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Lausunto maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 23.5.2022 § 77 päättänyt antaa seuraavan
lausunnon:

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt näkemyksiä erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
1. Olisiko tiesuunnitelma asianmukainen tapa päättää maantien toiminnallisesta luokasta?
Tiesuunnitelmassa tarkastellaan monia toiminnallisen luokituksen kannalta tarpeellisia
kysymyksiä, minkä vuoksi toiminnallisen luokan määrittely sopisi osaksi tiesuunnitelmaa.
Toiminnallinen luokitus kertoo tien verkostollisesta asemasta eli roolista ja luonteesta liikenteen
välittäjänä ja alueiden yhdistäjänä, mitä tarkastellaan laajasti maankäytön suunnittelussa.
Maakunnissa maankäytön ja liikenneverkon suuria linjauksia yhteensovitetaan
liikennejärjestelmäsuunnitelman ja maakuntakaavan avulla. Vaikka alueen yhteistä näkemystä
muodostetaan alueellisessa liikennejärjestelmätyössä, on huomioitava, ettei alueellisella
liikennejärjestelmäsuunnitelmalla ole oikeusvaikutuksia. Maakuntakaava sen sijaan on alueiden
käyttöä koskeva oikeusvaikutteinen asiakirja. Esitetyssä arviomuistiossa ei mainita
maakuntakaavaa lainkaan. Varsinais-Suomen liitto painottaa, että maakuntakaavoituksen rooli ja
merkitys on myös tunnistettava toiminnallisen luokituksen päivityksen yhteydessä.
2. Mitä mieltä olette esitetystä suunnitelmasta toiminnallisen luokituksen päivityksen
toteuttamiseksi?
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että esitetty suunnitelma on johdonmukainen ja siinä on
huomioitu pääosin kiitettävästi eri näkökulmat sekä alueen näkemysten selvittäminen. On
kannatettavaa, että alueellisella liikennejärjestelmätyöllä on päivitystyössä merkittävä rooli
alueellisten muutostarpeiden selvittämisessä ja tilannekuvan laadinnassa. Odotamme, että valtio
osallistuu merkittävällä osuudella valtakunnallisista tarpeista nousseen työn toteutukseen ja
kantaa päävastuun työn rahoituksesta.
Maakunnan sisäisten päivitystarpeiden selvittämisen lisäksi toiminnallisen luokituksen
päivityksessä on tärkeää tehdä yhteistyötä yli maakuntarajojen. Varsinais-Suomen liitto pitäisi
hyvänä, että toiminnallista verkkoa ja erityisesti luokitukseen liittyviä muutostarpeita
tarkasteltaisiin myös suuraluetasolla, Varsinais-Suomen kohdalla esimerkiksi yhdessä EteläSuomen maakuntien liittojen kanssa. Laaja-alaisessa alueellisessa yhteistyössä tehty
päivitystarpeiden selvittäminen antaa hyvät eväät päivittää maanteiden toiminnallinen luokitus.

Liikenne 12 -suunnitelmassa on asetettu työlle tiukka aikataulu (päivitys valmiina vuoden 2022
loppuun mennessä) ja on hyvä, että tämä haaste on arviomuistiossa tunnistettu. VarsinaisSuomen liitto painottaa, että kaikille suunnitelmassa esitetyille vaiheille on syytä varata riittävästi
aikaa. Kaikkien suunnitelmassa esitettyjen vaiheiden riittävän perusteellinen toteuttaminen
tämän vuoden aikana lienee epärealistista.
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