiivista eli laadullista tietoa saadaan esimerkiksi asiakaspalautteen, maa-
kunnan yhteistyöryhmissä (MYR) toimimisen ja tutkimuksien kautta. Laadulli-
sen tiedon synkronointi enemmän käytettyyn määrälliseen tietoon onkin ehkä 
haasteellisin osa tiedonkäsittelyprosessia. Näiden kahden tietolajin yhteensovit-
taminen nähdään tulevaisuudessa välttämättömäksi. Vuonna 2003 valmistuikin 
selvitys, jossa näiden kahden tietolajin yhteensovittamista on pohdittu (Tiehal-
linto 2003b). 
  
Väyläviranomaishaastatteluiden perusteella tiedon käsittelyssä esiintyy joskus 
ongelmia. Tällaisessa tilanteessa onkin oleellista korostaa tiedon tuottajan, tie-
don käsittelijän ja päättäjän välistä yhteistyötä tuotetun tiedon oikeellisuuden ja 
tarpeettoman tiedon minimoimisen vuoksi. Tosi asiassa väyläviranomaisilla on 
myös tarpeetonta tietoa, jonka tuottamiseksi on kulutettu turhaan resursseja. 
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Usein käy niin, että tiedon käsittelijät ovat erillään päättäjistä. Tiedon tuottami-
sesta keskusteltaessa olisikin aluksi tarpeen määritellä mahdollisimman tarkasti, 
minkälaista tietoa tarvitaan ja mihin sitä käytetään. Väyläviranomaishaastatte-
luiden yhteydessä ilmeni myös, että määrällisen tiedon analysointi tulisi tehdä 
aiempaa objektiivisemmin ja johdetummin tilastotieteellisistä perusteista käsin, 
ts. yhtenäisemmin perustein. (Kuva 10.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10. Tiedon tuottajan, tiedon käsittelijän ja päättäjien välinen tiedonkulun ketju. 
Vasemmalla usein nykytilaa muistuttava tilanne, jossa keskusteluyhteys eri tahojen kes-
ken on vähäistä. Oikealla tilanne, jossa yhteistyö eri tahojen välillä on toimivampaa ja 
tasapainoisempaa. 
 
 
Kysyttäessä mielipidettä väylävirastojen yhteisestä tietokannasta, jossa olisi koo-
tusti kaikki väyläviranomaisten tarvitsema tieto, asia koetaan kaksijakoisesti. 
Tietokantojen koordinointi kuten usea muukin yhteistyömuoto eri väyläviran-
omaisten kesken nähdään osittain hedelmällisenä. Positiivista yhteisessä tieto-
kannassa olisi se, että mahdolliset ristiriitaisuudet saataisiin karsittua. Myös kes-
kustelu väylävirastojen välillä saattaisi helpottua ja esimerkiksi eri väylävirasto-
jen vaikutustarkastelut samalta alueelta olisivat helpommin vertailtavissa. Toi-
saalta yhteisen tietokannan hienoisena negatiivisena puolena pidettiin sitä, että 
joidenkin väylävirastojen tietotarpeet eroavat suuresti toisistaan ja tietokannasta 
ei siten olisi hyötyä. Näin erityisesti kun ajatellaan vesiliikennettä organisoivan 
Merenkulkulaitoksen ja kuivan maan liikennettä organisoivien Tiehallinnon ja 
Ratahallintokeskuksen tietotarpeita. Erityisesti kahden jälkimmäisen väyläviras-
ton yhteistyön lisäämiselle niin tietotarpeiden suhteen kuin muutenkin näytetään 
haastateltavien keskuudessa laajalti vihreätä valoa. 
 
 

4.3 Väylävirastojen keskeisiä tietotarpeita 
 
Väyläviranomaisten mielestä heidän toimintansa kannalta oleellista tietoa on 
yleisesti ottaen saatavilla runsaasti ja tieto koetaan luotettavaksi. Perustunnuslu-
vut oman toiminta-alueen väestöstä ja teollisuudesta ovat tiedossa, kuten on jo 
todettu. Myös liikennesuoritteesta saadaan pääosin kattavasti tietoa; tosin joita-
kin tiedon vajavaisuuksia kuitenkin esiintyy. Raskaan ajoneuvoliikenteen kulje-
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tuksien nykytilasta koetaan tarvittavan lisätietoa. Tämän asian suhteen tiepiireillä 
onkin meneillään eri luontoisia selvityksiä. Raskaan liikenteen tulevaisuudennä-
kymät koetaankin kevyttä ajoneuvoliikennettä huomattavasti vaikeammiksi ar-
vioida. Tilanne on mielenkiintoinen, sillä vaikeasti ennustettava raskas ajoneu-
voliikenne vaikuttaa useissa tapauksissa tienpitoon enemmän kuin helpommin 
ennustettava kevyt ajoneuvoliikenne. Tulevaisuudessa raskaan ajoneuvoliiken-
teen kehitys tulee eriytymään ehkä jopa aiempaa enemmän. Luoteis-Venäjän ta-
louskasvu, Vuosaaren suursataman vaikutukset ja suomalaisten suuryritysten yl-
lättävät investointi- ja sijaintiratkaisut muiden muassa saattavat muuttaa Suomen 
tavaraliikenteen kuljetusvirtoja huomattavasti. Luoteis-Venäjän talouskasvu 
koskettaa koko maata, mutta erityisesti sen vaikutukset ovat havaittavissa Etelä-
Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Vuosaaren sataman vaikutukset ulottuvat puoles-
taan koko maahan sekä lisääntyvinä pääkaupunkiseudun halkovina kuljetuksina 
että mahdollisesti muiden satamien muuttuvina kuljetusmäärinä. Vuosaaren sa-
taman lisäksi niin liikenteellisestä kuin ympäristöllisestä perspektiivistä mielen-
kiintoisia ovat Suomenlahdella Venäjän puolella sijaitseva Koiviston (Primorsk) 
öljysatama ja Uuraaseen (Vysotsk) suunnitteilla oleva öljysatama. 
 
Mielenkiinto kohdistuu myös tie- ja rataliikenteen puolella maamme kymmeniin 
rannikkosatamiin, joiden ulkomaankaupan merikuljetukset muokkaavat hyvin 
paljon maaliikennettäkin. Satamien liikennevirtojen tulevan kehityksen arvioi-
minen on eri väyläviranomaisille erittäin tärkeätä, mutta perin vaikeata. Suomes-
sa on havaittavissa satamien laajempaa erikoistumista, jolloin ne eivät suoraan 
kilpaile samoista tavaravirroista. Tosin kilpailuakin ilmenee etenkin konttiliiken-
teessä, jonka volyymi kasvanee tulevaisuudessa. Pienen kilpailuasetelman lisäksi 
suomalaiset satamat ovat etsiytyneet yhteistyöhön. Turun, Naantalin, Uudenkau-
pungin, Rauman ja Porin satamat muodostavat ns. Southwestern ports –liiton. 
Kotkan ja Haminan satamilla on Straightway-yhteistyötä, joka edistää niiden yh-
teyksiä Venäjän liikenteessä. Perämeren satamilla on Northlink-ryhmä, joka 
toimii yhteystyössä VR Cargon kanssa, niin ikään Venäjä-yhteydet tavoittee-
naan. (Litukka 2002.) 
 
Suurimpien suomalaisten teollisuuslaitosten investointihankkeet ovat joskus sa-
laisia, mutta väyläviranomaiset ovat kertomansa mukaan myös näistä kohtalai-
sen hyvin perillä. Sen sijaan Etelä-Karjalassa koetaan itärajan takaisten suuryri-
tysten investointihankkeiden sekä toiminnan yleensäkin olevan vaikeasti enna-
koitavaa, joten tästä perspektiivistä tietoa tarvittaisiin ehdottomasti nykyistä 
enemmän. Liikenneväylänpidon kannalta erityisen merkittäviä suurten teolli-
suuslaitosten investointihankkeiden nähdään olevan Ratahallintokeskuksella ja 
Merenkulkulaitoksella. Useat rataosuudet toimivat pitkälti tavaraliikenteen eh-
doilla, jolloin ne usein saattavat olla myös yhden ainoan tuotantolaitoksen käy-
tössä. Myös muutamat satamat ovat miltei täysin riippuvaisia yhden suuren tuo-
tantolaitoksen toiminnasta. Merenkulkulaitoksella tuleekin olla tarkasti selvillä 
esimerkiksi siitä kuinka syvä satamaan johtavan väylän tulee olla, jotta se vastai-
si tuotantolaitoksen mahdollisten investointien ja lisäkapasiteetin mukaisiin tar-
peisiin. Usein väylän pienikin lisäsyvennys takaa sen, että satamaan voidaan 
operoida selvästi isommilla (kantavimmilla) aluksilla. Esimerkkinä voisi mainita 
Oulun satamaan johtavan väylän, jonka syvyys on 10 metriä. Jos syvyys olisi 30 
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cm matalampi, niin satamaan tulevien alusten maksimipainon tulisi olla 2 000 
tonnia nykyistä vähemmän, mikä vastaa noin 50 kuorma-auton massaa. 
 
Maatalouden kuljetuksien suhteen tietotarpeet ovat viime vuosina kasvaneet. 
Maatalouden rakennemuutoksen ja keskimääräisen tilakoon kasvun vuoksi maa-
talouden kuljetukset ovat muuttuneet viime vuosina yhä pidemmiksi ja suurem-
pien yksikkökokojen suuntaan. Erityisen tärkeätä maatalouden kuljetuksien 
huomioimisen tulee olla maatalousvaltaisilla alueilla; tällainen kohdemaakunnis-
ta on etenkin Varsinais-Suomi, mutta myös Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan 
eteläosissa maataloudella on paikoin isokin paikallinen merkitys. Lihantuotan-
non ja kasvinviljelyn erikoistuminen maakuntaa pienemmissä maatalousvaltai-
sissa alueyksiköissä, kuten kunnissa, saattaa vaikuttaa hyvinkin paljon alueen 
tienpidollisiin tarpeisiin, erityisesti ylläpidon ja hoidon suhteen. 
 
Elintarviketeollisuudessa tapahtuneet fuusiot ovat vähentäneet joitakin tuotanto-
yksiköistä ja sitä kautta myös pidentäneet kuljetuksia. Kohdemaakunnista esi-
merkki pidentyneistä mutta tulevaisuuden kannalta epävarmoista maatalouskul-
jetuksista ovat sokerijuurikaskuljetukset Saloon Sucros Oy:n tehtaille. Varsinais-
Suomessa viljelläänkin 39 prosenttia ja pohjoisnaapurissa Satakunnassa 24 pro-
senttia koko Suomen sokerijuurikastuotannosta. Kuljetukset ovat kausittaisia; 
yleensä syyskuun lopusta joulukuuhun, jolloin tuotantokin on käynnissä. Suurin 
osa eli 90 prosenttia kuljetuksista on kumipyöräliikennettä, vain 10 prosenttia on 
rataliikennettä. Suomen sokerituotannosta tekee epävarman EU:n sokeripolitii-
kan ratkaisut. Sokerijuurikkaan viljely maassamme tuskin tulee jatkumaan ilman 
riittävää tukea ja viljelyn loppuessa myös tuotanto uhkaa loppua. Sokerijuurik-
kaan lisäksi maassamme on myös muita ”kriittisiä” viljelykasveja, joiden tule-
vaisuudennäkymät ovat arvailujen varassa. (Tiehallinto 2003a.) 
 
Tiehallinnon toiminnan kannalta merkityksellistä on se, että kunnallisten koulu-
kyytien ajoreitit ovat selvillä. Eri tiepiirit näyttävät seuraavan koulukyytien jär-
jestämistä kuitenkin hieman eri tavoin, ja tässä suhteessa lisätietotarpeita on 
olemassa. Myös pienempien peruskoulun ala-asteiden lopettamisesta ollaan suh-
teellisen hyvin tietoisia jo siinä vaiheessa kun keskustelua niiden olemassa olos-
ta kunnissa käydään. 
 
Kansallisesti ja maakunnallisesti merkittävistä kesätapahtumista, kuten asunto-
messuista ja maatalousnäyttelyistä, tiepiirit saavat tarpeeksi tietoa. Sen sijaan 
seudullisesti ja paikallisesti huomattavien tapahtumien aiheuttamat liikennepiikit 
jäävät usein tiedostamatta. Erilaiset pienemmissä kunnissa olevat kesätapahtu-
mat ovatkin lisääntyneet selkeästi viime vuosina. Liikenneväylänpidon tarpeet 
vaihtelevat hyvin paljon tällaisissa yleensä harvaan liikennöitävillä alueilla kun 
esimerkiksi vuoden yhtenä tiettynä viikonloppuna alueelle virtaa ihmisiä läheltä 
ja kaukaa. 
 
Maakunnallisesti merkittäviä kesätapahtumia tutkimuksen kohdemaakunnissa 
vuonna 2004 olivat esimerkiksi Imatra Big Band Festival Etelä-Karjalassa hei-
näkuussa, Vammalan Vanhan kirjallisuuden päivät Pirkanmaalla heinäkuussa, 
Kansainväliset Oulun suurmessut Pohjois-Pohjanmaalla elokuussa ja Turun 
Ruisrock Varsinais-Suomessa heinäkuussa. Seudullisesti merkittäviä tapahtumia 
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em. pienemmissä kunnissa puolestaan olivat esimerkiksi Ylämaan kansainväliset 
jalokivi- ja mineraalimessut Etelä-Karjalassa heinäkuussa, Vesilahden Kowan 
Teknologian päivät Pirkanmaalla toukokuussa, Taivalkosken Päätaloviikko Poh-
jois-Pohjanmaalla heinäkuussa ja Nauvon Kamarimusiikkipäivät Varsinais-
Suomessa heinäkuussa. Paikallisesti merkittäviä tapahtumia kuten erilaisia kylä-
päiviä ja kesäteatteriesityksiä on maassamme satoja. Näillä on suuri paikallinen 
merkitys, sillä esimerkiksi kesäteatterit sijaitsevat yleensä haja-asutusalueilla, 
vähemmän liikennöityjen teiden varsilla. 
 
Tiedon saannissa ei näytä olevan siis isoja ongelmia lukuun ottamatta tiettyjä 
em. erityistarpeita, joiden suhteen väyläviranomaisilla on jo tekeilläkin selvityk-
siä. Myös paikkaan sidottu tieto eli paikkatieto on tuonut merkittäviä apuja ai-
empaan verrattuna. Varsinkin tiepiireillä on tähän perehtyneenä erityisiä henki-
löitä. 
 
 

4.4 Liikenneväylänpidon toimenpiteitä alueiden erikoistumista tuettaessa 
 

Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan eräitä tutkimuksen kohdemaakunnissa ha-
vaittavia alueellisia tai yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka 1) liittyvät edellä esitel-
tyihin väyläviranomaisten ilmoittamiin tietotarpeisiin sekä 2) osaltaan aiheutta-
vat alueellista eriytymistä ja erikoistumista. Samassa yhteydessä määritellään 
joitakin liikenneväylänpidon toimenpiteitä, joilla on nähtävissä vaikutusta alueen 
erikoistumisen tukemiseen. Tärkeätä on muistaa, että esitetyt toimenpiteet eivät 
tue pelkästään kohdealueen tärkeitä erikoistumisaloja, vaan niillä on huomatta-
vasti laajempi vaikutus. 
 

4.4.1 Teollisuuden rakennemuutos/erikoistuminen 
 
Luvussa kaksi alueiden erikoistuminen määriteltiin pitkälti työnjaon näkökul-
masta: tuotantoalueet, vapaa-ajan alueet (matkailu, kakkosasuminen) jne. Aluee-
na voidaan tällöin käsittää esimerkiksi maakunta tai seutukunta. Maassamme on 
useita yhteen vahvaan teolliseen toimialaan keskittyneitä seutukuntia, joista voi-
daan käyttää myös nimitystä tuotantoympäristö. Asiayhteydessä voidaan puhua 
myös kaupunkiseutujen toiminnallisesta erikoistumisesta, joka heijastaa elinkei-
notoiminnan alueellista keskittymistä. Esimerkkeinä mainittakoon kohdemaa-
kunnista Etelä-Karjalan Imatran seutu ja Pirkanmaan Valkeakosken seutu (met-
säteollisuus), Pohjois-Pohjanmaan Raahen seutu (metalliteollisuus) sekä Varsi-
nais-Suomen Salon seutu (korkean teknologian teollisuus), jotka myös Antikai-
nen (2001) on määritellyt teollisuuteen erikoistuneiksi seuduiksi (Taulukko 2.). 
Ominaista seudullisille tuotantoympäristöille on se, että niiden osuus kansallises-
ta teollisuuden viennistä ja jalostuksesta on selvästi suurempi kuin osuus koko 
maan väestöstä. Myös maakuntakeskuksista Tampereen ja etenkin Oulun seutu 
olivat 1990-luvun lopulla sellaisia, joiden teollisuuden viennin ja jalostuksen ar-
vo oli suhteessa selvästi korkeampi kuin osuus väestöstä. Tampereen seudun te-
ollisuusperusta oli hyvin monialainen, kun taas Oulun seudun enemmän elektro-
niikkateollisuuteen painottunut (Antikainen 2001; Laakso 2000). 
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Taulukko 2. Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen 
maakuntien keskusseudun ja vahvimman tuotantoympäristön prosenttiosuudet kansalli-
sesta kokonaismäärästä/-arvosta vuosina 1998-1999 (Antikainen 2001). 
 
 
Aluekeskusohjelman katsauksessa syksyllä 2004 kirjoitelleen Laakson mukaan 
voidaan karkeasti todeta, että suuri kaupunki on lähes poikkeuksetta monipuoli-
sen elinkeinorakenteen omaava, kun taas pienemmät kaupungit ovat usein eri-
koistuneita. Maamme vahvimmin yhteen tai muutamaan harvaan toimialaan eri-
koistuneet kaupunkiseudut ovat järjestyksessä Maarianhamina (vesiliikenne), 
Raahe (metalliteollisuus), Imatra (metsäteollisuus), Jämsä (metsäteollisuus), 
Porvoo (kemia- ja öljyteollisuus), Salo (elektroniikkateollisuus) sekä Valkea-
koski (metsäteollisuus). Maamme seitsemän elinkeinorakenteeltaan erikois-
tuneimman kaupunkiseudun joukossa on siis yksi alue kustakin tämän tutkimuk-
sen kohdemaakunnasta. Vähiten erikoistuneita, jolla tässä yhteydessä tarkoite-
taan elinkeinorakenteeltaan monipuolisia kaupunkiseutuja, ovat erityisesti maa-
kuntakeskukset. Näissä julkinen hallinto kuuluu poikkeuksetta vahvaan toimi-
alaan. (Laakso 2004.) 
 
Liikenneväylänpidon toimenpiteitä teollisuuden rakennemuutok-
sen/erikoistumisen näkökulmasta. Tavarakuljetusten vaatimukset korostavat 
sekä entistä nopeampia ja täsmällisempiä että kustannuksiltaan aiempaa tehok-
kaampia kuljetuksia. Eri teollisuuden alat kuitenkin edellyttävät liikenneväylän-
pidolta erilaisia asioita. Erityisen tärkeätä täsmällisyys on kaupan, korkean tek-
nologian sekä elintarvike- ja tekstiiliteollisuuden tuotteiden kuljetuksissa. Ne 
edellyttävät liikenneväylien pidolta laajennus- ja uusinvestointeja päätieyhteyk-
sillä, isojen kasvukeskusten kehäteillä sekä lentokenttä- ja satamayhteyksillä. 
Kustannustehokkuus sen sijaan on tärkeä seikka varsinkin puuraaka-aineiden, 
metsä-, rakennus-, kemian- ja metalliteollisuustuotteiden sekä polttoaineiden 
kuljetuksissa. Nämä puolestaan edellyttävät tieverkon hyvän rakenteellisen kun-
non turvaamista korvausinvestoinnein sekä satamien kapasiteetin käyttöasteen 
nostamista ja toimintojen kehittämistä. Tiekuljetuksista osa on kustannustehok-
kaita ja osa täsmällisiä, rataliikenteessä lähes kaikki ja vesiliikenteessä kaikki 
ovat kustannustehokkaita, lentoliikenteessä kaikki puolestaan pelkästään täsmäl-
lisyyttä korostavia. (ks. Liikenne- ja viestintäministeriö 2002.) 
 
Tutkimuksen kohdemaakunnissa on nähtävissä useita liikenneväylänpidon toi-
menpiteitä (hankkeita), joilla on teollisuuden tuotantorakenteen erikoistumisen 
tukemisen lisäksi yhteys alueelliseen kehitykseen. Etelä-Karjalassa tällainen 

Keskusseutu/ 
Tuotantoympäristö 
(erikoistumisala)

Asukasluku (%) koko 
maan arvosta

Teollisuuden 
viennin (%) arvo

Teollisuuden 
jalostuksen (%) arvo

Lappeenranta 1,33 1,69 1,97
Imatra (metsä) 0,81 2,21 1,63
Tampere 5,68 7,28 7,12
Valkeakoski (metsä) 0,82 1,33 1,59
Oulu 3,33 6,42 5,29
Raahe (metalli) 0,71 0,79 1,31
Turku 5,44 3,60 4,69
Salo (teknologia) 1,20 10,14 5,35
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hanke on Luumäki-Imatra –radan tason nosto ja valtatien 6 perusparantaminen 
välillä Lappeenranta-Imatra. Molemmilla nähdään olevan selvä yhteys myös 
maakunnan ydinakselin aluerakenteen eheytymiseen ja koko maakunnan ylei-
seen kehitykseen. Rajaliikenteen tarpeisiin kyettäisiin vastaamaan paremmin 
Nuijamaan ja Imatran raja-asemien liikennejärjestelyin (mm. pysäköinti ja odo-
tuskaistajärjestelyt) sekä valtatien 13 Lappeenranta-Nuijamaa parannustoimenpi-
tein. Nuijamaan raja-aseman järjestelyt ovatkin jo vireillä ja ne ovat hyödyksi 
myös vesiliikenteelle nopeuttaen huoltoliikennettä Saimaan kanavan vuokra-
alueelle. Etelä-Karjalassa koetaan myös valtatie 26 Luumäki-Hamina erittäin 
kriittiseksi tekijäksi kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta huolimatta 
siitä, että suurin osa tiestä sijaitsee Kymenlaakson puolella. (Haastattelut; Etelä-
Karjalan liitto 2003a; Tiehallinto 2002b; Tiehallinto 2004b.) 
 
Pirkanmaalla valtatien 3 uudistukseen nivoutuvan läntisen kehätien kakkosvaihe 
koetaan ratkaisevan tärkeäksi koko läntisen Suomen tavaravirtojen sujuvan liik-
kuvuuden kannalta. Läntisen kehätien kautta kulkee sekä etelään Helsinkiin ja 
Turkuun, länteen Raumalle ja Poriin että pohjoiseen Jyväskylään ja Seinäjoelle 
suuntautuva liikenne. Valtatien 9 mittavan perusparantamisen jälkeen maakun-
nan päätieverkolla ei valtatien 3 Tampereen länsi- ja pohjoispuolta lukuun otta-
matta ole suuria kehittämistarpeita. Sen sijaan etenkin talvikunnossapidon mer-
kitystä pidetään maakunnassa varsin suurena. Tampereen kaupunkiseudun sisäi-
sen liikkuvuuden, kauttakulkuliikenteen ja teollisuuden kuljetusten kannalta hy-
vin tärkeänä hankkeena koetaan ns. Rantaväylä (Paasikiven–Kekkosentie) Näsi-
järven ja Pyhäjärven välisellä kannaksella keskustan pohjoispuolella. Tieosuus 
ruuhkautuu päivittäin ja on maamme vilkkain pääkaupunkiseudun ulkopuolinen 
yleinen tie. (Haastattelut; Tiehallinto 2001; Tiehallinto 2004a.) 
 
Pohjois-Pohjanmaalla teollisuuden kuljetusten kannalta tärkein hanke on Poh-
janmaan radan nykyisen tason nostaminen mm. kantavuuden ja nopeuden osalta. 
Päätiehankkeista tärkeänä koetaan valtatien 4 kehittäminen Limingassa. Suurten 
teollisuusalueiden yhteyksien kehittäminen liikenteen ja yleensäkin logistiikan 
toimivuuden turvaamiseksi nähdään tärkeänä Oulun tiepiirissä; esimerkki tällai-
sesta hankkeesta on valtatien 20 osalta Oulun Ruskon teollisuusalue. Pohjois-
Pohjanmaan vesiliikenteessä syväväylien ruoppaaminen raskaiden kuljetusten 
osalta erityisesti Raahessa on tärkeätä Rautaruukin tehtaiden kilpailukyvyn kan-
nalta. (Haastattelut; Pohjois-Pohjanmaan liitto 2000; Tiehallinto 2002a; Tiehal-
linto 2004c.) 
 
Varsinais-Suomessa merkittäväksi hankkeeksi myös teollisuuden kuljetuksien 
suhteen mainitaan 50 kilometrin pituinen Muurla-Lohja –moottoritiehanke, jossa 
valmistuessaan tulisi olemaan seitsemän tunnelia. Toinen tärkeä hanke on Laiti-
lan ja Euran välisen tieosuuden (kantatie 43) rakenteen parantaminen. Tietä 
käyttää kuljetuksissaan mm. harjavaltalainen ja euralainen teollisuus sekä Uu-
denkaupungin satama. Vesiliikennepuolella teollisuuden kannalta huomiota tulee 
kiinnittää Naantalin ja Uudenkaupungin satamien väylien syventämiseen. Naan-
talin sataman väylä on tarkoitus syventää 13,0 metristä 15,3 metriin, jotta For-
tumin jalostamon raakaöljyhuolto ja ympärivuotiset häiriöttömät merikuljetukset 
uusilla alustyypeillä kyetään varmistamaan. (Haastattelut; Merenkulkulaitos 
2003; Tiehallinto 2002c; Tiehallinto 2004g.) 
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Metsätalous. Teollisuuden rakennemuutoksen yhteydessä tarkastellaan vielä 
erikseen toista Suomen perinteisistä pääelinkeinoista eli metsätaloutta. Näin sik-
si, että metsätalous ja -teollisuus on merkittävässä roolissa kaikissa kohdemaa-
kunnissa Varsinais-Suomea lukuun ottamatta. Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa 
toimivat raakapuun lähteinä; Etelä-Karjala ja osin Pirkanmaa jatkojalostajina. 
Raakapuun kuljetukset vaikuttavat voimakkaasti liikenneväylänpitoon. Vuodesta 
1960 lähtien autolla kuljetetun raakapuun määrä on noin nelinkertaistunut ja ny-
kyään jo yli kaksi kolmasosaa raakapuusta matkaa kumipyörien päällä. (Kuva 
11.) Eniten puurekkojen määrä on kuitenkin lisääntynyt pääteillä. 
 

 
Kuva 11. Metsäyhtiöille kuljetetun raakapuun määrä kulkumuodoittain vuosina 1960-
2000 (Tilastokeskus 2001). 
 
 
Liikenneväylänpidon toimenpiteitä metsätalouden muutoksen näkökulmas-
ta. On liian yleistävää pitää esimerkiksi Imatran seutua pelkästään metsäteolli-
sena seutuna, vaikka se aiemmin mainitun erikoistumisasteen mukaan onkin 
maamme kolmanneksi erikoistunein kaupunkiseutu. Lisäksi metsäteollisina seu-
tuina pidettävät Imatra ja Valkeakoski ovat muilta aluerakenteen osiltaan niin 
erilaisia, että samankaltaisten liikenneväylänpidollisten toimien soveltaminen 
molemmille alueille on tuskin järkevää. Väyläviranomaisten tuleekin olla tietoi-
sia myös kohdealueen aluerakenteesta ja kehityskuvasta. 
 
Useiden haastatteluissakin esiin nousseiden näkemysten mukaan raskaat kulje-
tukset, kuten puutavara, tulisi suorittaa mahdollisimman paljon vesi- tai rauta-
teitse. Tämänkaltainen kehitys on kuitenkin eräillä alueilla lähes mahdottomuus, 
sillä rataverkko toimii jo täydellä kapasiteetilla. Tällöin kuljetuksien kasvu siir-
tyy suoraan tieverkolle, malliesimerkkinä voidaan pitää ratayhteyttä Kouvola-
Imatra. Tilanne voi olla myös sellainen, että muita kuljetusvaihtoehtoja ei yksin-
kertaisesti ole edes olemassa, jolloin kehittämistoimenpiteet on kohdistettava 
tienpitoon. Tällainen tilanne on esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan itäosissa, jossa 
puutavaran kuljetusreittien kehittäminen ja päällystäminen erityisesti Kuusamon 
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rajanylityspaikalle on tärkeätä. Metsäteollisuuden näkökulmasta ikuinen ongel-
ma ovat alempiasteisen tieverkon painorajoitukset, joiden on sanottu pahimpina 
kelirikkovuosina tuoneen suuria tappioita metsäteollisuusyhtiöille. 
 

4.4.2 Maatalouden rakennemuutos/erikoistuminen 
 
Yksi vahvasti liikenneväylänpitoon vaikuttavista ilmiöistä on maatalouden har-
joittamisessa tapahtunut murros. Vaikka suomalainen maatalous on viime vuosi-
na – erityisesti EU:hun liittymisen jälkeen – kokenut erittäin suuria muutoksia, 
on viljelty peltoala kuitenkin pysynyt lähes ennallaan noin 20 000 neliökilomet-
rissä. Sitä vastoin viljelyä harjoittavien maatilojen lukumäärässä on tapahtunut 
iso pudotus, sillä vuosina 1980-2000 määrä vajosi lähes kolmannekseen. Samal-
la keskimääräinen tilakoko kasvoi 2,5-kertaiseksi (Taulukko 3.). Trendi on jat-
kunut 2000-luvun alussa vähintäänkin samalla volyymilla. Myös vuokrapeltojen 
määrä on kasvanut voimakkaasti (Tilastokeskus 2002). Maataloutta harjoittavien 
tilojen määrän väheneminen kuitenkin lisää maatalouden kuljetuksia, sillä kas-
vaneen tilakoon vuoksi viljeltävät pellot sijaitsevat keskimäärin kauempana 
maatilasta kuin aikaisemmin. Hämeen tiepiirillä on havaittu myös maatalouden 
konekaluston muuttuneen Pirkanmaalla aiempaa selvästi raskaammaksi, mikä on 
siten kuormittanut erityisesti kelirikkoherkkiä tieosia juuri pahimpaan kelirikko-
aikaan. Tutkimuksen kohdemaakunnista Varsinais-Suomessa keskimääräinen ti-
lakoko on Suomen suurimpia. 
 
 

 
Taulukko 3. Viljellyn peltoalan muutokset, tilojen keskikoko, tilojen kokojakauma ja 
tilojen yhteismäärä Suomessa vuosina 1980-2000 (Tilastokeskus 1996; Tilastokeskus 
2001). 
 
 
Maatalouden heikentynyt kannattavuus, maatilojen lukumäärän väheneminen ja 
alan epäselvät tulevaisuudennäkymät eivät heijastu suoraan maatalouden liiken-
netarpeiden vähenemisenä. Maaseutuammateissa tapahtuu laadullisia muutoksia 
ja näissä ammateissa olevat henkilöt asettavat tulevaisuudessa toisenlaisia va-
paa-ajan käyttämiseen liittyviä vaatimuksia - etenkin kun tilakoko kasvaa ja ko-
ko toimialalla alaa valtaa entistä enemmän teollinen logiikka. Esimerkiksi lomi-
tuksien kehittyminen sekä ihmisiä ja koneita osalle tilayrityksistä toimittavat 
palvelut synnyttänevät uudenlaista liikennepainetta. Harrastus- ja virkistysmat-
koja tehdään kahdensuuntaisesti, sekä kaupungista maalle että päinvastoin. Vuo-
rovaikutus kaupunkien ja maaseudun välillä on nähtävä voimistuvana ilmiönä. 
 
Liikenneväylänpidon toimenpiteitä maatalouden rakennemuutoksen näkö-
kulmasta. Tässä yhteydessä tulee painottaa erityisesti tienpidon ylläpidon ja 

Vuosi Viljelty 
peltoala 
1000 ha

Tilan 
keskikoko 

(ha)
< 10 ha

Tilan     10-
30 ha

koko       30-
100 ha > 100 ha

Tiloja 
yhteensä

1980 2270 10,1 138 600 74 400 11 300 387 224 700
1990 2089 16,2 47 000 64 600 17 000 486 129 100
2000 2006 25,1 18 100 35 200 24 900 1 665 79 900
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hoidon merkitystä, koska mittavilla perusparannuksilla saati uusilla väylillä ei 
tule olemaan suurta merkitystä maatalouden kuljetustarpeisiin vastattaessa. To-
sin eräiden kapeiden siltojen leventäminen, tavoitteena parempi liikenneturvalli-
suus ja kantavuuksien turvaaminen, liittyy läheisesti haja-asutusalueiden maata-
louden raskaisiin kuljetuksiin. Myös alempiasteisen tieverkon painorajoituksia 
tulisi joissakin tapauksissa lieventää tai poistaa, joskin tämä edellyttää ensin 
tienpidollisia toimenpiteitä. Joka tapauksessa vastatessa maatalouden kuljetus-
tarpeisiin korostuu vielä entisestään tarkasti harkitut ja räätälöidyt erityistoimen-
piteet. Keskustelu isoimpien maatalouden harjoittajien ja tienpitäjän välillä voisi 
parhaimmillaan muodostua samankaltaiseksi kuin se on jo nykyään teollisuuslai-
tosten ja tienpitäjien välillä. 
 

4.4.3 Palveluiden rakennemuutos/erikoistuminen 
 
Suomalaisten ostokäyttäytyminen on muuttunut kyläkauppojen radikaalin vähe-
nemisen ja kaupan suuryksiköiden kasvun myötä. Vuonna 1980 maassamme oli 
vähittäistavarakauppoja lähes 9 000, mutta vuonna 2001 enää noin 3 500. Kylä-
kauppojen kohdalla laskusuhdanne vastaavana ajanjaksona oli vieläkin jyrkem-
pi: 3 400 # 800. (Pohjois-Savon liitto 2002.) Suurimpien keskusten kaupan pal-
veluvarustus kohentui huomattavasti 1990-luvulla kun suuret automarketit kehä-
teiden tuntumassa valtasivat asemia. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) yhtenä tavoitteena on kehittää kaupan 
suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta kestävän yhdyskuntarakenteen ja palvelu-
jen turvaamiseksi. Pyrkimyksenä on vahvistaa etenkin kaupunkien keskustoja 
monipuolisina palvelukeskuksina ja turvata päivittäistavarakaupan palvelut 
asuntoalueilla. Kaupunkikeskustoissa sijaitsevia vähittäiskaupan suurmyymälöi-
tä ovat mm. tavaratalot ja ostoskeskukset, jotka eivät vaikuta liikenteeseen niin 
paljon kuin ydinkeskustojen ulkopuolella sijaitsevat hypermarketit ja laatikko-
myymälät, joiden lukumäärä Euroopan tasolla lähes kaksinkertaistui 1990-
luvulla. (Ympäristöministeriö 2001.) 
 
Nykyajan ilmiönä ovat myös ns. kaupan erikoissuuret yksiköt, jotka edesauttavat 
hyvin paljon ostos- ja asiointimatkojen pidentymistä. Tällaisten kaupan suuryk-
siköiden asiakkaista suuri osa tulee yli sadan kilometrin etäisyydeltä; esimerkki-
nä Etelä-Pohjanmaalla Töysässä sijaitseva Veljekset Keskisen suurmyymälä. 
Myös Pirkanmaalla Lempäälään valtateiden 3 ja 9 liepeille suunnitteilla oleva 
Marjamäen ostoskeskus perustaa ideansa juuri siihen, että asiakaskunta koostuu 
koko eteläisen Suomen alueelta. Eräs esimerkki erikoistuneesta kaupan yksikös-
tä on ensimmäisenä pääkaupunkiseudulle rantautunut huonekalu- ja sisustusliike 
Ikea sekä joulukuussa 2004 Tampereen kupeeseen Pirkkalaan avattu Pohjois-
maiden suurin rakennus- ja sisustusalan tavaratalo Bauhaus. Edellä mainituissa 
tapauksissa itse ostosten tekeminen ei läheskään aina ole se pääasia, miksi pai-
kalle on tultu, vaan houkuttimena ovat esimerkiksi erilaiset tapahtumat tai pai-
kan erikoisuus ja matkailullinen arvo. Tällöin asiointi- ja ostosmatkailu pohjau-
tuukin usein osaksi vapaa-ajan elämyksien ja kokemuksien hakemista, jolloin 
kaupan suuryksiköiden liikenteellinen merkitys väkisinkin muodostuu huomat-
tavaksi. 
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Kaupan rakenteen lisäksi myös muu palvelurakenne on viime vuosina kokenut 
isoja muutoksia. Väestön väheneminen haja-asutusalueilla ja pienemmissä kun-
takeskuksissa sekä elintapojen muutokset ovat vähentäneet pienten paikkakunti-
en palveluvarustusta koko Suomessa. Kuvasta 12 havaitaan, että näin on käynyt 
maamme kirjastoille, postilaitokselle ja peruskouluille. Ensin mainittuja tosin tu-
li korvaamaan 1960-luvulla kirjastoautoja, joiden määrä vuoden 1980 jälkeen on 
pysytellyt hieman yli 200 autossa. Myös pankkipalvelut ovat kokeneet suuria 
muutoksia, mutta toisaalta viime aikoina joidenkin pankkiryhmittymien vetäyty-
essä, on tilalle tullut uusia pienempiä ryhmittymiä. 
  

 
Kuva 12. Kirjastojen, postien ja peruskoulujen lukumäärä Suomessa vuosina 
1960/1980-2000. Posteihin on laskettu mukaan postikonttorit, postipalvelupisteet, jul-
kista postinumeroa vailla olevat postipalvelupisteet, asiamiespostit ja postipalveluautot. 
Näistä postikonttorit ja vuonna 1990 tulleet asiamiespostit ovat yhä toiminnassa. (Tilas-
tokeskus 2001.) 
 
 
Hämeen tiepiirissä on pohdittu pääväylän ja paikallisväylän problematiikkaa 
palveluitaan menettävillä alueilla. Varsin ongelmallisia ovat pienehköt kunnat tai 
kylät, joiden kautta kulkee valtakunnallinen pääväylä ja joilla on ikääntynyt vä-
estö. Ikääntyneen väestön vuoksi palvelut ovat vähentyneet ja asukkaat joutuvat 
liikkumaan usein valtaväylän ylitse. Hämeen tiepiirin toimialueella tällaisia on-
gelma-alueita ovat esimerkiksi Virrat, jonka kautta kulkee valtatie 23 ja Mouhi-
järvellä sijaitseva Häijää, jonka kautta kulkevalle valtatielle 11 onkin vuoden 
2004 aikana tehty liittymäjärjestelyitä. Vastaavanlaisia alueita löytyy toki muu-
altakin. Kyseessä on itse asiassa pääväylän ja paikallisväylän välinen ”ikuisuus-
ongelma”. Vaikka kumpikin väylä olisi yksinään turvallinen, niin näiden ris-
teämäkohdassa tapahtuu valitettavan usein onnettomuuksia, joissa osallisena 
ovat paikallinen palvelunhakija ja pääväylän käyttäjä. Eräs ratkaisu tähän on-
gelmaan olisi luonnollisesti jo varhaisessa vaiheessa suoritettava kaavoitusrat-
kaisu, jolloin asuinalueet ja palvelut olisivat samalla puolella pääväylää. Laa-
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jemmalti tarkasteltuna kyseessä on yhteiskuntapoliittinen asia, johon väyläpoli-
tiikka yksinään ei voi tuoda ratkaisua. 
 
Liikenneväylänpidon toimenpiteitä palveluiden/kaupan rakennemuutoksen 
näkökulmasta. Tästä näkökulmasta katsottuna liikenneväylänpidon toimenpi-
teet ovat pitkälti tienpidollisia. Suurten kaupunkiseutujen kaupan suuryksiköt si-
jaitsevat usein kehäteiden varsilla ja tämän perusteella kaupunkiseutujen sujuvi-
en kehätieyhteyksien merkitys kohoaa. Haja-asutusalueilla katoavat palvelut li-
säävät kuntakeskukseen suuntautuvaa liikennettä ja tienpidolliset toimet tulisikin 
tästä näkökulmasta kohdistaa alempiasteisen tieverkon kehittämiseen, ylläpitoon 
ja hoitoon. Varsinaisia toimenpide-ehdotuksia on tässä yhteydessä jokaisessa 
kohdemaakunnassa niin runsaasti, että niitä ei sen tarkemmin eritellä. 
 

4.4.4 Työmatkojen pidentyminen sekä etätyön ja sähköisen asioinnin kasvu 
 
Elinkeinorakenteen muutoksen vuoksi osaaminen on tullut yhä vahvemmaksi te-
kijäksi työmarkkinoilla, mikä edelleen on aiheuttanut työmarkkina-alueiden laa-
jentumista ja siten myös työntekijöiden työmatkat ovat pidentyneet (mm. Kohta-
la 2003). Nykyisin useat työmatkat suuntautuvatkin jo toiseen kuntaan tai jopa 
maakuntaan. Ilmiötä kutsutaan pendelöinniksi, joka on kunnan hallinnolliset ra-
jat ylittävää työssäkäyntiä (mm. Aaltonen 1991, 1). Keskivertopendelöijän ny-
kyisen työmatkan, noin 45 kilometriä, ennakoidaan tulevaisuudessa pitenevän 
entisestään, sillä suurimmissa keskuksissa käydään jo nyt varsin yleisesti töissä 
sadankin kilometrin etäisyydeltä. Yhä useammin törmääkin kommentteihin, jois-
sa ajomatkaa pidetään pienenä hintana, jos viihtyy töissä ja kotona. (Kohtala 
2003.) Ilmiö on tärkeätä huomioida etenkin suurten kaupunkiseutujen ja päätei-
den suhteen. Aikaisempien väyliä koskevien tutkimuksien (mm. Karppi 2001; 
Hanhijärvi 2003) asiantuntijahaastatteluiden yhteydessä on arvioitu, että väylän 
kehittämisen seurauksena työssäkäyntialueet laajenevat, jolloin tämä mahdollis-
taisi paremmin sopivan työvoiman saantia ja olisi eduksi alueen elinkeinoelä-
mälle. Tampereen seudulla työssäkäyntialueiden laajenemisen on nähty olevan 
vahvasti sidoksissa väylän välityskykyyn. 
 
Tietoyhteiskunnan kehittyminen luo etätyön muodossa mahdollisuuksia etenkin 
haja-asutusalueille. Etätyön voidaan ajatella olevan eräänlainen vastavoima pen-
delöinnille, koska työpisteiden joko osittainen tai vakinainen sijainti omassa ko-
dissa parhaimmillaan vähentää kasvavaa työmatkaliikennettä. Etätyön avulla on 
siis mahdollista pienentää liikennesuoritetta, sen aiheuttamaa energiankulutusta 
ja ympäristöongelmia. Tosin useat tarkastelut etätyön vaikutuksista eivät juuri-
kaan puhu tämän puolesta (esim. Pirkanmaan liitto 2000b). Voidaan olettaa, että 
osittainen etätyö ja ihmisten muuttaminen etäälle työpaikastaan pitää kilometri-
suoritteen samana ellei peräti lisää sitä. Samaan aikaanhan työpaikalla välillä 
pistäytyvän etätyöläisen riippuvuus henkilöautosta kasvaa. Joka tapauksessa etä-
työ hakee vielä muotoaan ja voidaan pitää erittäin todennäköisenä sitä, että se 
tavalla tai toisella tulee vahvemmaksi osaksi yhteiskuntakehitystämme. 
 
Tulevaisuutta leimaa myös yhä kasvava palveluiden siirtyminen verkkoon. Säh-
köinen kauppa, rahoitus-, hallinto- ja asiantuntijapalveluiden tarjonta lisääntyy 
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kaiken aikaa. Tällainen luo etenkin haja-asutusalueille uuden mahdollisuuden ol-
la päivittäin kiinni useissa palveluissa. Tämä asettaa haasteita niin palveluiden 
käyttäjille ja tarjoajille kuin myös liikenneväylänpidon suunnittelulle. Parhaiten 
etätyön ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia kyetään hyödyntämään tutki-
muksen vertailumaakunnista Pohjois-Pohjanmaan syrjäisillä haja-asutusalueilla 
ja Varsinais-Suomen saaristoalueilla. 
 
Liikenneväylänpidon toimenpiteitä työmatkojen pidentymisen ja etätyön 
näkökulmasta. Tästä perspektiivistä liikenneväylänpidolliset toimenpiteet kos-
kevat tie- ja rataliikennettä. Tieliikenteessä erityisesti suurehkojen keskusten vä-
liset päätieyhteydet sekä kehätiet ovat merkittävimmässä roolissa pendelöintilii-
kenteen vuoksi. Haastatteluiden yhteydessä kehittämistoimista eniten mainintaa 
saivat ohituskaistat ja hoidon suhteen talvikunnossapito. Rataliikenteessä henki-
löjunien vuorojen lisääminen vastaisi parhaiten pendelöinnin tarpeisiin. Eteläi-
sen Suomen rataverkko toimii kuitenkin jo nyt lähes täydellä teholla, joten vuo-
rojen lisääminen ei useinkaan onnistu ilman lisäraiteiden rakentamista. 
 

4.4.5 Vapaa-ajan ja matkailun kasvu 
 
Matkailu on noussut maailmanlaajuisesti merkittäväksi liiketoimintasektoriksi. 
Nykyään matkailussa taantuva trendi on massalomailu, korostuvat trendit ovat 
mm. luonnonarvojen vahvistuminen ja eri aktiviteettien lisääntyvä käyttö, mikä 
asettaa Suomen hyvään asemaan. On esitetty, että maamme luonnon vuodenai-
kaiset vaihtelut on matkailun muodossa mahdollista hyödyntää monia muita 
maita paremmin (Siirilä & Tervamäki 1993). Matkailu onkin tullut yhä useam-
man maakunnan kehittämisen painopisteeksi tai sen osa-alueeksi. Perinteisten 
matkailukohteiden rinnalle on tullut uusia ympäristöjä, kuten maatilamatkailu- ja 
elämysmatkakohteet, jotka voivat sijaita melkeinpä missä vain. Kuitenkin vo-
lyymiltaan matkailu on suurinta eteläisen Suomen suurilla kaupunkiseuduilla, 
mutta sen suhteellinen merkitys on selvästi isompi tämän alueen ulkopuolella, 
erityisesti Lapissa. 
 
Liikenneväylänpidon toimenpiteitä matkailun näkökulmasta. Liikenne-
väylänpidosta maaseudun uusien elinkeinojen, kuten matkailun, harjoittamisen 
yhteydessä ollaan monta mieltä. Monesti kuulee puhuttavan syrjäalueille johta-
van heikkokuntoisen tien olevan ainoa todellinen este uuden matkailuelinkeinon 
synnyttämiseen. On kuitenkin näkemyksiä, joiden mukaan syrjemmässä sijaitse-
vien alueiden teiden nykyinen taso on useimmiten riittävä matkailuelinkeinoille: 
”Jos kohde sinällään on kiinnostava, niin kyllä sinne mennään, on tie missä kun-
nossa tahansa”. Sen sijaan useat pieneltäkin vaikuttavat seikat, kuten matkailu-
kohteen viitoitus, voivat olla yrittäjän elinkeinolle elintärkeitä asioita. Myös väy-
lien hoito matkakohteen sesonkiaikoina on ensiarvoista. 
 
Kohdemaakuntien vapaa-ajan alueina mainittakoon Saimaan seutu Etelä-
Karjalassa, Ylä-Pirkanmaan erämaa-alueet Pirkanmaalla, Koillismaa ja Kalajoen 
seutu Pohjois-Pohjanmaalla sekä Vakka-Suomi ja Turun saaristo Varsinais-
Suomessa. Matkailuun erikoistumista voidaan tukea mm. Etelä-Karjalassa Tai-
palsaarella, jossa Toijansalmen lauttayhteys korvattaisiin sillalla. Myös jo ai-
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emmin mainitut rajaliikennejärjestelyt palvelisivat rajan ylittävää matkailua. 
Ylä-Pirkanmaan matkailualueilla Kurussa ja Ruovedellä Muroleen kanavan lä-
hettyvillä on muutamia tieosuuksia, joiden rakenteen parantaminen tulisi aloit-
taa. Pohjois-Pohjanmaalla tärkeitä kohteita ovat useiden matkailukeskusten saa-
vutettavuuden parantaminen ja sisäisen liikenteen turvaaminen. Tällaisia ovat 
Kalajoen Hiekkasärkillä kevyen liikenteen ja virkistysreittien toimivuuden pa-
rantaminen, samoin Rukan alueen liikenneyhteyksien turvallisuuden parantami-
nen, sekä Hyrynsalmen Ukkohallan ja Puolangan Paljakan matkailuparin välisen 
tieyhteyden parantaminen. (Haastattelut; Etelä-Karjalan liitto 2003a; Tiehallinto 
2004a.) 
 
Vesistöllisesti rikkonaisen Varsinais-Suomen matkailualueiden kehittämisen tu-
kemisessa liikenneväylänpidon kannalta on merkityksellistä useiden siltojen pe-
rusparantaminen, sillä tiepiirin siltojen kunto on laskenut hieman koko maan 
keskiarvon alapuolelle. Tärkeätä on myös lauttaliikenteen hoito, sillä Turun tie-
piiri hoitaa lauttaliikennettä peräti 21 yhteysvälillä, joista valtaosa sijaitsee Var-
sinais-Suomessa. Muutamissa kohteissa lossin korvaaminen sillalla on sekä tien-
pitäjän kustannusten näkökulmasta että liikennetaloudellisesti kannattavaa. 
(Haastattelut; Tiehallinto 2002c.) 
 

4.4.6 Kakkosasumisen yleistyminen 
 
Hyvinvoinnin lisääntyessä halutaan vapaa-ajan lisäksi myös asumiselta ja työn-
teolta yhä enemmän vaihtelua ja valinnanvapautta. Tätä voisi kuvailla myös sa-
nalla yksityistyminen. Asumisen suhteen yhä yleisemmäksi ilmiöksi on muodos-
tumassa kakkosasuminen. Kakkosasumista ei kuitenkaan pidä nähdä pelkästään 
pidentyneenä kesämökkikautena, sillä jo nykyään osa suomalaisista pitää kesä-
asuntoaan osittain vakituisena asuntona jopa talvella. Suomalainen unelma on 
muodostumassa yhä lähemmäksi tilannetta, jossa viikot asutaan kaupungissa se-
kä viikonloput ja kesät – työssäkäynnistä huolimatta – maalla. Nämä kak-
kosasunnot sijaitsevat lähes aina kaupunkien ulkopuolella maaseudulla, jossa ne 
puolestaan saattavat aiheuttaa palvelujen tarvetta myös kesäkauden ulkopuolella. 
 
Kesäasuntokannan kasvu onkin ollut maassamme viime vuosikymmeninä räjäh-
dysmäistä. Kuvasta 13 havaitaan, että 1900-luvun viimeisellä viidenneksellä 
kanta on nopeimmin kasvanut Suomen pohjoisosissa Lapissa, Kainuussa, Etelä- 
ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa; kussakin yli kaksinkertaistu-
nut. Suurin absoluuttinen kasvu on ollut etelämpänä Suomea Etelä-Savossa, 
Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Jokaisessa kanta on kasvanut noin 20 000 
kesäasunnolla ja on nykyään selvästi yli 40 000 kesäasuntoa. Esimerkiksi vuon-
na 2001 Pirkanmaan pienissä maaseutukunnissa Längelmäellä, Luopioisissa ja 
Kuhmalahdella kesäasukkaita oli selvästi enemmän kuin vakituisia asukkaita 
(Pirkanmaan liitto 2002b). Näissä pikkukunnissa myös kesämökin omistaja on 
yleensä ulkopaikkakunnalta, mikä sekin aiheuttaa oman kuntalaisen mökkeilyyn 
nähden selvästi pidempimatkaista liikennettä. Toisaalta kodin ja kesämökin väli-
nen liikenne ulkopaikkakuntalaisilla on harvempisyklistä pitkän matkan vuoksi. 
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Kuva 13. Kesäasuntokanta maakunnittain vuonna 2000 ja kesäasuntojen lukumäärän 
prosentuaalinen kasvu vuosina 1980-2000 (Tilastokeskus 2001). Tutkimuksen kohde-
maakunnat ovat maamme kesäasuntovaltaisimpia maakuntia. 
 
 
Liikenneväylänpidon toimenpiteitä kakkosasumisen näkökulmasta. Kak-
kosasumisen näkökulmasta liikenneväylänpidon toimet tulisi kohdistaa lähes yk-
sinomaan tieliikenteeseen ja tarkemmin ilmaistuna sen ylläpitoon ja hoitoon ha-
ja-asutusalueilla. Tarpeet ovat osin samoja kuin jo edellä mainitun matkailun 
suhteen, sillä vilkkaat matkailualueet ovat useimmiten myös suosittuja kesäasun-
to- ja kakkosasuntoalueita. Tässä yhteydessä kuitenkin päivittäinen liikenne ha-
ja-asutusalueen ja keskuksen välillä olisi ilmeisesti vielä suurempaa, joten lii-
kennöitävyyden turvaaminen nousee avainasemaan. 
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5 PÄÄTELMÄT 
 
5.1 Yhteiskunnan kehittäminen: alueellinen ajattelu ja yhteistyö (JANI HANHIJÄRVI & ILARI 
KARPPI) 

 
Suomi on aluerakenteeltaan erittäin moni-ilmeinen maa. Pinta-alaltaan laajan ja 
väestöltään pienen, pitkien etäisyyksien pieniksi ja usein asutukseltaan hajanai-
siksi yhteisöiksi eriyttämän kansakunnan tarvitseman fyysisen perusrakenteen 
tuotanto ja ylläpito on kallista. Lisäkustannuksia aiheutuu vaikeista luon-
nonoloista. Erilaiset paikallisuudet yhdeksi kansantaloudeksi yhteen nivovien 
infrastruktuuri-investointien kannalta erityisen haastavia ovat yhtenäistä talou-
dellista maisemaa rikkovat laajat vesistöalueet. Osittain näistä seikoista johtuen 
Suomen alueellinen kehitys on historiallisesti eriytynyttä tai suorastaan erillisten 
kehitystaskujen eriaikaisen muutosdynamiikan luoman jännitteen leimaamaa.  
 
Kuvatun kaltaiset jännitteet saattavat purkautua hyvinkin voimakkaina rakenne-
muutosilmiöinä. 1960-luvun suurta maaltamuutto- ja siihen kytkeytyvää siirto-
laisuusaaltoa voidaan pitää seurauksena syrjäseutujen agraaristen kehitystasku-
jen purkautumisesta tuon ajan voimakkaasti teollistumassa olleessa Suomessa. 
Eri aluetalouksien kehityksen erisyklisyys tulee erityisen selvästi ilmi voimak-
kaan talouskasvun oloissa, jolloin varallisuus ja sen muodostumiseen vaikuttavat 
tekijät kasautuvat suhteellisesti voimakkaimmin talouden kehittyneimmille 
ydinalueille. ”Taskuuntuvaa” kehitystä sekä siitä aiheutuvaa jännitettä ylläpitä-
vät mekanismit eivät kuitenkaan ole mikään menneeseen kehityshistoriaamme 
kuuluva ilmiö. Ne ovat edelleen läsnä taloudessa, jonka monet osa-alueet kärsi-
vät erilaisista, aina luonnonmaantieteellisiin tekijöihin palautuvista saavutetta-
vuusongelmista. 
 
Yhteiskunnan alueellisuutta koskeva ajattelutapa on kuitenkin muuttunut. Julkis-
ten palvelujen kattavaa jakelua varten luodusta hierarkkisesta palvelukeskusjär-
jestelmästä on siirrytty toimintoja verkostomaisesti jäsentävään ja tuotantotoi-
minnan intressejä korostavaan järjestelmään. Kilpailuympäristö on muuttunut 
yhä globaalimmaksi ja tietyn alueen arvonlisäyksestä vastaavien yritysten suun-
tautuminen pelkille kotimarkkinoille ei välttämättä pidä alueita elinvoimaisina. 
Uhkana on niiden joutuminen joustavan tuotantotavan aikakauden alihankintata-
loudeksi, joihin maailmantalouden sykliset heilahtelut osuvat poikkeuksellisen 
ankarasti. Globaalisti kilpailukykyisemmät ydintaloudet suorastaan pitävät täl-
laisia alihankinta- tai tytäryhtiötalouksia puskureina, joiden vastaanottamat iskut 
pehmustavat suhdannesyklien osumista ydintalouksiin. Saavutettavuuden ja lii-
kenneväylänpidon merkitys on korostunut entisestään, kun yhteydet muihin alu-
eisiin kotimaassa ja ulkomailla ovat lisääntyneet ja tulleet aiempaa tärkeämmik-
si. Useiden tämänkin tutkimuksen yhteydessä esiin tulleiden näkemyksien mu-
kaan alueellinen kehitys tulee ottaa aiempaa selkeämmin esiin mm. liikenteeseen 
liittyvien toimien arvioinnissa. 
 
Vaikka suomalaiset muodostavat eurooppalaisessa katsannossa kulttuurisesti ja 
etnisesti hyvin yhtenäisen kansakunnan, ovat alueiden ja aluetalouksien omi-
naispiirteet ja kehitysedellytykset valtion rajojen sisäpuolella siis varsin erilaisia. 
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Tällaisessa tilanteessa on luontevaa, että eri alueille pyritään luomaan omia, nii-
den erityispiirteitä mukailevia kehitysstrategioita, joiden pohjalta räätälöidyillä 
kehittämistoimenpiteillä pyritään suuntaamaan niukkoja resursseja tuottavalla 
tavalla. Eteenpäin katsova strateginen ja eri toimintoja yhdentävä ote vahvistuu 
alueellisessa kehittämisessä, mikä on syytä huomioida kaukonäköisyyttä edellyt-
tävässä liikenneväylänpidossa. 
 
Viime vuosina valtion väyläviranomaisten ja aluekehitysviranomaisten välinen 
yhteistyö linjausten ja strategisten painopisteiden etsinnässä onkin saanut aiem-
paa suuremman painoarvon. Esimerkkejä tällaisesta ovat maakuntien yhteistyö-
ryhmät (MYR), maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat (”totsut”), maakun-
tien liikennejärjestelmäsuunnitelmat, tiepiirien kuntaneuvottelut ja eri väylävi-
ranomaisten TTS:n piirissä järjestetyt palaverit. Erityisesti maakuntaohjelmien 
toteuttamissuunnitelmat ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat hedelmällisiä, 
sillä ne pakottavat eri osapuolia etsimään perusteltuja kohteita ja välineitä alueen 
kehittämiseksi. Liikenneväylänpidon suhteen tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lii-
kennemuodot kattava liikennejärjestelmäsuunnittelu on järkevämpi tapa toimia 
kuin yksittäisen liikennemuodon kattava kehittämisohjelma. 
 
Lisäksi rajat ylittävä yhteistyö liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteydessä on ko-
rostunut. Esimerkkinä tästä on Etelä-Suomen seitsemän maakunnan liittouman 
monivuotinen ”Etelä-Suomen toiminnallinen aluerakenne 2030” –työ, jonka 
kolmannessa vaiheessa vuonna 2004 määriteltiin mm. Etelä-Suomen liikennein-
frastruktuurin kärkihankkeet. Parhaillaan liittouma on käynnistämässä Viron, 
Pietarin kaupungin ja Leningradin alueviranomaisten kanssa yhteistyötä aluera-
kenteen ja liikennejärjestelmien strategisiin suunnitelmiin liittyen. Käytännössä 
yhteistyötä tehdään osana Suomenlahden kasvukolmioyhteistyötä EU:n pohjoi-
sen ulottuvuuden toimintaa tukien. 
 
 

5.2 Profiloituminen on tapa vahvistua 
 

Tutkimuksen kohdemaakunnat Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja 
Varsinais-Suomi ovat aluerakenteeltaan omaleimaisia ja tulevaisuuskuvaltaan 
erilaisia. On myös huomattava, että näiden maakuntien sisällä on aluerakenteel-
taan ja kehitysnäkymiltään erilaisia alueita. Tämä pätee parhaiten Pohjois-
Pohjanmaalla, jossa vahva Oulun kaupunkiseutu eroaa lähes kaikin mahdollisin 
tavoin itärajalla sijaitsevasta Koillismaasta. Samankaltaista eroa on havaittavissa 
myös Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen keskus- ja periferiaseutujen suhteen. Jäl-
kimmäisessä etenkin maaseutumaisuus ja saaristomaisuus tuovat kontrastia Tu-
run ja Salon muodostamalle kasvuvyöhykkeelle. Sitä vastoin tutkimuksen pie-
nimmässä maakunnassa Etelä-Karjalassa alueellinen vaihtelu on vähäisempää. 
 
Suurilla kaupunkiseuduilla, kuten Tampereella ja Turulla, on lähes poikkeukset-
ta monipuolinen elinkeinorakenne. Sitä vastoin pienemmillä kaupunkiseuduilla 
ei useinkaan ole monipuolisuutta vahvuutenaan, vaan resursseja on kohdistettava 
tiettyihin, yleensä jo ennestään vahvoihin aloihin. Tällöin niiden valttina on 
usein erikoistuminen. Tutkimuksen kohdemaakunnissa on muutamia Suomen 
mittakaavassa pitkälle erikoistuneita seutuja: Raahe (metalliteollisuus), Imatra 
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(metsäteollisuus), Salo (elektroniikkateollisuus) ja Valkeakoski (metsäteolli-
suus). On myös huomattava, että erikoistuminen voi tapahtua muutoinkin kuin 
teollisuuden rakenteissa tapahtuvana. Vahvuusaloja saattavat olla myös matkailu 
tai kakkosasuminen, jotka molemmat koetaan tulevaisuuden voimistuvina ilmi-
öinä ja joihin selvästi erikoistuneita alueita saattaa tulla olemaan myös kohde-
maakunnissa. 
 
Kohdemaakuntien viranomaiset kokevat, että profiloituminen on tapa vahvistua. 
Maakuntien kehittämisstrategioissa profilointi ei kuitenkaan ole vielä tällä het-
kellä erityisen näkyvää, sillä niissä priorisoidaan samankaltaisia tavoitteita tär-
keiksi ja toimintalinjatkin muistuttavat varsin paljon toisiaan. Tällainen pieni ris-
tiriita ”suullisen ja kirjallisen kannan” välillä on kuitenkin luonnollista, sillä ih-
misten perustarpeet ja tavoitteet ovat viime kädessä asuinpaikasta riippumatta 
samankaltaisia. 
 
Kehittämisstrategioista on havaittavissa myös eroja. Hieman yleistäen todeten 
Etelä-Karjalassa päällimmäisenä painopistealueena on nykyisen teollisuuden 
(etenkin metsäteollisuus) kehittäminen ja raja-aseman suomat Venäjän talous-
kasvuun liittyvät mahdollisuudet. Pirkanmaan valttina on yksinkertaisesti moni-
puolisuus, mikä näkyy kehittämisasiakirjoissakin siten, että erikoistumisaloista 
mitään ei nosteta toisen yläpuolelle. Tavoite on monipuolisen tuotantorakenteen 
ja globaalin kilpailukyvyn vahvistamisessa, joiden suhteen on aistittavissa realis-
tista uskoa omiin mahdollisuuksiin. Pohjois-Pohjanmaa kannustaa yrittäjyyteen 
ja matkailuun. Kummallakin näistä painopistealueista nähdään jo saavutetun 
menestystä, minkä lisäksi kasvupotentiaaliakin arvioidaan vielä löytyvän run-
saasti. Varsinais-Suomen kehittämisstrategiat panostavat nekin monipuolisuu-
teen. Ainutlaatuisista luonnonoloista ja hyvästä kansainvälisestä sijainnista joh-
tuen maakunnassa korostetaan muita kohdemaakuntia enemmän ympäristöä ja 
logistiikkaa. 
 
Tutkimuksen neljän kohdemaakunnan suunnitelmia tulkittaessa jo edellä mainit-
tu viisaus ”suuren monipuolisuudesta ja pienen erikoistumisesta” näyttää pitävän 
paikkansa. Pienin maakunta Etelä-Karjala on maakuntastrategiansa puolesta pro-
filoitunein, kun taas kolme Suomen mittakaavassa isoa maakuntaa näyttäisivät 
panostavan kaikkiin aloihinsa suunnilleen yhtä paljon. Tulevaisuuden suhteen on 
mielenkiintoista nähdä, miten rohkeasti maakunnat korostavat erityispiirteitään 
ja millä tavoin ne tulevat linjaamaan niitä kehittämisstrategioissaan. 
 
 

5.3 Alueellinen kehitys ja liikenneväylänpito: tarpeellinen tieto 
 
Yhteiskunnallisen hallinnan muuttuessa yhä kompleksisemmaksi ja useita toimi-
jaryhmiä yhteen nivovaksi prosessiksi, suunnittelua ja sen kohteita koskevan tie-
don hallinnasta ja käytettävyydestä on tullut yksi kehittämistyön avainparamet-
reistä. Eräs tämän tutkimuksen peruslähtökohdista onkin ollut se, minkälainen 
tieto on tarpeellista selvitettäessä liikennepoliittisten toimenpiteiden ja alueelli-
sen kehityksen välistä suhdetta erilaisilla alueilla. Kysymykseen on mahdotonta 
antaa yksiselitteistä vastausta, mutta haastatteluiden perusteella näytti vahvistu-
van käsitys, että perinteisesti käytetty määrällinen tieto vaatii yhä enemmän laa-
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dullista tietoa rinnalleen. Tämä suuntaus näyttää vain korostuvan alueiden eriy-
tymisen ja erikoistumisen seurauksena. 
 
Suomessa alueellista kehitystä heijastelevaa tietoa on saatavilla helposti ja katta-
vasti. Mm. Tilastokeskus, sisäasiainministeriö sekä eri ennuste- ja tutkimuslai-
tokset tuottavat määrällistä tietoa aluekehityksen yleisestä tilasta ja sen erilaisista 
temaattisista osa-alueista erilaisin profiili- ja barometritiedoin. Erilaisen määräl-
lisen tiedon runsaudesta huolimatta kehityskuvan hahmottaminen on nähtävä en-
sisijaisesti laadullisen tiedon hallintaprosessina. Laadullinen tieto koostuu pit-
kälti erilaisista ohjelmadokumenteista (maakuntasuunnitelmat ja –ohjelmat), joi-
ta tuottavat aluekehitysviranomaisina toimivat maakunnalliset liitot. Huomattava 
merkitys on myös viranomaisten saamalla palautteella, keskusteluilla ja erilaisil-
la tutkimuksilla. Tiedon valtaisa määrä onkin peittänyt alleen merkittäviä syy-
seuraus –suhteita. Vaikutelma siitä, minkälaiset toimenpiteet tehoavat erilaisissa 
ympäristöissä erityistä kehityspotentiaalia luovina voimina, saattaa hämärtyä ja 
jopa jäykistyä vallitseviksi uskomuksiksi. 
 
Tärkeä kulmakivi tämän tutkimuksen rakentumiselle ovat olleet alueiden kehit-
tämislakiin (602/2002) perustuvat ja valtioneuvoston tammikuussa 2004 päättä-
mät alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet: 
 

! alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen, 
! palvelurakenteen turvaaminen koko maassa, 
! tasapainoinen alueellinen kehittäminen. 
 
Asiantuntijahaastatteluissa lievää kritiikkiä saaneiden tavoitteiden toteutumista 
seurataan erityisillä tunnusluvuilla sekä maakunta- että seutukuntatasolla. Pelkät 
numeeriset arvot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta alueellisesta kehityksestä. 
Myönteisenä asiana voidaan kuitenkin pitää sitä, että muuttujien melko vähäinen 
määrä pitää seurannan hallittavissa. Määrälliset muuttujat kuvastavat tietyn alu-
een kehitystä siinä määrin, että alueesta on mahdollista saada kokonaiskuva. Sen 
sijaan kun mietitään esimerkiksi räätälöityjä liikenneväylänpidon toimenpiteitä, 
niin seurantaluvut eivät ole enää soveltuvia. Niiden perusteella ei juurikaan ole 
mahdollista perustella yksittäisten väylähankkeiden tarpeellisuutta. Tämä pitkälti 
todistaa sen, että laadullinen arviointi kulloisenkin (kehittämis)hankkeen ollessa 
kyseessä on välttämätöntä. 
 
Tarpeellinen tieto hahmoteltaessa liikennepoliittisten toimenpiteiden ja alueelli-
sen kehityksen välistä suhdetta kohdistuu usein tulevaisuuteen ja on juuri sellais-
ta, jota ei koeta olevan saatavilla tai jota on erittäin vaikea ennustaa. Väyläviran-
omaisille tällaisia vaikeasti saatavia, mutta tärkeitä tietoja ovat mm. teollisuuden 
investoinnit, maa- ja metsätalouden kuljetukset sekä raskaan liikenteen tulevai-
suudennäkymät, jotka limittyvät toisiinsa vahvasti. Myös runsaasti viime vuosi-
na lisääntyneet erilaiset vapaa-ajan tapahtumat ovat omiaan aiheuttamaan nor-
maalisti vähän liikennöidyille alueille huomattaviakin liikennepiikkejä, joista 
erityisesti tienpitäjän tulisi olla selvillä. 
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5.4 Liikenneväylänpito alueellista erikoistumista tuettaessa 
 

Luvussa neljä esiteltiin muutamia väyläviranomaisten tietotarpeisiin sekä alue-
kehityksen eriytymiseen ja erikoistumiseen liittyviä alueellisia ja yhteiskunnalli-
sia ilmiöitä, jotka jaoteltiin seuraavalla tavalla: 
 

! teollisuuden rakennemuutos/erikoistuminen, 
! maatalouden rakennemuutos/erikoistuminen, 
! palveluiden rakennemuutos/erikoistuminen, 
! työmatkojen pidentyminen sekä etätyön ja sähköisen asioinnin kasvu, 
! vapaa-ajan ja matkailun kasvu, 
! kakkosasumisen yleistyminen. 
 
Yllämainituilla ilmiöillä koetaan olevan vaikutusta liikenneväylänpitoon, ja lu-
vussa esiteltiinkin muutamia kehittämishankkeina. Hahmotellut toimenpiteet, 
kuten valtatien 6 Lappeenranta-Imatra perusparantaminen, Hyrynsalmen Ukko-
hallan ja Puolangan Paljakan matkailuparin välisen tieyhteyden parantaminen 
sekä pääradan palvelutason nosto Oulusta etelään ovat vain karkeita esimerkkejä 
siitä, miten eri alueiden erikoistumista voidaan tukea liikenneväylänpidon näkö-
kulmasta. Jokaisessa tapauksessa vaikutukset ulottuvat erikoistumisaloja paljon 
laajemmalle, sillä esitellyt ilmiöt kietoutuvat voimakkaasti toisiinsa. Siten jaotte-
lu ei tuo esiin absoluuttista totuutta, vaan toimii pikemminkin asioita hahmotte-
levana mallina. Siitä, kuten tutkimuksesta laajemmassakin mielessä, käy kuiten-
kin ilmi, millä tavalla eri kohdemaakunnat eroavat aluerakenteellisesti toisistaan 
ja minkälaisia liikenneväylänpidon toimenpiteitä niihin voidaan soveltaa niiden 
painopiste- ja kehitysaloja tuettaessa. 
 
Peruslähtökohtana voidaan pitää sitä, että liikennejärjestelmä tukee olemassa 
olevaa yrittämisen kulttuuria, ei luo sitä. Niin sanotusta nollatilanteesta lähdettä-
essä eli esimerkiksi uutta tietä rakennettaessa teollista kulttuuria on erittäin vai-
kea synnyttää lähes tyhjästä tien varrelle. Karkeana esimerkkinä voidaan pitää 
Jyväskylän ja Oulun väliä, jonne ei ole muodostunut isommassa määrin valtatien 
4 rakentamisen jälkeenkään asutusta ja tuotantoa, vaan tunnusluvut ovat olleet 
laskevia. Sitä vastoin jo valmiin yhteiskuntarakenteen tukemiseksi ja kehittämi-
seksi liikenneväylänpidolla nähdään olevan vaikutusta. Väyläviranomaisilla 
näyttää olevan myös vahvaa halua yhteiskuntarakenteen tukemiseen. Ongelmak-
si muodostuu kuitenkin se, että liikenevät resurssit esimerkiksi tiepiireillä perus-
tienpidon jälkeen ovat sangen vähäiset. 
 
Liikenneväylänpidon toimenpiteet alueiden erikoistumista tuettaessa voivat olla 
sekä pieniä että isoja kehittämishankkeita tai kohdistua pelkästään ylläpitoon tai 
hoitoon. Liikenneväylänpidon vaikutuksia on aiemmin tarkasteltu usein vain ky-
symyksenä investointien (kehittämishankkeiden) vaikutuksista alueelliseen kehi-
tykseen. Vaikutukset syntyvät kuitenkin erilaisista tekijöistä ja niiden keskinäi-
sistä painotuksista erilaisissa ympäristöissä. Investointeihin rajoittuva näkökul-
ma on suppea erityisesti siltä kannalta, että väyläviranomaisten toiminta- ja talo-
ussuunnitelmien mukaan suurin osa liikenneväylänpidon resursseista käytetään 
olemassa olevan liikenneinfrastruktuurin hoitoon ja ylläpitoon. Liikennerahojen 
tulevastakin niukkuudesta johtuen tämä suuntaus näyttää vain vahvistuvan. Lii-
kenneväylänpidon vaikutuksien suhteen tulisikin tarkastella siis kaikkia liiken-



                                                                                           76 
                                                                                         
 
 

 

neväylänpidon toimia, mikä esimerkiksi Tiehallinnon kohdalla tarkoittaa hoitoa, 
ylläpitoa, laajennus- ja uusinvestointeja sekä liikenteen hallintaa. 
 
Koska eri alueiden ja yksilöiden hyvinvoinnin edistäminen ei tapahdu samoilla 
toimilla, liikenneväylänpidon suunnittelulta on edellytettävä nykyistä paremmin 
hyötyjen ja haittojen kohdistumisen identifiointia sekä yhteiskuntasektoreiden 
vuorovaikutuksen ja kokonaisuuden ymmärtämistä. Liikenneinfrastruktuuri on 
osa tästä alueiden kehitykseen vaikuttavasta kokonaisuudesta. Liikenneväylän-
pidon vaikutuksilla ei ole vain yhtä yksiulotteista sisältöä eri toimintaympäris-
töissä ja eri suunnittelutilanteissa. Sen vuoksi liikenneväylänpidon alueellisia 
vaikutuksia voidaan ja on tarpeen tarkastella eri näkökulmista: erilaisten ympä-
ristöjen ja liikenneväylänpidon eri suunnittelutasojen kannalta. Tässä tutkimuk-
sessa on korostunut ensin mainittua painottava näkökulma kun kohdealueiksi on 
valittu neljä aluerakenteeltaan ja kehityskuvaltaan erilaista suomalaista maakun-
taa. 
 
 

5.5 Kansallisen vastuun ja eriytyvän kehityksen piirteiden integrointi (ILARI KARPPI) 
 
Päätelmien lopuksi pohditaan hallinnon eri sektoritoimijoiden roolia aluekehittä-
jinä sekä kysymystä siitä, kuinka paljon kehittämistyö voi eriytyä ilman, että 
kansalaisten yhdenvertaisuus vaarantuu. 
 
Eriytyvän alueellisen kehityksen oloissa kysymys kansallisesta vastuusta kytkey-
tyy keskeisesti kysymykseen mahdollisuuksista yhdistää erilaisia ja eri fooru-
meilla julkilausuttuja liikennejärjestelmän muotoiluun kohdistuvia tarpeita. Tä-
män tutkimuksen lähtöasetelman valossa yhdistämistarpeet ja niille ominaiset 
kansallisen vastuun kysymykset näyttäytyvät kahtalaisina. Näkökulmat voidaan 
kiteyttää seuraaviksi teeseiksi: 
 
1. Eri sektoripolitiikoista vastaavien toimijoiden, näiden joukossa liikenneväylänpi-

dosta vastaavien, on huolehdittava omalla toimialallaan siitä, että koko Suomea 
kyetään kehittämään maailmanlaajuisiin kilpakumppaneihinsa nähden kilpailuky-
kyisenä kokonaisuutena. 

 
2. Teesi 1 on pyrittävä toteuttamaan siten, että eri toimijat pitävät omilla toimenpiteil-

lään alueelliset kehittyneisyyserot yhteiskunnallisesti hyväksyttävissä olevalla tasol-
la – ja siten kansakunnan sisäisesti mahdollisimman koherenttina ja kestävänä eri-
laisten ulkoisten shokkien varalta. 

 
Ensimmäisen teesin muotoilussa korostuu se, että vaikka hallinnon eri sektori-
toimijat joutuvat pohtimaan ja arvioimaan toimintojensa aluekehitysvaikutuksia, 
ne eivät ole ensisijaisesti aluekehittäjiä. Niiden tekemien päätösten vaikutukset 
alueelliseen kehitykseen ovat välillisiä, seurannaisvaikutusten kautta välittyviä, 
alueellisen kehittämisen konteksteihin vaikuttavia ja sellaisina vain rajallisesti 
päätökset tehneen toimijan viranomaisvastuuseen lukeutuvia. Liikenneväylänpi-
toa koskevia päätöksiä tekevien toimijoiden käsissä olevat kehittämisinstrumen-
tit ovat toki konkreettisemmin kehityksen todellisiin ja miellettyihin sisältöihin 
vaikuttavia kuin useiden muiden välillisiä kehittämisvaikutuksia synnyttävien 
toimijoiden, mutta myös niitä koskee toteamus rajallisesta viranomaisvastuusta. 
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Ne eivät ole ensisijaisesti aluekehitysviranomaisia, mikä on todennettavissa alu-
eellista kehittämistä koskevista säädöksistä. 
 
Toinen teesi muistuttaa kehittämistä koskevien valintojen poliittisuudesta. Alu-
eelliset kehittyneisyyserot ovat seurausta historiallisesta kehityksestä ja luon-
nonmaantieteellisistä tekijöistä siinä missä hallinnollisista päätöksistä ja erilai-
siksi käytännöiksi institutionalisoituneista toimintatavoista. Toisaalta alueiden 
toiminnallisen rakenteen täydellinen homogenisoituminen – joka tosin on vain 
teoreettinen mahdollisuus – vertautuu tavallaan kosmologiasta tunnettuun ”läm-
pökuolemaan”, kaiken muutosta synnyttävän liikevoiman katoamiseen järjestel-
mästä. Kehittyneisyyserojen täydellinen poistaminen ei ole mahdollista eikä jär-
jestelmän dynaamisuuden säilyttämisen kannalta edes suotavaa. Alueiden piiris-
sä näkyvät pienemmässä mittakaavassa samat erilaisuutta ja eriarvoisuutta yllä-
pitävät voimat kuin koko globaalin talouden tasolla. Poliittisesti herkkä rajan-
käynti koskeekin sitä, millainen määrä erilaistumista ja eriarvoistumista katso-
taan mahdolliseksi hyväksyä, kuinka asetellaan tasapaino globaalin kilpailuky-
vyn ja kansallisen koherenttiuden välille. 
 
Tätä raporttia viimeisteltäessä (marraskuu 2004) näyttää yhä selvemmin siltä, et-
tä eräs vuosikymmenen mittainen kehitystrendi on kääntynyt. Suurten keskusten 
kasvu on hidastunut, osin taittunutkin, kaupunkien kiivaimman kasvun paikalli-
nen lakipiste on sivuutettu. Pääkaupunkiseudulla erityisesti Helsinki on ajautu-
nut kotimaisessa asukas- ja veronmaksajakilpailussa eräänlaiseen suunnittelu- ja 
kaavoitusloukkuun. Samaan aikaan se on joutunut kansainvälisessä kaupunkikil-
pailussa erityisesti Tallinnan dynaamisesti kehittyvän kaupunkiseudun haasta-
maksi. Tällainen gateway-asema ei välttämättä ole ollut termiä pari vuosikym-
mentä käyttäneiden paikallisten kaupunkimarkkinoijien mielessä, mutta kehitys 
on kiistatta seurausta saavutettavuuden paranemisesta, niin liikenneinfrastruk-
tuurin välityskyvyn parantuessa kuin myös poliittisten esteiden kadotessa. 
 
Esimerkki osoittaa, kuinka erilaisin toimenpitein tavoitellun alueellisten kehitty-
neisyyserojen kaventuminen siten, että kasvuveturin vauhti osoittaa hiipumisen 
merkkejä, synnyttää huolestuneisuutta. Se näyttää kuvaavasti myös sen, että 
kansakunta osallistuu kansainväliseen kilpailuun ennen muuta suorituskykyi-
simpien aluetalouksiensa kautta. Niiden heikentyvät kilpailuasetelmat ovat kan-
sallisen huolen aiheita, mikä näkyy myös keskeisimmissä väyläpoliittisissa rat-
kaisuissa. Toisaalta väylärahojen kohtelu syyskesän 2004 budjettiriihessä osoit-
taa, että kansallisessa päätöksenteossa ei juuri anneta tilaisuutta soveltaa alueke-
hityksen ehtoihin nivoutuvia parametrejä väyläinvestointeihin. Tiehallinnon vas-
tuulla olevan perustienpidon osalta tällaista liikkumavaraa on, joskin marginaali-
sesti etenkin suhteutettuna resurssit erilaisiin aluetasolla kumpuaviin odotuksiin 
ja huolellisemmin argumentoituihin tarpeisiinkin. 
 
Kansallisten väylästöjen ja yhteyksien turvaaminen on mitä suurimmassa määrin 
turvallisuuskysymys. Vaikka olemme monella tavalla osa verkottunutta maail-
maa, olemme sen osa eräänlaisella itsekannattavuusperiaatteella. Suomen kan-
salliseen, eurooppalaisiin ja globaaleihinkin verkostoihin kytketyn infrastruktuu-
rin on pystyttävä takaamaan puitteet omaehtoiselle selviytymisellemme. Asetel-
ma on analoginen ilmastonmuutoskeskustelun myötä kirkastuneelle havainnolle 
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siitä, että ihmiskunta on vastuussa planeettansa selviytymiskyvyn ylläpidosta jo 
pelkästään siitä syystä, ettei sille ole vaihtoehtoistakaan planeettaa tarjolla. Vas-
taavasti globaalitalouteen ei ole rakennettu sellaista ”reiluusmekanismia”, joka 
suojelisi Suomea, sen teollisuutta, tutkijoita ja tuloksentekijöitä itse tehtyjen ja 
sittemmin turmiolliseksi osoittautuvien valintojen seurauksilta. Nekin ovat osa 
maailmanlaajuisen talouden toimintadynamiikkaa. Ongelmien kasautuessa yli-
pääsemättömiksi kansainvälinen yhteisö eri järjestelmineen havahtuu, mutta sil-
loinkin lähinnä suojatakseen laajemman järjestelmän toiminnan. 
 
Kansallisvaltioiden muodostamien suljetumpien kansantalouksien noin vuosisa-
dan mittaisella eli historiallisesti lyhyellä aikakaudella kehityksen reiluusmeka-
nismi otettiin käyttöön joidenkin teollistuneiden valtioiden piirissä. Valtio oli 
toimiva kokonaisuus ja alueet sen osia, valtion takaama reiluusmekanismi saatet-
tiin vähin erin toimintakuntoiseksi kehitysedellytyksiä tasaavan aluepolitiikan 
keinoin. Alueellistuneessa kansainvälisessä järjestelmässä tilanne on toisenlai-
nen. ”Alueiden” oletetaan tunnistavan omat vahvuutensa ja niihin tukeutuen 
osallistuvan kansainväliseen kilpailuun, jossa markkinat, tuotantoyksiköt, rahoit-
tajat ja alihankkijat sijaitsevat kaikkialla maailmassa. Tässä tilanteessa valtion ja 
sitä edustavien toimijoiden korostuneena tehtävänä on luoda turvalliset puitteet 
eri aluetalouksista lähtöisin olevien toimijoiden menestymiselle. Menestymisen 
pelisääntöjä laaditaan niin EU:n kuin WTO:nkin puitteissa, mutta niiden lisäksi 
tarvitaan myös yhteyksiä, jotka sulautuvat osaksi globaalien tuotteiden arvoket-
jua, yhä useammin suorastaan sen fyysiseksi rakenteeksi. 
 
Ei-kilpailluiksi koetuilla sektoreilla, kuten perushyvinvoinnin edellytysten tuot-
tamisen saralla, tyypillisesti alueilla, jotka ovat pääosin yleiseurooppalaisen 
sääntelyn ulkopuolella, perinteinen valtiomalli pätee yhä. Valtio on vallitsevan 
hyvinvointiparadigman mukaan vastuussa kansalaistensa viimekätisestä hyvin-
voinnista määritellessään lainsäädännössään esimerkiksi henkilökohtaisen sel-
viytymisen perustasoista. Liikenneväylänpidon tehtäviin kuuluu myös mahdol-
listaa tämän kansallisen vastuun toteutuminen. Tässäkin tutkimuksessa esiin tuo-
tu tienpidon tyyppiympäristötarkastelu soveltuu myös väestöön kohdistuvien 
vastuiden ja sen liikenteellisten kytkentöjen pohdintaan. 
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6 LOPUKSI 
 
6.1 Arviointi tutkimuksen menetelmistä (ILARI KARPPI & JANI HANHIJÄRVI) 

 
Tarkastelutaso. Tutkimuksen neljä kohdemaakuntaa ovat toisistaan erottuvia ja 
omaleimaisia alueita. On kuitenkin syytä edelleen painottaa, että aluerakenne ja 
kehityskuva jokaisen maakunnan sisällä vaihtelee melkoisesti. Pirkanmaan pro-
filoiminen kasvumaakunnaksi ei tarkoita sitä, että koko maakunta kehittyisi ta-
saisesti ja voisi hyvin. Samankaltainen tilanne on itse asiassa kaikkialla; maa-
kunnissa on menestyksestä nauttivien alueiden ohella kehityksestä jälkeenjäänei-
tä alueita sekä kaikkea mahdollista näiden ääripäiden väliltä. Vaikka yleisessä ja 
yleistävässä keskustelussa yksittäiselle maakunnalle on helppo antaa tietynlainen 
kehityskuva, on tilanne sen eri osissa hyvinkin erilainen. Tässä mielessä maa-
kunnallinen jako eriytyvää ja erikoistuvaa alueellista kehitystä tutkittaessa on lii-
an karkea – etenkin, jos kysymyksenasettelua lähestyttäisiin yksinomaan määräl-
lisen analyysin keinoin. 
 
Määrällisen analyysin ongelmat ovat ilmeiset. Useat, tyypillisesti maakunnan 
ydinkeskuksen tarjoamat positiiviset tunnusluvut peittävät helposti alleen kehi-
tyksestä jälkeen jääneiden alueiden taantumasta kertovat tunnusluvut. Sama in-
formaation katoaminen pätee myös asetelmissa, joissa maakunnan pienet reuna-
aluekunnat edustavat myönteisempiä kehityskulkuja kuin ydinkeskukset. Ilmiö 
on yleisempikin toimittaessa erilaisen indikaattori- tai osoitetiedon varassa. Indi-
kaattoreita laadittaessa huomattava osa käytettävissä olevasta energiasta kohdis-
tuu ilmaisuvoimaisten ja ilmiöön suhteutettuna kattavien osoitinmuuttujien laa-
dintaan. Sen sijaan liian vähän energiaa näyttää jäävän käytettäväksi sen pohdin-
taan, kuinka peittäviä valituista indikaattoreista tulee, millaisia ilmiöalueita kos-
kevaa ja millaisista asiakokonaisuuksista kertovaa tietoa jää niiden avulla luota-
van kuvan alle tai valittujen indikaattoreiden luoman tulkintakehyksen vangiksi. 
 
Tässä tutkimuksessa on sovellettu laadullista lähestymistapaa. Siihen sisältyvä 
laajemmilla asiakokonaisuuksilla operoiva ote tekee kokonaisten maakuntien ta-
solla toteutettavan tarkastelun helpommin perusteltavaksi. Mikäli tutkimus ha-
luttaisiin toteuttaa nimenomaan määrällistä otetta soveltaen, olisi kokonaisten 
maakuntien sijasta todennäköisesti keskityttävä seutukuntiin. Tässä tutkimukses-
sa maakuntatasoinen kohdennus on kuitenkin perusteltavissa. Alueellisten kehit-
tämistavoitteiden analyysi kytkeytyy luontevimmin juuri maakunnallisten liitto-
jen rooliin kehittämisprosessissa ja tämän toiminnan kautta kertyneeseen doku-
mentaatioon sekä sen tapaan kohdentua kokonaisiin maakuntiin. Vastaavaa mää-
rämuotoista ja osin lainsäädännöstä johdettavaa dokumentaatiotahan ei seututa-
solla harjoiteta eikä seutukuntien painopistealoja, SWOT-analyysien tuloksia tai 
vastaavia muutoshaasteista muodostettuja näkemyksiä aina erityisen vahvasti 
kytketä osaksi maakuntastrategioitakaan. 
 
Asiantuntijahaastattelut. Tutkimukseen on haastateltu neljässä kohdemaakun-
nassa maakunnallisten liittojen, Tiehallinnon tiepiirien ja kauppakamarien edus-
tamia henkilöitä sekä näiden lisäksi Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitok-
sen keskushallinnon edustajia Helsingissä. Maakunnalliset liitot tunnistavat tut-
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kimuksen teeman ”alueellinen kehittäminen” omaksi alakseen ja kokevat ole-
vansa itseoikeutettuja ottamaan kantaa tutkimuskysymyksiin. 
 
Väyläviranomaisista erityisesti Tiehallinnolla ollaan varsin myötämielisiä ja 
kiinnostuneita alueellisen kehityksen ja liikenneväylänpidon välisestä suhteesta, 
joskin näkemyseroja eri tiepiirien kesken on havaittavissa. Ratahallintokeskuk-
sella koetaan, että organisaatio on viime vuosina kyennyt uudistumaan isoin 
harppauksin kiinteämmäksi osaksi yhteiskunnallista suunnittelua ja eri organi-
saatioiden välistä yhteistyötä. Sitä vastoin Merenkulkulaitoksella tällaista uudis-
tusmielistä muutosta ei ole vielä kovin paljoa havaittavissa. Organisaatio toimii 
kuitenkin pelkästään asiakkaidensa ehdoilla enimmäkseen maarajojen ulkopuo-
lella, joten kytkös alueelliseen kehitykseen on väkisinkin varsin ohut. Suuntaus 
kohti nykyistä tiiviimpää yhteistyötä kuitenkin tunnustetaan. 
 
Kauppakamarit edustavat tässä tutkimuksessa tarkoituksellisesti hieman erilaista 
näkökulmaa. Niiden toiminta painottuu jäsenyritysten asioiden eteenpäin viemi-
seen ja ne ovat siten keskeisiä vaikuttajia edunvalvonnassa. Siitä huolimatta vii-
me vuosina niidenkin yhteistyö valtion (aluekehitys)viranomaisten kanssa on li-
sääntynyt. Haastatelluista tahoista kauppakamarit kuitenkin kokevat alueellisen 
kehittämisen hieman vieraaksi asiaksi, mikä ei tietenkään tarkoita sitä etteivätkö 
nekin olisi kiinnostuneita siitä. 
 
Jokaisen haastateltavan kohdalla näyttää vallitsevan yksimielinen konsensus sii-
tä, että liikenneväylänpidolla on selvä yhteys alueelliseen kehitykseen. Edellä 
pohditun perusteella haastateltujen valinta osui hyvin kohdalleen eikä yksikään 
13 haastattelusta muodostunut turhaksi. Selvää puutetta haastattelukohteiden 
suhteen ei ollut, mutta lisätukea olisivat antaneet ehkä lääninhallituksien liiken-
neosastojen edustajien haastattelut. 
 
Menetelmäpunninta. Laadullisen, tarkasteltavien ilmiöiden ominaisuuksista ja 
niiden alueellisista erityispiirteistä lähtevän tarkastelun hyödyt puhtaasti määräl-
liseen analyysiin nähden vaikuttavat kiistattomilta. Hallinnollinen päätöksenteko 
ja organisaatioiden toiminta yleensäkään ei ole vain laskennallisin menetelmin 
ymmärrettävissä olevien prosessien summa, jossa yksinkertaisia toimintaperiaat-
teita noudattavat toimijat tekevät täysin ennakoitavissa olevia ratkaisuja ja jossa 
kaikki tulevien päätösten parametrit on johdettava menneen kehityksen myötä 
auki laskostuneista tosiasioista. Jos näin olisi, puhtaasti määrällinen analyysi ke-
hityskulkuja kuvaavien indikaattoreiden saamista arvoista saattaisi riittää luo-
maan riittävän osuvaa kuvaa sekä tulevista kehityshaasteista että tavoista, joilla 
niihin tiettynä tulevaisuuteen projisoitavana ajankohtana jollakin todennäköi-
syydellä tullaan reagoimaan.  
 
Kuvatun kaltainen määrällinen lähestymistapa jää kuitenkin vajaaksi, kun joudu-
taan ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin muutoksiin tai jopa pienempiin organi-
saatiokohtaisiin muutoksiin, jotka muuttavat toimijoiden tapoja reagoida reaali-
maailmasta tuleviin impulsseihin. Suurissa muutostilanteissa puhtaasti määrälli-
nen tieto piirtää väistämättä kuvaa menneestä maailmasta. Mitä nopeammassa 
tahdissa yhteiskunnalliset muutokset seuraavat toisiaan, sitä nopeammin joudu-
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taan tarkastamaan käytettävissä olevan tiedon soveltuvuus päätöksenteon raaka-
aineeksi. 
 
Edellä esitetyn perusteella on luonteva päätyä korostamaan erilaisten laadullisten 
tiedonhankintaprosessien merkitystä luotaessa kuvaa alueellisessa kontekstissa 
kohdattavaksi tulevista kehityshaasteista. Alueellinen, siis tiettyihin alues-
pesifeihin sosiaalisiin rakenteisiin kytkeytyvä muutos on väistämättä yhdistelmä 
kehityksen yleisiä lainalaisuuksia ja yksittäisen alueen toimijoista, kehityshisto-
riasta ja muista situationaalisista tekijöistä johdettavia ainutkertaisia ilmiöitä. 
Tulevaisuuden aukilaskostuminen on väistämättä yhdistelmä, jossa kehityksen 
rakenteelliset, siis erilaisista toimija- ja tuotantorakenteista nousevat tekijät ja 
mahdollisten kehityskulkujen joukosta valikoituvien etenemisurien muotoutumi-
seen vaikuttavat dynaamiset tekijät kietoutuvat toisiinsa. Tätä tulevaisuuden 
muotoutumisen kompleksisuutta pyritään hallitsemaan eri aluetasoilla toteutetta-
villa teknologisen ja muun muutoksen ennakointitoimenpiteillä. Niiden tuottama 
tieto muutoksen mahdollisina pidetyistä suunnista olisi hyödyllistä sisällyttää 
myös liikenneväylänpidon kehittämishaasteita aluetasoisissa puitteissa pohtivan 
jatkotyön materiaaliksi. 
 
 

6.2 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 
 

Nyt tehty tutkimus on pioneeriluonteinen ja jäsentelee neljää aluerakenteeltaan 
erilaista, eri puolella Suomea sijaitsevaa maakuntaa sen suhteen, millaiseen alu-
eellista kehitystä ja kehittämistä koskevaan näkemykseen voidaan pohjata lii-
kennepoliittisia toimenpiteitä. Jatkossa vastaava tarkastelu olisi hyödyllistä suo-
rittaa myös 15 jäljessä olevassa suomalaisessa maakunnassa. Ne voitaisiin ana-
lysoida kolmessa erillisessä maantieteellisesti jaotellussa ja nykyistä lääninjakoa 
muistuttavassa osiossa alla esitetyn mukaisesti. 
 
Eteläisen Suomen maakunnat: 
 

! Häme 
! Itä-Uusimaa 
! Kymenlaakso 
! Päijät-Häme 
! Uusimaa 
 
Itäisen ja pohjoisen Suomen maakunnat: 
 

! Etelä-Savo 
! Kainuu 
! Lappi 
! Pohjois-Karjala 
! Pohjois-Savo 
 
Läntisen ja keskisen Suomen maakunnat: 
 

! Etelä-Pohjanmaa 
! Keski-Pohjanmaa 
! Keski-Suomi 
! Pohjanmaa 
! Satakunta 



                                                                                           82 
                                                                                         
 
 

 

 
Tämän tutkimuksen neljä kohdemaakuntaa voitaisiin yhdenmukaisuuden vuoksi 
tietyllä tarkkuudella sisällyttää osaksi myös tuleviakin tarkasteluita. Uusissa 
maakuntatarkasteluissa asiantuntijahaastattelut tulisivat toimimaan laadullisen 
tutkimuksen tapaan jälleen tärkeimpänä tiedon lähteenä. Haastatteluiden pääpai-
no olisi yhä maakunnallisissa liitoissa ja väylävirastoissa, mutta niitä tukemaan 
voitaisiin ottaa mukaan myös Manner-Suomen viiden lääninhallituksen liiken-
neosastot. Jatkotyössä huomioitaisiin myös vahvemmin liikennemuotojen välistä 
yhteistyötä analyysivaiheen yhteydessä sekä painotettaisiin luvussa 6.1 tutki-
muksen menetelmiä arvioitaessa mainittuja seikkoja. 
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Liite 2. Haastattelun etenemiskaavio 
 
 

A) Alueellinen kehitys 
 
! Näkökulmia: Maakunnan nykytila ja kehitysnäkymät 

- Väestö ja keskittyminen 
- Elinkeino- ja tuotantorakenne; teollisuuden toimialat 
- Maakunta osana kansallista ja kansainvälistä elinkeinoelämää 

 
! Maakunnan kehittämistavoitteet ja strategia 

Alueiden kehittämislaki # valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet:
- alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen 
- palvelurakenteen turvaaminen koko maassa 
- tasapainoinen alueellinen kehittäminen 

 
- Termin ”alueellinen kehittäminen” ymmärtäminen 
- Alueellisen kehittämisen eri tavoitteiden tulkitseminen 
- Alueellisen kehityksen tavoitteiden huomioiminen organisaation toiminnassa 
- Organisaation rooli (vastuu) alueellisessa kehittämisessä 
- Muiden väyläviranomaisten rooli 

- Kehittämisen / erikoistumisen painopistealueet maakunnassa; perustelu 

B) Liikenneinfrastruktuurin suhde alueelliseen kehitykseen 
 
! Näkökulmia: Maakunnan liikenneinfrastruktuurin nykytila ja näkymät 

- Liikenteen ja liikennejärjestelmän erityispiirteet 
- Liikennemuotojen painoarvon nykytila ja kehitys 
- Perinteisen teollisuuden / korkean asteen teollis. vaikutus liikennejärjestelmään 
- Maakunnallinen / ylimaakunnallinen yhteistyö liikennejärjestelmän kehittämisessä 

 
! Mihin aluekehityksen tavoitteeseen liikenneinfrastruktuurin kehittämisellä kyetään par-

haiten vaikuttamaan maakunnassanne? 
! Minkä tyyppisten alueiden kehitykselle liikenneinfrastruktuurilla kyetään parhaiten 

vaikuttamaan maakunnassanne? 
 

! Voidaanko alueellista kehitystä tukea liikennepoliittisin toimenpitein... 
- Miten alueellista kehitystä on tuettu viime vuosina liikenneinfran puitteissa? 
- Mitkä ovat alueellisen kehityksen eri tavoitteiden näkökulmasta maakuntanne lii-

kenneinfrastruktuurin merkittävimmät ylläpito- ja kehittämishankkeet? 

C) Tarpeellinen tieto: aluekehityksen ja liikenneinfran välinen suhde 
 
! Minkälaista tietoa on käytettävä selvitettäessä liikennepoliittisten toimen-

piteiden ja aluekehityksen välistä suhdetta... 
 
! Millaista on tarpeellinen tieto? Määrällinen ja laadullinen tieto... 

- Alueellisen kehittämistyön seuranta ja alueiden erityispiirteitä koskeva tieto organi-
saation kannalta 

- Organisaation tällä hetkellä käyttämä tieto 
- Tietojen / tiedonhakumenetelmien päivitys 
- Tiedon käsittely / analysointi 
- Ongelmat tietojen hankinnassa / keskeiset tietotarpeet 
- Tiedonhaun koordinointi eri väyläviranomaisten kesken 


