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TIIVISTELMÄ 

Liikenteen kysyntä syntyy ihmisten, yritysten ja muun yhteiskunnan vuoro-
vaikutuksen tarpeesta. Matkamäärän ja kuljetettujen tavaroiden määrän 
kasvu on positiivinen signaali kehittyvästä yhteiskunnasta ja Tiehallinnon 
tehtävä on osaltaan tukea tätä kehitystä. Kysynnän hallinnan tavoitteena on 
luoda edellytykset sille, että tarpeelliset matkat tehdään mahdollisimman 
pienin yhteiskunnalle aiheutuvin kustannuksin. Käytännössä kysynnän hal-
linnan tavoitteena on moottoriajoneuvoliikenteen suoritteen vähentäminen ja 
kysynnän ohjaaminen kestäviin kulkutapoihin, joilla matkatarpeet voidaan 
tyydyttää yhteiskunnan kannalta tehokkaalla tavalla. 
 
Työn tavoitteena oli esittää Tiehallinnolle konkreettisia kysynnän hallinnan 
keinoja. Kysynnän hallinta voidaan nähdä eräänlaisena ”filosofiana”, joka 
kulkee läpi koko Tiehallinnon keinovalikoiman. Kysynnän hallinnan suurim-
mat vaikutusmahdollisuudet ovat maankäytön suunnittelussa, liikkumisen 
hinnoittelussa ja ihmisten asenteisiin vaikuttamisessa, eli neliporrasperiaat-
teen ensimmäisellä portaalla. Vaikutusmahdollisuuksia on silti kaikilla neli-
porrasperiaatteen tasoilla. Erittäin tärkeää on tunnistaa se, että tieinvestoin-
tien merkitys kysynnän hallinnassa on keskeinen ja ratkaista, miten inves-
tointipolitiikassa huomioidaan jatkossa kysynnän hallinnan tavoitteet. 
 
Maankäytön suunnittelun, hinnoittelun ja liikkumisen ohjauksen keinojen 
osalta työssä on esitetty Tiehallinnolle seuraavia toimenpiteitä: 

- Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun kehittäminen vuorovaiku-
tusprosessiksi, jossa maankäytön liikenteelliset vaikutukset vaikuttavat 
maankäytön valintoihin, toteutukseen ja sen ajoitukseen. 

- Osallistuminen ja vaikuttaminen maankäytön suunnitteluun nykyistä aktii-
visemmin hyödyntämällä viimeisintä tutkimustietoa ja laadittuja työkaluja. 
Maankäytön suunnitelmien arviointi liikenteen kysyntävaikutusten osalta. 

- Maankäytön luokitustiedon ja joukkoliikenteen palvelutason vieminen tie-
rekisteriin 

- Osallistuminen tieliikenteen hinnoittelujärjestelmien kehittämiseen  

- Osallistuminen liikkumisen ohjauksen valtakunnan tason sekä seudullisen 
tason organisointiin hyödyntäen mm. Liikennehallinnon virastouudistuk-
sen ja Aluehallinnon uudistamishankkeen luomia mahdollisuuksia. 

- Liikkumisen ohjaussuunnitelman sisällyttäminen liikennejärjestelmäsuun-
nitelmien laadintaan 

- Kestävän liikkumisen sisällyttäminen liikenneturvallisuuden alueellisiin 
KVT-suunnitelmiin. 

 
Liikennepalvelujen kehittämisessä kysynnän hallinnan näkökulmasta Tiehal-
linnolle on esitetty seuraavia toimenpiteitä: 

- Ramppiohjaus nähdään liikennejärjestelmätason keinona, jolla voidaan 
nostaa kaupunkiseutujen moottoriteiden kapasiteettiä vähentämällä liitty-
västä liikenteestä johtuvia häiriöitä liikennevirtaan. Ramppiohjauksen 



 

käyttö edellyttää soveltuvaa kohdetta sekä keinon hyväksyttävyyden pa-
rantamista yhteistyössä kuntien kanssa. 

- Vaihtuvien nopeusrajoitusten toteuttaminen säännöllisesti ruuhkautuville 
kaupunkimoottoriteille väyläkapasiteetin parantamiseksi. Alhaisemman 
nopeusrajoituksen vaikuttavuutta voidaan tehostaa integroimalla nopeus-
rajoitusjärjestelmään poliisin automaattinen nopeudenvalvontajärjestelmä.  

- Älykkäiden liikennevaloetuuksien toteuttaminen osana laajempaa kau-
punkiseudun järjestelmää maantieverkon sellaisiin liittymiin, joissa bussi-
liikennettä on paljon ja se kärsii liikennevalojen aiheuttamasta viiveestä. 

- Liikenneverkon käytön tehostaminen vaihtuvin tekstillisin kilvin säännölli-
sesti ruuhkautuvilla ja häiriöalttiilla kaupunkiväylillä. Informaatiotauluilla 
voidaan varoittaa liikennettä edessä olevista häiriöistä tai huonosta kelistä 
ja opastaa autoilijoita vaihtoehtoiselle reitille tai liityntäpysäköintiin. Järjes-
telmien kannattavuutta parantaa olemassa oleva vaihtoehtoinen reitti. 

- Multimodaalien liikenneinformaatiopalvelujen kehittämiseen osallistumi-
nen.  

- Keskustelun käynnistäminen navigointisovellusten valmistajien kanssa. 
Tavoitteena on yhteistyössä määritellä, miten navigaattorien reit-
tisuositusten liikennöitävyys, turvallisuus ja sujuvuus varmistetaan. Vara-
reittisuunnitelmien hyödyntäminen navigaattoreissa tulee selvittää. 

- Tiepiirit varmistavat, että liikenteen seuranta kattaa kaikki ongelmille alttiit 
tiejaksot. Tiedot tarjotaan Digitraffic-palvelun kautta palveluntuottajille. 

 
Liikenneverkon pienten parannustoimenpiteiden osalta Tiehallinnon kysyn-
nän hallinnan toimenpiteitä ovat: 

- Käyttäjäpotentiaalin merkityksen kasvattaminen kevyen liikenteen väylä-
hankkeiden priorisoinnissa 

- Bussikaistojen toteuttaminen tärkeissä joukkoliikennekäytävissä. Tavoit-
teena tulisi olla, että bussiliikenne ei saa kärsiä muun liikenteen ruuhkau-
tumisesta ja tällaisten kohteiden bussikaista- ja muut etuusjärjestelyt prio-
risoidaan toteutusohjelmissa. 

- Liityntäpysäköintipaikkojen tilavarausten varmistaminen kuntien yleis- ja 
asemakaavoituksessa. Tiesuunnitelmavaiheessa sopiminen kuntien 
kanssa liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamisesta ja kustannusjaosta. 

 
Tieinvestointeihin liittyviä kysynnän hallinnan toimenpiteitä ovat: 

- Tiehallinto priorisoi sellaiset investointihankkeet, jotka liittyvät kestävää 
yhdyskunta- ja aluerakennetta synnyttäviin maankäytön suunnitelmiin. 
Kysyntävaikutuksiltaan epäedullisista investoinneista pidättäydytään. 

- Ennen investointien toteutuspäätöstä selvitetään investoinnin vaikutukset 
liikenteen kysynnän määrään ja kulkutapajakaumaan.  

- Investointien suunnittelussa ja ohjelmoinnissa varmistetaan, että kestävi-
en kulkutapojen käyttöä edistävät hankkeen osat, kuten joukkoliikenne-
kaistat, pysäkkijärjestelyt, kevyen liikenteen yhteydet ja liikenteen hallin-
nan keinot toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa. 

- Tiehallinto selvittää siirtymistä aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaiseen 
kustannustenjakomalliin maankäytön kehittämishankkeiden aiheuttamien 
investointi- ja ylläpitokustannusten kattamiseksi. Julkisen rahoituksen 
osuus olisi mallissa suurin silloin, kun yhdyskunta- ja liikennejärjestelmä-
vaikutukset ovat kestävät. 

- Maankäyttö- ja väylähankkeiden samanaikainen toteutus varmistetaan 
yhteisin aiesopimuksin. 



 

ESIPUHE 

Kysynnän hallinta on noussut tärkeäksi liikennepolitiikan alueeksi ilmaston-
muutoksen hillintään liittyvien tavoitteiden takia. Hallitus on ottanut tavoit-
teekseen liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen mm. yhdyskuntara-
kennetta eheyttämällä ja maankäytön ja liikennejärjestelmän vuorovaikutusta 
lisäämällä sekä parantamalla joukkoliikenteen kilpailukykyä.  
 
Tämän työn tarkoituksena oli laatia Tiehallinnolle konkreettinen ehdotus ky-
synnän hallinnan toimenpiteistä ja työkaluista tiepiirien päivittäistä työtä var-
ten. Tienpidon toimenpiteitä on tarkasteltu vain tästä näkökulmasta. Toi-
menpiteet painottuvat suurimmille kaupunkiseuduille. Työ on samalla osa 
liikennejärjestelmätyön kehittämistä Tiehallinnossa. Työn teettämiseen osal-
listuivat Tiehallinnon läntisen yhteistyöalueen tiepiirit.  
 
Työtä on ohjannut projektiryhmä, johon kuuluivat Eini Hirvenoja, Minna 
Weurlander, Mirja Hyvärinta ja Laura Hiltunen Uudenmaan tiepiiristä, Kari 
Korpela Hämeen tiepiiristä, Petri Antola ja Hanna Kari Turun tiepiiristä sekä 
Otto Kärki Vaasan tiepiiristä. Työn tekemisestä vastasivat Strafica Oy:ssä 
Tomi Laine, Juha Heltimo ja Markku Kivari. 
 
Helsingissä lokakuussa 2008 
 
Tiehallinto 
Uudenmaan, Turun, Hämeen ja Vaasan tiepiirit 
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1  TYÖN TAVOITE 
Työn tavoitteena oli laatia konkreettinen ja perusteltu ehdotus Tiehallinnon 
Läntisen yhteistyöalueen (HTUV-tiepiirit) toiminnan kehittämiseksi kysynnän 
hallinnan keinojen osalta. Työn tarkoituksena oli konkretisoida syksyllä 2007 
toteutetussa esiselvityksessä tunnistetut mahdolliset toimintatavat ja keinot 
käytännön työkaluiksi ja toimintatavoiksi tiepiirien jokapäiväistä toimintaa 
varten. 
 
Esiselvityksen perusteella työn painopisteeksi valittiin ne keinot, joissa vaiku-
tukset liikenteen kysyntään ovat suurimmat. Siten työn painopiste on nelipor-
rasperiaatteen 1. portaan keinovalikoimassa. Tämän lisäksi työssä käsiteltiin 
pintapuolisemmin muita tienpidon keinoja, joilla on vaikutusta liikenteen ky-
syntään. Keinoja ei ole käsitelty muista näkökulmista. Raportti ei siten yksi-
nään ole kattava vaan muiden keskeisten näkökulmien huomioimiseksi on 
hyödynnettävä muita ohjejulkaisuja ja työkaluja, kuten Ympäristöministeriön 
Liikenneturvallisuus kaavoituksessa –ohjetta. 
 
Esiselvityksessä käytiin läpi Tiehallinnon linjauksia ja viimeaikaisia selvityk-
siä liikenteen hallinnan ja kysynnän hallinnan alueilla. Selvitys osoitti, että 
Tiehallinnon toimintalinjat ovat selvimmät perinteisellä viranomaissektorilla, 
eli liikenteen ohjauksessa, häiriön hallinnassa sekä tiedottamisessa. Kysyn-
nän hallinnan alueella Tiehallinnon linjaukset eivät ole kovin selkeitä ja voi-
daankin sanoa, että ko. alueella Tiehallinnon rooli on jäsentymätön eikä 
kaikkia keinoja hyödynnetä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Toimin-
taympäristön muutokset, kuten hallituksen ilmastopoliittiset linjaukset, tuovat 
painetta nimenomaan liikenteen kysyntä- ja päästövaikutusten hallitsemi-
seen.  
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun, liikenteen hallinnan sekä muiden kysynnän 
hallintaan liittyvien toimenpiteiden osalta on Tiehallinnossa käynnissä tai 
valmistunut useita selvityksiä. Selvityksissä on pohdintoja ja ideoita kehittä-
mismahdollisuuksista, mutta konkreettisia ja ”käyttövalmiita” tiepiiritason toi-
menpiteitä on esitetty vain vähän. Tässä työssä on käyty läpi keskeiset vii-
meaikaiset selvitykset ja niissä tunnistetut kehittämistarpeet ja jalostettu niis-
tä tiepiirien asiantuntijoiden käyttöön konkreettisia toimenpiteitä. Kyse on siis 
aihepiirin selvitysten jalkauttamisesta tiepiiritasolle siten, että menettelytavat 
eri tiepiireissä ovat niin yhtenäiset kuin on tarkoituksenmukaista. Pääpaino 
on kaupunkiseutujen liikenteessä. 
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2  KYSYNNÄN HALLINTA 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖSSÄ 

2.1  Kysynnän hallinta ja neliporrasperiaate 

Liikenteen kysyntä syntyy ihmisten tarpeesta toimia ja vuorovaikuttaa toisten 
kanssa. Liikkumistarpeiden muodostuminen kytkeytyy ihmisen elämänvai-
heeseen, ikään, perhekokoon ja esim. fyysiseen liikkumiskykyyn. Asuinpai-
kan valinta, elämäntavat, arvot, asenteet ja aiemmat kokemukset vaikuttavat 
myös liikenteen kysyntään ja sen suuntautumiseen.  
 
Ihmisten sosiaalinen ja taloudellinen toimeliaisuus pyörittävät yhteiskuntaa ja 
Tiehallinnon tehtävänä on osaltaan niitä tukea. Liikennekysynnän ts. matko-
jen ja kuljetusten määrän kasvu on positiivinen signaali aktiivisesta yhteis-
kunnasta eikä sen hillintä sinänsä ole tarkoituksenmukaista, koska yleisesti 
ottaen turhia matkoja ei ole. 
 
Matkustus- ja kuljetustarpeiden toteuttaminen näkyy liikenneverkoilla myös 
lisääntyvinä autoliikennemäärinä, ruuhkina, onnettomuuksina ja päästöinä. 
Kysynnän hallinnalla pyritään ohjaamaan matka- ja kuljetustarpeita siten, 
että kaikki tarpeelliset matkat toteutuvat mahdollisimman pienin yhteiskun-
nalle aiheutuvin kustannuksin. Käytännössä kysynnän hallinnan tavoitteena 
on moottoriajoneuvoliikenteen suoritteen vähentäminen vaikuttamalla matko-
jen määrään ja pituuteen.  
 
Tässä työssä kysynnän hallinnan mahdollisuudet on jäsennetty Tiehallinnon 
näkökulmasta neliporrasperiaatteen pohjalta. Neliporrasperiaate voidaan 
ymmärtää systemaattisena tapana kehittää liikennejärjestelmää eli tehdä lii-
kennejärjestelmätyötä. Neliporrasperiaate ei ole tavoite sinänsä, vaan tapa 
jäsentää keinovalikoimaa. Kokemus on osoittanut, että neliporrasperiaatteel-
la on useita tarkoituksenmukaisia määritelmiä ja jäsennyksiä riippuen suun-
nittelutasosta ja –kohteesta. Neliporrasperiaatteen mukainen liikennejärjes-
telmätyö ei ole vain pienten, vaiheistettujen toimenpiteiden toteuttamista, sil-
lä palvelutason säilyttämiseksi tarvitaan kohteesta riippuen samanaikaisesti 
keinoja jokaiselta neljältä portaalta.  
 
Kysynnän hallinta voidaan ymmärtää eräänlaisena ”filosofiana”, joka kulkee 
läpi koko liikennejärjestelmätyön keinovalikoiman. Seuraavassa kaaviossa 
on havainnollistettu neliporrasperiaatteen mukaan järjestettyjen keinojen 
vaikutuksia liikkumiseen vaikuttavaan päätöksentekoon yksilötasolla. 
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Kuva 1.  Liikennejärjestelmän kehittämiskeinojen vaikuttavuus liikenteen kysynnän 
muodostumiseen. 

Kysynnän hallinnan mahdollisuudet ovat suurimmat 1. portaalla, jossa 
maankäytön suunnittelulla, hinnoittelulla, lainsäädännöllä ja ihmisten asen-
teisiin vaikuttamisella vaikutetaan liikennekysynnän syntymiseen. On kuiten-
kin keskeistä ymmärtää, että liikennepalvelujen ja infrastruktuurin tarjonnalla 
ja kehittämiselläkin voidaan hallita kysynnän kasvua (kuva 2). Näin ollen 
myös tieinvestointeja on tarkasteltava niiden kysyntävaikutusten kannalta.  
 

 

Kuva 2.  Kysynnän hallinnan mahdollisuudet neliporrasmallissa.  
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2.2  Neliporrasperiaatteen soveltamisen edellytyksistä 

Kokemusten mukaan liikennejärjestelmäsuunnitelmissa korostuvat infra-
struktuurin kehittämistoimenpiteet 1.-2. portaan keinojen kustannuksella. 
Osittain tämä johtuu siitä, että liikennejärjestelmätyössä eri portaiden toi-
menpiteiden toteutumisedellytykset eroavat merkittävästi toisistaan johtuen 
liikennepolitiikan historiallisesta painotuksesta infrastruktuurin rakentami-
seen ja kunnossapitoon. Suoraan kysyntään vaikuttamisen osalta historia on 
huomattavasti lyhyempi ja suppeampi, ja niinpä useiden 1.-2. portaan keino-
jen toteutusedellytykset ovat heikot verrattuna 3.-4. portaan keinoihin. Neli-
porrasperiaatteen mukaisesti myös eri portaiden toteuttamisedellytykset liit-
tyvät toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden.   
 
Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu liikennejärjestelmätyön eri toi-
menpidetyyppien toteuttamisedellytysten eroja/vaatimuksia liikennejärjes-
telmätyön toimijoille kohdistuvien tieto-, yhteistyö- ja rahoitusvaatimusten 
näkökulmasta. 
 

 

Kuva 3.  Liikennejärjestelmätyön kehittämisedellytyksiä ovat tieto, yhteistyö ja rahoi-
tus. 

Eri portailla tarvittavat tiedolliset vaatimukset ovat hyvin erilaisia.  Kaikilla 
portailla tarvitaan vaikutustietoa, mutta kehittämisen näkökulmasta tietotar-
peet vaihtelevat käyttäjien liikkumistarvetta kuvaavista tiedoista liikennetilan-
netta kuvaaviin tietoihin ja päätöksenteon tarvitsemaan perustelutietoon.   
 

 Jotta voidaan vaikuttaa liikkujien käyttäytymiseen, tulee suunnitteli-
joiden tietää syyt liikkumiskäyttäytymisen taustalla. Liikkumistarvetie-
to on yksilölähtöistä tietoa, johon vaikuttavat käyttäjien sosioekono-
miset taustatiedot, arvot ja asenteet.  Liikkumistarpeita kuvaavat tie-
dot ovat edellytyksenä myös käyttäjiin kohdistuvan viestinnän onnis-
tumiselle. 
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 Liikennepalveluiden kehittäminen edellyttää tietoa käyttäjien tarpeista 
ja lisäksi liikennepalveluista, eli liikennejärjestelmän tilasta ja liikenne-
järjestelmän tarjontatekijöistä, käytettävissä olevista kulkutavoista, 
reittivaihtoehdoista, aikatauluista, liikkumisen hinnoista jne. Liikenne-
tilannetieto voi olla esim. reaaliaikaista liikenneseurantatietoa tai 
ajantasalla pidettävää tietoa esim. joukkoliikennetarjonnasta (aikatau-
lut ja hinnat).  

 Liikenneverkon tai -infrastruktuurin kehittämistoimenpiteiden päättä-
misen taustalle tarvitaan tietoa kehittämistarpeista (liikennemäärät, 
liikenneturvallisuustilanne, maankäytön kehittyminen ja yhteystarpeet 
jne.). Tämän perustelutiedon avulla voidaan laskea mm. toimenpitei-
den yhteiskuntataloudellinen kannattavuus. Kannattavuuskriteeri on 
usein edellytyksenä toimenpiteiden toteuttamiselle. 

Neliporrasperiaatteen eri portaiden toteutuminen edellyttää myös erilaisia 
yhteistyömuotoja.  
 

 Liikkumiseen tai kulkutavan valintaan vaikuttaminen (=vaikuttaminen 
käyttäjiin) edellyttää toisaalta aktiivista viestintää käyttäjän valintojen 
vaikutuksista ja toisaalta tarjolla olevista vaihtoehdoista. Viestinnälli-
set haasteet liittyvät erityisesti tiedon saatavuuteen, ymmärrettävyy-
teen ja tarkoituksenmukaisuuteen. 

 Liikennepalvelujen tuottaminen edellyttää toimivaa yhteistyötä, liiken-
netiedon tuottajien, palvelujen kehittäjien, palvelujen välittäjien ja vi-
ranomaistahojen välillä. Liikennepalvelujen tulee luonnollisesti vasta-
ta myös käyttäjien tarpeisiin ja tieto saatavilla olevista palveluista on 
pystyttävä välittämään käyttäjille. 

 Liikenneverkon pienet parantamistoimenpiteet ovat useimmiten pai-
kallisten toimijoiden päätöksenteon varassa, joten yhteistyövaatimus 
korostaa eri toimijoiden ohjelmointityön kohtaamista. Oleellista on, et-
tä esimerkiksi kunnan maankäytön kehittämistoimenpiteet ja tiever-
kon pienet liikenneturvallisuus- tai kevytliikenteen toimenpiteet toteu-
tetaan koordinoidusti. Yhteistyö edellyttää vuoropuhelua, jossa käy-
dään läpi eri osapuolten tarpeita, toiminnan tavoitteita ja käytettävis-
sä olevia resursseja. 

 Uus- ja laajennusinvestoinnit edellyttävät tänä päivänä käytännössä 
sopimista politiikkatasolla. Hankkeilla tulee olla riittävät perustelut ja 
hyväksyntä poliittisten tavoitteiden (liikenne-, alue- tai ympäristöpoli-
tiikka) näkökulmasta. Menettelytapana on selontekomenettely, jonka 
pohjalta hallitus ja eduskunta päättävät tarvittavista toimenpiteistä.         
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Eri portaat eroavat toisistaan merkittävästi myös rahoituksen näkökulmasta. 
 

 Liikkumiseen tai kulkutavan valintaan vaikuttaminen mahdollistaa eri-
laisten hinnoitteluinstrumenttien käyttämisen liikenteen kysynnän oh-
jaukseen. Oleellista on, että liikennepalvelujen käyttö hinnoitellaan 
joko kustannusvastaavasti tai halutun liikennepolitiikan tai vaikutuk-
sen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Kustannusvastaavuus 
on liikennejärjestelmän ja käyttäjän kannalta oikeudenmukainen läh-
tökohta suunnittelulle. Uusien keinojen, kuten liikkumisen ohjauksen 
osalta haasteena on löytää rahoitus tarpeellisiksi arvioiduille toimen-
piteille. 

  Liikennepalveluiden kehittäminen perustuu viimekädessä käyttäjien 
tarpeisiin. Peruspalvelut ovat verorahoin toteutettavia palveluja. Lisä-
arvopalveluiden rahoituksesta vastaavat joko palvelujen käyttäjät tai 
muu toimija, joka saa palvelun kautta lisäarvoa (esim. mainostajat, 
joukkoliikenneoperaattorit jne.). 

 Liikenneverkon pienet parantamistoimenpiteet ovat (ainakin teorias-
sa) paikallisten toimijoiden päätöksenteon varassa, joten toimijat voi-
vat rahoittaa toimenpiteitä oman budjettinsa puitteissa. Tiehallinnon 
näkökulmasta tämä tarkoittaa tiepiirien perustienpidon rahoituksen 
painottamista eri keinoihin. Rahoituksen käyttöä ohjaavat väylänpi-
don tulostavoitteet. 

 Uus- ja laajennusinvestoinnit rahoitetaan nykyisin budjettirahoituksel-
la, mikä edellyttää siten laajaa poliittista yhteistä tahtotilaa. Väylänpi-
täjän näkökulmasta budjettirahoitteiset hankkeet ovat ”hyviä”, koska 
ne tulevat tavanomaisen toimintarahoituksen ja tulostavoiteasettelun 
ulkopuolelta.  

 



 Tiehallinnon keinoja liikenteen kysynnän hallinnassa 15 
 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU, HINNOITTELU JA LIIKKUMISEN OHJAUS  

 
 

3  MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU, HINNOITTELU JA 
LIIKKUMISEN OHJAUS 

3.1  Maankäytön suunnittelu 

3.1.1  Yleistä Tiehallinnon keinoista 

Liikenteen ja maankäytön suunnittelua tulee kehittää optimoivaksi vuorovai-
kutusprosessiksi, jossa maankäytön liikenteelliset vaikutukset vaikuttavat 
päätöksenteossa maankäytön valintoihin, toteuttamiseen ja sen ajoitukseen. 
Vastaavasti liikennejärjestelmäsuunnittelulla tulee tukea liikenteellisten ta-
voitteiden saavuttamista tukevaa maankäytön suunnittelua. 
 
Kunnat vastaavat Suomessa kaavoituksesta, ja siksi Tiehallinnon keinot vai-
kuttaa maankäytön sijoittumiseen ovat rajalliset. Tiehallinto voi vaikuttaa 
maankäytön kehitykseen sekä väylien kehittämisen kautta että osallistumalla 
ja vaikuttamalla maankäytön suunnitelmiin yhteistyössä kuntien, maanomis-
tajien ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Tiehallinnon on otettava ennakoi-
den kantaa maankäytön suunnitelmiin, jotta sen vastuulle ei jää vain maan-
käytön liikenteellisten vaikutusten hoitaminen tai niistä selviytyminen tienpi-
don keinoin. 
 
Tiehallinto voi vaikuttaa maankäytön suunnitelmiin osallistumalla aktiivisesti 
kuntien, seutujen ja maakuntien maankäytönsuunnittelun prosesseihin kos-
kien maankäytön kehittämistä (viranomais- ja sidosryhmäneuvottelut). Ta-
voitteena on, että suunnittelun eri vaiheissa (kehityskuvat  toteutuksen 
ajoitus) huomioidaan maankäytön liikenteelliset vaikutukset. Keskeiset ky-
symykset liittyvät siten maankäytön sijoittumiseen (minne ja mitä?) sekä 
maankäytön ja liikennejärjestelyiden keskinäiseen ajoitukseen. 
 
Tiehallinto voi edellyttää liikenteellisten vaikutusten arviointien tekemistä 
kaavoituksen yhteydessä ja osallistua niiden laatimiseen. Selvityksissä tulee 
määrittää muutama keskeinen liikkumisen tunnusluku (esim. kulkutapaja-
kauma, keskimääräinen matkanpituus tms, ha-matkatuotos) sekä konkreetti-
sia laskettavissa olevia yhdyskuntarakenteen muutosta (tiivistämistä, eheyt-
tämistä, laajenemisaluetta) kuvaavia tunnuslukuja, joiden perusteella voi-
daan osoittaa maankäytön kehittämishankkeiden todellisia vaikutuksia. 
 
Yksityiskohtaisemmin eriteltynä Tiehallinnon mahdollisuuksia osallistua ja 
vaikuttaa maankäytön suunnitteluun ovat mm.: 
 

- kaavoituksen aikainen suunnitteluyhteistyö kuntien kanssa, liikenteel-
lisen asiantuntemuksen tarjoaminen suunnitteluun 

- lausuntojen antaminen maankäytön hankkeista  
- viranomaisneuvottelut ja laajempi viranomaisyhteistyö 
- aluevaraussuunnitelmien laadinta 
- suunnittelusopimusten tekeminen kuntien kanssa 
- osallistuminen esim. yritysten sijaintia koskeviin selvitys- ja YVA-

hankkeisiin 
- liittymälupien käsittely. 
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Viimeisin tutkimustieto 

Argumentit, joilla Tiehallinto voi ottaa kantaa maankäytön sijoittumiseen pe-
rustuvat valtakunnallisiin tavoitteisiin, ohjeisiin ja säädöksiin, hyviin suunnit-
teluperiaatteisiin sekä tutkittuun tietoon vaikutuksista. Viime vuosina edelly-
tykset maankäytön liikenteellisten vaikutusten arvioimiseksi ovat useiden 
tutkimushankkeiden myötä parantuneet. Ymmärrys maankäytön sijoittumi-
sen vaikutuksista on lisääntynyt ja menetelmät vaikutusten arvioimiseksi 
ovat kehittyneet. Seuraavassa on esitetty katsaus viimeaikaisiin kotimaisiin 
tutkimuksiin aihepiiristä. Näiden lisäksi mm. YM:ssä on käynnissä useita 
hankkeita aiheeseen liittyen. 
 
Valtakunnallisen matkatuotoshankkeen, Liikennetarpeen arviointi maan-
käytön suunnittelussa (2008), tavoitteena on ollut tuottaa tietoa erilaisten 
toimintojen liikenteellisistä vaikutuksista maankäytön ja liikenteen suunnitte-
lua varten. Tyypillisiä ennustetilanteita ovat esimerkiksi uuden asuinalueen 
tai työpaikka-alueen synnyttämä liikenne tai uuden kaupan toimipaikan tuot-
tama liikenne. Matkatuotokset on esitetty sekä henkilö- että tavaraliikenteelle 
niiden toimintojen osalta, jotka tuottavat merkittävästi molempia. Matka-
tuotosluvut on tarkoitettu suuntaa-antaviksi erilaisten toimintojen liikenteelli-
siä vaikutuksia kuvaaviksi perusarvoiksi. Niiden avulla ei ole mahdollista laa-
tia yksityiskohtaista liikenne-ennustetta laajoihin suunnittelukohteisiin, vaan 
tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, minkälaisia matkamääriä erilaiset toimin-
not tyypillisesti aiheuttavat. 

Tiehallinnon tutkimushankkeessa Asuinalueen tyypin ja sijainnin vaikutus 
ihmisten liikkumiseen (2007) laadittiin kymmenportainen koko maan katta-
va aluetyyppiluokitus maankäytöltään ja liikennejärjestelmältään erilaisten 
alueiden matkatuotosten arvioimiseksi. Luokitus liitettiin osaksi valtakunnal-
lista henkilöliikennetutkimusta, minkä kautta jokaiselle aluetyypille saatiin 
laskettua keskimääräiset matkatuotokset kulkutavoittain ja matkatyypeittäin. 
Jo kertyneiden käyttökokemusten perusteella tuloksia voidaan hyödyntää 
useisiin erilaisiin suunnittelutilanteisiin, joissa tarvitaan tietoa maankäytön 
sijoittamisen liikenteellisistä vaikutuksista. Menetelmän kehitystyö jatkuu. 

Tiehallinnon laatimassa Maantiet kaavoituksessa -ohjeen (2006) tarkoi-
tuksena on ollut parantaa tiensuunnittelijoiden ja kaavalausunnon antajien 
valmiuksia toimia yhteistyössä maankäytönsuunnittelijoiden kanssa kaavoja 
laadittaessa. Ohjeessa tuodaan erityisesti esille tieviranomaisen osallistumi-
sen mahdollisuudet ja tarpeet kaavoitusprosessissa. Ohjeessa on koottu eri 
kaavatasoilla huomioon otettavia keskeisimpiä liikenteellisiä näkökulmia eri-
tyisesti maantieverkon kehittämisen näkökulmasta. 

Ympäristöministeriön laatimassa Liikenneturvallisuus kaavoituksessa -
oppaassa (2006) on esitetty toimintamalli, joka auttaa ottamaan liikennetur-
vallisuuteen liittyviä kysymyksiä esille siinä kaavoitusprosessin vaiheessa, 
jossa niihin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa. Oppaassa on kuvattu kaavata-
soittain keskeiset asiat, joihin liikenneturvallisuusvaikutusten arvioinnissa tu-
lee vastata. 

YTV:n selvityksessä Liikennejärjestelmän kannalta hyvä maankäyttö 
(2005) on analysoitu kotimaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen perustuen 
eri toimintojen sijoittumisen tavoitteita, yhdyskuntarakenteen koon, muodon 
ja rakenteen merkitystä liikennejärjestelmälle sekä sitä, miten liikenteen ja 
maankäytön vuorovaikutteisen suunnittelun avulla voidaan tukea liikennejär-
jestelmäsuunnittelua. 
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3.1.2  Kaavan liikennetuotoksen arviointi 

Työkalujen esittely  

Maankäytön kehittämishankkeiden ja kaavojen liikenteellisten vaikutusten 
laskenta perustuu aina arvioon suunniteltujen toimintojen synnyttämästä 
matkamäärästä. Arviossa on kaksi oleellista vaihetta: kokonaismatkamäärän 
arviointi ja matkojen kulkutapajakauman arviointi. Kokonaismatkamäärään 
vaikuttaa erityisesti toiminnan määrä/volyymi ja kulkutapajakaumaan puoles-
taan sijainti yhdyskuntarakenteessa ja liikennejärjestelmän palvelutaso. 
 
Ihanteellisessa tilanteessa maankäytön kehittämishankkeiden liikenteellisten 
vaikutusten arviointi voi perustua suunnittelualueen olemassa olevan liiken-
netilanteen ja liikennekäyttäytymisen mittaamiseen. Todellisuudessa ta-
pauskohtaisia valmiita tutkimuksia on käytettävissä vain harvoin, ja yksityis-
kohtaisten selvitysten ja liikennemallien tekeminen yksittäisten kehittämis-
hankkeiden osalta on perusteltua vain merkittävien (YVA:a edellyttävien) 
toimenpiteiden osalta.  Viimeaikaisissa liikenteen ja maankäytön vuorovaiku-
tusta selvittäneissä tutkimusprojekteissa on kehitetty olemassa oleviin paik-
katietoihin ja maankäytön suunnittelutietoihin perustuvia yksinkertaistettuja 
laskentamenetelmiä, joiden avulla voidaan määrittää maankäytön kehittä-
mishankkeiden liikenteelliset vaikutukset suuruusluokkatasolla.  
 
Tiehallinnon asiakasryhmien tarpeet -tutkimusohjelmassa laaditun valtakun-
nallisen alueluokittelun (ns. VALHEA-luokittelu) avulla voidaan arvioida 
asuntoalueiden matkamääriä ja kulkutapajakaumia muutaman maankäytön 
perustunnusluvun ja liikennejärjestelmän tietojen perusteella. Ympäristömi-
nisteriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja Tiehallinnon teettämässä matka-
tuotostutkimuksessa ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” 
puolestaan on laadittu yksinkertaiset tuotoskertoimet tyypillisten maankäytön 
toimintojen synnyttämän matkamäärän arviointiin.  
 
Arviointitilanteesta ja käytettävissä olevasta tietoaineistosta riippuen mene-
telmiä voidaan soveltaa joko erikseen tai toisiaan täydentäen. VALHEA-
luokittelua voidaan käyttää pelkästään asumisen matkatuotosten määrittä-
miseen.    
 
Seuraavassa esiteltävien uusien työkalujen lisäksi Tiehallinnon tulisi kehittää 
tierekisteriä palvelemaan kysynnän hallinnan suunnittelua. Nykyisin tierekis-
teri sisältää tiedon siitä, sijaitseeko tiejakso taajamassa tai sen ulkopuolella. 
Taajamat kuitenkin eroavat toisistaan mm. palvelujen perusteella. Tierekiste-
rin sisältämää alueluokitusta on tarpeen monipuolistaa esimerkiksi Valhea-
luokituksen tai vastaavan perusteella. Lisäksi jonkinlainen joukkoliikenteen 
palvelutasoluokitus olisi hyvin käyttökelpoinen. Tiedot tulisi päivittää tierekis-
teriin kerran vuodessa tarkemmin suunniteltavalla menettelyllä. 
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Asuinalueiden arviointi VALHEA-luokittelun avulla 

Seuraavassa kuvassa on esitetty Vaasan tiepiirin aluerakenne sijoitettuna 
Valhea:n mukaisiin kymmeneen alueluokkaan. 
 

 

Kuva 4.  Valhea -luokittelu Vaasan tiepiirissä.  
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Alueluokittelu koostuu kolmesta pääluokasta: a) Suuret kaupungit, b) kau-
pungit ja taajamat ja c) haja-asutusalueet. Suurista kaupungeista Helsinki 
käsitellään omana luokkanaan. Kaupungit ja taajamat on ryhmitelty viiteen 
luokkaan väestö- ja työpaikkatiheyden, palvelutarjonnan ja joukkoliikennetar-
jonnan perusteella. Haja-asutusalueet on ryhmitelty kolmeen luokkaan jouk-
koliikennetarjonnan ja päätieverkon läheisyyden perusteella.  
 
Perustuen valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT) aineistoihin sekä 
erinäisiin muihin aineistoihin (mm. Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR), tie-
rekisteri, matka.fi -palvelun reitti- ja aikatauluaineisto) voidaan alueluokittelun 
perusteella esittää alueille ominaisia liikkumisen tunnuslukuja. Tällaisia tun-
nuslukuja ovat matkojen määrä eri kulkutavoilla, kulkumuotojakauma sekä 
matkojen keskipituus. Alla olevissa kaavioissa on esitetty eri alueluokkien liik-
kumisen tunnusluvut (suuret kaupungit eivät mukana kaavioissa). 
 

 

Kuva 5.  Erilaisille alueille ominaiset matkatuotokset Valhea -luokittelun mukaan 
(Kivari ym. 2007). 
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Kuva 6.  Kulkutapajakauma eri aluetyypeillä (% matkoista) Valhea-luokittelun mu-
kaan (Kivari ym. 2007). 

Valhea-menetelmän avulla voidaan laskea karkealla tarkkuudella suunnitel-
lun maankäytön liikkumisen tunnusluvut, kuten kulkumuotojakauma sekä 
henkilöautoliikenteen suorite. Suoritteen arviointi ilman liikennemallin hyö-
dyntämistä tapahtuu luonnollisesti melko karkealla tasolla Valhea-luokittelun 
mukaisen keskimääräisen suoritteen perusteella huomioiden kuitenkin 
suunnitelman sijainnin kyseisessä alue- ja yhdyskuntarakenteessa.  
 
Suoritetietojen perusteella voidaan laskea edelleen mm. liikenteen päästöt. 
 
Valhea-luokittelua on tarkennettu Uudenmaan tiepiirin radanvarsialueiden 
osalta (ns. ”Ratavalhea”). 

Liikennemäärän arviointi matkatuotoslukujen perusteella 

Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Tiehallinto ovat yhtei-
sesti teettäneet tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on ollut selvittää ja 
koota tietoja eri toimintojen synnyttämästä liikenteestä eli matkatuotoksista 
(Kalenoja ym. 2008). Matkatuotoslukuja voidaan käyttää erilaisissa maan-
käytön ja liikenteen suunnittelu- ja arviointitehtävissä. Raportissa esitetyt 
matkatuotosluvut perustuvat henkilöliikennetutkimuksiin, alueellisiin liikenne-
tutkimuksiin, liikennelaskentoihin, aiempiin selvityksiin, kunnissa käytössä 
oleviin empiirisiin lukuarvoihin, kävijämäärätiedusteluihin sekä osittain asian-
tuntija-arvioihin. 
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Matkatuotoksissa on suuria alueellisia eroja, koska kulkutapojen käyttömah-
dollisuudet ovat erilaiset. Erottelua varten alueet on jaettu kuuteen ryhmään. 
Matkatuotosjulkaisussa on esitetty tuotosluvut seuraaviin päätoimintoihin (si-
sältävät useita alatoimintoja): 
 

1. Asuminen 
2. Teollisuus ja elinkeinoelämän palvelut 
3. Päivittäistavarakauppa 
4. Erikoistavaran kauppa 
5. Vapaa-ajan toiminnot 
6. Yhteiskunnalliset palvelut 
7. Muita palveluja 
8. Maa- ja metsätalous. 

 
Matkatuotosluvut on esitetty pääosin pinta-alaan sidottuna.  
 
Tiehallinnon tiepiirit voivat hyödyntää matkatuotoskäsikirjaa osallistuessaan 
kaavoitukseen joko suunnitteluvaiheessa tai antaessaan kaavaluonnoksesta 
lausuntoa. Suunnitelmaluonnoksen arvioinnissa voidaan matkatuotoslukujen 
avulla tuottaa konkreettisia karkean tason arvioita suunnitellun maankäytön 
kulkutapajakaumasta ja autoliikenteen kysyntää lisäävästä vaikutuksesta.  
 
Esimerkiksi seuraavan kahden taulukon avulla voidaan arvioida, että 5 000 
m2:n suunniteltu päivittäistavarakaupan suuryksikkö Tampereen seudun au-
tovyöhykkeelle tuottaa vuorokaudessa noin 4550 asiakaskäyntiä, joista hen-
kilöautolla tehdään 89 % eli 4050 käyntiä. Jos ajoneuvon keskikuormitus on 
1,63 henkilöä ja huomioidaan, että jokainen käynti tuottaa meno- ja paluu-
matkan, synnyttää suunniteltu kaupan yksikkö keskimääräisenä vuorokaute-
na lähiverkolle noin 4970 ajon/vrk liikennemäärän. Arvioimalla karkealla ta-
solla keskimääräinen matkapituus saadaan laskettua arvio suuryksikön ai-
heuttamasta henkilöautosuoritteesta. 
 
Vastaavaan tapaan matkatuotoskäsikirjan avulla voidaan tuottaa karkean 
tason arvioita erilaisten maankäyttösuunnitelmien liikenteellisistä vaikutuk-
sista. 

Taulukko 2.  Hypermarkettien matkatuotosluvut kokonaismyyntipinta-alaa kohti 
keskimääräisenä vuorokautena (Kalenoja ym. 2008).  
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Taulukko 3.  Kulkutapajakauma päivittäistavarakaupan suuryksiköihin suuntautuvil-
la matkoilla (Kalenoja ym. 2008). 

 



 Tiehallinnon keinoja liikenteen kysynnän hallinnassa 23 
 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU, HINNOITTELU JA LIIKKUMISEN OHJAUS  

 
 

3.1.3  Tarkistuslista kaavoitusprosessia varten 

Tarkistuslistan tarkoituksena on varmistaa, että kaavan suunnittelussa on 
huomioitu seikat, jotka keskeisesti vaikuttavat maankäyttöratkaisun synnyt-
tämiin liikkumismahdollisuuksiin ja liikennekysyntään. Tarkistuslistaa voi-
daan hyödyntää suunnitteluun osallistuttaessa sekä laadittaessa luonnok-
sesta kaavalausuntoa. Tarkistuslista toimii myös osana kaavoitusprosessin 
aikana laadittavan liikenneselvityksen rungosta – selvityksen tulee kattaa 
myös muut näkökulmat, kuten liikenneturvallisuus ja liikenteen ympäristöky-
symykset. 
 
Tarkistuslista on ryhmitelty kysynnän hallinnan näkökulmasta keskeisten ta-
voitealueiden mukaan viiteen ryhmään. Kunkin tavoitealueen alla tarkistus-
lista on vielä ryhmitelty kaavatasoittain. Osa kysymyksistä käsittelee maan-
käytön sijoittumisen vaikutuksia ja osa maankäytön toteuttamiseen (ajoitus, 
kaavamääräykset, jne.) liittyviä asioita. 
 
Itse tarkistuslista koostuu kysymyksistä, joihin periaatteessa on mahdollista 
vastata joko KYLLÄ tai EI (ei aivan kaikkiin). Mikäli vastaus on EI, on aihe 
tarpeen nostaa lausunnossa kannanottona esille. Kysymyksen tarkoituk-
senmukaisuus on toki arvioitava vielä tapauskohtaisesti. Ajatuksena kuiten-
kin on, että kaikki kysymykset, kulloinkin sopivin kaavataso valiten, käydään 
kategorisesti läpi jokaista maankäytön suunnitelmaan liittyvää lausuntoa 
laadittaessa. Kysymyksiä tulee arvioida erikseen asumisen, työpaikkojen ja 
palvelujen kannalta, mikäli suunnitelma niitä sisältää. 
 
Osa tarkistuslistassa esitetyistä kysymyksistä edellyttää maankäytön liiken-
teellisten vaikutusten tarkempaa arviointia. Tähän tarkoitukseen sopivat ai-
emmin tässä luvussa esitellyt menetelmät. 
 
 
A: Liikkumistarpeen vähentäminen 

Maakuntakaavatason kysymyksiä 
A1) Sijoittuuko suunniteltu maankäyttö siten, että se vahvistaa nykyisen 

aluerakenteen keskuksia tai solmualueita (esim. etäisyys keskuk-
sista)? 

A2) Sijoittuuko suunniteltu maankäyttö maakuntakaavassa tms. esitet-
tyyn yleisesti hyväksyttyyn aluerakenteen kehittämis- tai laa-
jenemisvyöhykkeeseen? 

A3) Onko suunnitelmassa otettu kantaa hajarakentamiseen tai sen oh-
jaamiseen? 

Yleiskaavatason kysymyksiä 

A4) Sijoittuuko suunniteltu maankäyttö nykyistä rakennetta (taajama- ja 
kyläalueet) täydentäen/eheyttäen/tiivistäen (=lisärakentamista jo 
rakennetuille alueille tai nykyisen rakenteen sisällä olevia tyhjiä 
alueita täydentäen)? 

A5) Sijoittuuko suunniteltu maankäyttö nykyistä rakennetta laajentaen 
(=nykyisen rakenteen reunoille, mutta siihen kuitenkin kytkeytyen)? 

A6) Sijoittuuko suunniteltu maankäyttö nykyisen rakenteen ulkopuolelle 
(jos vastaus on KYLLÄ, kysymyksen A2 merkitys korostuu) 
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A7) Ovatko toimintojen väliset etäisyydet (erit. asuminen ja palvelut) 
”järkeviä” liikkumistarpeen vähentämisen kannalta? Luoko ratkaisu 
mahdollisuuden päivittäisten matkojen vähenemiselle tai lyhenemi-
selle? 

A8) Onko suunniteltujen toimintojen matkatuotoksia arvioitu? Ovatko 
arviot realistisia/oikealla tasolla/tavoitteen mukaisia? 

Asemakaavatason kysymyksiä 
A9) Onko liikenneverkot suunniteltu toiminnallisesta näkökulmasta niin, 

että liikkumistarve muodostuu mahdollisimman pieneksi (lyhimmät 
etäisyydet)? 

Maankäytön toteuttamiseen liittyvät kysymykset 
A10) Onko kaavamääräyksissä (esim. suunnittelu- ja rakentamismäärä-

ykset) otettu kantaa alueiden toteutusjärjestykseen ja toteutuksen 
ajoitukseen (etenemispolku, laajenemissuuntien priorisointi, yhteen 
kytkentä liikennejärjestelmän kehittämiseen, jne)? 

A11) Onko maankäytön toteutusjärjestyksessä huomioitu ensivaiheessa 
liikenteellisesti edulliset alueet? 

 
B: Henkilöautoliikenteen ja -riippuvuuden vähentäminen 

Maakuntakaavatason kysymyksiä 
B1) ks. A1-A3. 

Yleiskaavatason kysymyksiä 

B2) Onko alue toimintojen sijoittelun ja monipuolisuuden osalta sellai-
nen, että autoton elämäntapa voidaan nähdä realistiseksi? 

B3) Onko maankäytön tai yksittäisen toiminnon tuottamien matkojen 
kulkutapajakaumaa arvioitu? Onko arvioitu kulkutapajakauma rea-
listinen ja kestävä? 

B4) Ovatko joukkoliikenne ja kevyt liikenne matka-ajoiltaan kilpailuky-
kyisiä henkilöautoon verrattuna (esim. työmatkaliikenteen pää-
suunnissa)? 

Asemakaavatason kysymyksiä 
B5) Ohjataanko pysäköintipaikkatarjonnalla kulkumuotojakaumaa kohti 

ympäristöystävällisempää liikkumista?  

B6) Onko pysäköintiratkaisu ja sen mitoitus oikeassa suhteessa alueen 
sijaintiin ja joukkoliikenteen palvelutasoon? 

B7) Miten autoliikenteen pysäköinti, joukkoliikenteen pysäkit ja pyörä-
pysäköinti sijaitsevat suhteessa toimintoihin? Ovatko joukkoliiken-
ne ja pyöräily samanarvoisessa asemassa? Onko isojen pysäköin-
tialueiden estevaikutus joukkoliikenneasemien kävely-yhteyksiin 
minimoitu? 

B8) Onko pysäköintialueiden sijoittuminen sujuvien ja turvallisten kevy-
en liikenteen yhteyksien / kevyen liikenteen houkuttelevuuden kan-
nalta edullinen?  

B9) Onko vuoroittaispysäköinnin ja muiden pysäköintiä tehostavien rat-
kaisujen mahdollisuudet huomioitu kiinteistöjen pysäköintijärjeste-
lyissä? 
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B10) Onko kävely ja pyöräily eroteltu autoliikenteestä ja toisistaan? 
Ovatko risteämiskohdat autoliikenteen kanssa turvallisia? 

Maankäytön toteuttamiseen liittyvät kysymykset 
B11) ks. muiden tavoitealueiden maankäytön toteuttamiseen liittyvät ky-

symykset 
 
C: Joukkoliikenteen toimintaedellytysten tukeminen 

Maakuntakaavatason kysymyksiä 
C1) Sijoittuuko alue (tai yksittäinen toiminto) päätieverkon läheisyyteen 

siten, että se on kytkettävissä nykyisiin runkoyhteyksiin (pikavuorot, 
linjat) tai mahdolliseen linja-autoliikenteen laatukäytävään? 

C2) Tukeutuuko uusi maankäyttö olemassa olevaan rataverkkoon 
(huomioituna palvelutaso: kaupunkirata, lähijunaliikenne, metro, 
kaukojunaliikenne)?  

C3) Tukeutuuko uusi maankäyttö suunniteltuun ratayhteyteen? 

Yleiskaavatason kysymyksiä 
C4) Onko joukkoliikenteen kulkutapaosuudesta tehty arvioita? Onko ar-

vioitu joukkoliikenteen matkamäärä realistinen? 

C5) Onko alueen tai toiminnon suunnittelussa huomioitu alueen kytkey-
tyminen joukkoliikennejärjestelmään (pysäkit ja asemat tarjonta)?  

C6) Sijoittuuko suunniteltu maankäyttö edullisesti nykyistä tai suunnitel-
tua joukkoliikenneyhteyttä ajatellen? 

C7) Onko suunniteltujen toimintojen volyymi (esim. asumistyyppi, ra-
kentamisen tehokkuus, väestö- ja työpaikkamäärä, jne.) sellainen, 
että se tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja kehittämistä? 
Onko ratkaisussa riittävästi volyymiä uutta bussilinjaa/juna-asemaa 
varten ja tukeeko alueen/toiminnon sijainti tätä? 

C8) Onko kävely- ja pyöräily-yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille otettu 
huomioon? Ovatko kävelyn ja pyöräilyn yhteydet joukkoliikenteen 
pysäkeille ja terminaaleihin turvallisia ja esteettömiä? 

C9) Onko pysäkeille ja terminaalialueille (ml. liityntäpysäköinti) osoitettu 
riittävät tilanvaraukset? 

Asemakaavatason kysymyksiä 
C10) Onko pysäkeille ja terminaalialueille (ml. liityntäpysäköinti) osoitettu 

riittävät tilanvaraukset? 

C11) Ovatko joukkoliikennekatujen ja -kaistojen tilanvaraukset riittävät 
(tai onko niitä)? 

Maankäytön toteuttamiseen liittyvät kysymykset 
C12) Onko kaavamääräyksissä otettu kantaa joukkoliikenteen järjeste-

lyihin (toteutuksen keskinäinen ajoitus)? 

C13) Ovatko alueen ja mahdollisen uuden radan toteutusrealiteetit ajoi-
tuksen suhteen samalla tasolla? Onko maankäytön toteutuksen 
kytkeminen radan kehittämiseen mahdollista / realistista? 

C14) Onko suunnitelmassa esitetty joukkoliikenteen tavoitteellinen pal-
velutaso lopputilanteessa ja vaiheittain toteuttamisessa? 
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D: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 

Maakuntakaavatason kysymyksiä 
D1) ks. osio A 

Yleiskaavatason kysymyksiä 

D2) Onko kevyen liikenteen kulkutapaosuudesta tehty arvioita? Onko 
arvioitu kevyen liikenteen matkamäärä realistinen? 

D3) Sijaitsevatko jokapäiväiset palvelut ja lähivirkistysalueet kävely 
(max 2 km)- tai pyöräetäisyydellä (max 5 km) asumisesta (ja toi-
sinpäin)? 

D4) Onko kevyen liikenteen verkosto kattava ja jatkuva? Onko verkosto 
suunniteltu toiminnallisesta lähtökohdasta (esim. toimintojen saa-
vutettavuus mahdollisimman suoria reittejä)? 

Asemakaavatason kysymyksiä 
D5) Onko kaavassa esitetty riittävät aluevaraukset kevyen liikenteen 

väyliä varten? Ovatko väylien tilavaraukset riittävän leveitä? 

D6) Onko kävely ja pyöräily eroteltu autoliikenteestä ja toisistaan? 
Ovatko risteämiskohdat autoliikenteen kanssa turvallisia? 

D7) Onko kevyelle liikenteelle varattu riittävästi autottomia alueita, 
etenkin keskusta-alueilla? 

D8) Käykö suunnitelmasta ilmi, onko kiinteistöissä varattu riittävät tilat 
polkupyöräpysäköinnille? 

Maankäytön toteuttamiseen liittyvät kysymykset 
D9) Onko kaavamääräyksissä otettu kantaa kevyen liikenteen järjeste-

lyihin (toteutuksen keskinäinen ajoitus)? 

 
E: Nykyisen liikennejärjestelmän käytön tehostaminen 

Maakuntakaavatason kysymyksiä 
E1) ks. osio A 

Yleiskaavatason kysymyksiä 

E2) Onko maankäytön ratkaisu mahdollista toteuttaa ilman uusia inves-
tointeja tieverkon liittymiin tai kapasiteettiin? 

E3) Edellyttääkö ratkaisu investointeja muihin liikennepalveluihin? 

Asemakaavatason kysymyksiä 
E4)     -  

Maankäytön toteuttamiseen liittyvät kysymykset 
E5) Onko suunniteltu maankäytön toteutusjärjestys oikea liikennever-

kon kapasiteetin hyödyntämisen näkökulmasta? 
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Esimerkki tarkistuslistan soveltamisesta  

Alla on esitetty konsultin laatima lausuntoluonnos, jonka tarkoituksena on 
ollut testata tarkistuslistaa käytännön suunnittelutehtävään ja havainnollis-
taa, miten tarkistuslistan asioita voidaan nostaa lausunnossa esiin. Tarkaste-
lukohteena oli Espoon kaupungin osayleiskaavasuunnitelma alueelle Hista-
Siikajärvi-Nupuri (Espoon kaupunki 2008). 
 

 
 
 

Lausuntoluonnos Espoon kaupungin Hista-Siikajärvi-Nupuri 
osayleiskaavaan 
 
 
Liikkumistarpeen vähentäminen 
 
Suunnittelualue sijaitsee Uudenmaan maakuntakaavassa esitetyssä 
Lohjan rataan tukeutuvassa taajamarakenteen laajenemissuunnassa, 
mutta nykyisen rakenteen ulkopuolella. Alueen toteuttaminen samassa 
vaiheessa raideyhteyden kanssa on keskeinen edellytys alueidenkäyttö-
ja liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. 
 
Suunnitelmassa on kyse lähes täysin uudesta alueesta, joka sijaitsee 
nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, noin 8 km etäisyydellä ny-
kyisistä isoista päivittäistavarakaupan ja muiden palveluiden keskitty-
mistä. Alueelle on suunniteltu pientalovaltaista asumista, palveluja ja 
työpaikkoja. Aluerakenteellisen sijainnin takia riskinä on autonkäyttöön 
perustuva pitkämatkainen asiointi- ja työmatkaliikenne. 
 
Asumisen tavoitteena on pientalovaltaisuus, mikä asettaa suuren haas-
teen joukkoliikenteeseen ja kevytliikenteeseen perustuvan liikkumiskult-
tuurin aikaansaamiseksi. Lähiliikkumisen painottuminen jalankulkuun ja 
pyöräilyyn on tosin mahdollista saada aikaan asumisen ja palveluiden 
keskinäisiin etäisyyksiin huomiota kiinnittämällä sekä toteuttamalla heti 
alkuvaiheessa laadukkaat kevyen liikenteen yhteydet. Rakentamisen 
”keveys” on eittämättä haaste raideliikenteen kehittämiselle, mikä edel-
lyttää riittävää väestöpohjaa ja tiheyttä. 
 
Alueen toteutusjärjestyksessä on esitetty suunnittelun ja toteutuksen 
käynnistäminen ensi vaiheessa Histan Kartanon länsipuolisille alueille. 
Ensimmäisessä vaiheessa tulee alueen toteutuksessa muodostaa riittä-
vän iso kokonaisuus, jonka liikennekysyntä mahdollistaa tavoitellun 
joukkoliikenteen vuorovälin 5-15 min järjestämisen Espoon keskukseen. 
Joukkoliikenteen katuyhteydet ja pysäkki- sekä kääntöpaikkajärjestelyt 
tulee toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa. Toteuttamisjärjestyksessä tu-
lee tukea Histan asemanseudun/keskustan ja palvelutarjonnan muodos-
tumista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Läheisen Veikkolan pal-
velutarjonta ei riitä palvelemaan uutta asutusta. 
 
Selostuksessa vaiheittain toteuttaminen on kuvattu yleisellä tasolla ja 
jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota uusien asuinalueiden ja 
niiden joukkoliikenneyhteyksien toteuttamiseen samassa vaiheessa. 
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Henkilöautoliikenteen -ja riippuvuuden vähentäminen 
 

Suunnitelmaselostuksessa arvioitu joukkoliikenteen kulkutapaosuus 
(29%) ja matkamäärä (20 000 matkaa/vrk) on Uudenmaan liiton tutki-
muksen ”Ratavalhea” valossa ylioptimistinen. Tutkimuksen perusteella 
19 000 asukkaan alue tuottaa raideliikenteen palvelutasosta (taajama-
junaliikenne-kaupunkirataliikenne) riippuen 4000–8000 joukkoliikenne-
matkaa vuorokaudessa, jolloin kulkutapaosuus jää noin 10-15 %:iin.  
 
Suunnitellut työpaikka-alueet sijaitsevat pitkinä vyöhykkeinä Turun-
väylän molemmin puolin toimien puskureina liikennekäytävän ja asuin-
alueiden välillä. Kävelymatkan keskipituus työpaikka-alueilta Histan 
asemalle on yli kilometri, mikä heikentää joukkoliikenteen kilpailukykyä 
muiden kuin alueella asuvien työmatkaliikenteessä.  
 
Joukkoliikennelinjastot kattavat suunnittelualueen. Joukkoliikennelinjo-
jen vaiheittain toteuttamista ei ole tässä suunnitteluvaiheessa kuvattu. 
Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa joukkoliikenteen yhteyksien ja asu-
misen alueiden samanaikainen toteutus.  
 
Raideyhteyden ja Histan aseman toteuttamisen jälkeen joukkoliikenne 
on jokseenkin kilpailukykyinen Helsinkiin suuntautuvilla matkoilla. Ennen 
raideyhteyden toteuttamista henkilöauto on matka-ajaltaan joukkoliiken-
nettä selvästi houkuttelevampi useimmilla matkoilla. 

 
Joukkoliikenteen toimintaedellytysten tukeminen 

 
Joukkoliikennepalvelujen suunnittelun lähtöoletuksena on hyvin korkea 
joukkoliikennekysyntä. Riskinä on, että pientalovaltaiseksi suunniteltu 
asuminen perustuu pitkälti yksityisautojen käyttöön ja siten ajateltu ky-
syntä ei toteudu eikä palvelutasoa siten ole mahdollistaa järjestää 
suunnitellusti. 400 metrin etäisyys joukkoliikennelinjoista on arvioitava 
jatkosuunnittelussa etäisyytenä pysäkeiltä.  
 
Suurelta osaa suunnittelualueesta etäisyydet Histan asemalle ovat 2-3 
km, joten joukkoliikenteen edellytysten tukemiseksi tulee jatkosuunnitte-
lussa asutuksen painopiste sijoittaa mahdollisimman lähelle tulevaa rai-
deliikenteen asemaa. Joukkoliikenteen palvelutasoa toteuttamisen vai-
heistuksessa ei ole esitetty. 
 
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 

 
Kaupallisten palvelujen keskittäminen Histan aseman ympärille tukee 
kevyen liikenteen käyttöä. Suurin osa pientalovaltaisesta asutuksesta si-
joittuu 2-3 km etäisyydelle suunnitelluista palveluista. Etäisyys ei ole 
houkutteleva kävelyetäisyys. Jalankulku- pyörätie- ja ulkoilutieverkosto 
aluevarauksissa on kuitenkin kattava. Henkilöliikenteen terminaalialu-
een merkinnässä on huomioitu liityntäpysäköinnin tarve, jonka voidaan 
olettaa sisältävän myös pyöräpysäköinnin tarpeen. 
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3.1.4  Pysäköinnin sääntely kaavoituksessa 

Pysäköinnin hinnoittelu ja pysäköintipaikkojen määrän sääntely ovat keskei-
siä keinoja liikenteen kysynnän ohjaamisessa. Kysynnän hallinnan näkökul-
masta ajoneuvojen pysäköinti tulee nähdä palveluna, jota tarjotaan sitä tar-
vitseville, ei oletusarvoisesti kaikille. 
 
Kuntien asemakaavoissa määritetään pysäköintipaikkojen mitoitus ja Tiehal-
linto voi pyrkiä vaikuttamaan mitoitukseen osallistumalla kaavoitukseen. Tie-
hallinto voi antaa kunnille tietoa eri alueille soveltuvista pysäköinnin mitoi-
tusnormeista sekä erilaisista pysäköintijärjestelyistä ja niiden vaikutuksista. 
Alle on koottu muutamia keinoja, joita voidaan hyödyntää kaavoituksen yh-
teydessä: 

 Asuinalueiden pysäköinnin mitoitus vaikuttaa mm. kakkosauton han-
kintaan ja työpaikkojen pysäköinti vaikuttaa päivittäisen työmatkan 
kulkutapavalintaan. Pysäköinnin mitoituksessa tulee ottaa huomioon 
alueen joukkoliikenteen palvelutaso siten, että hyvän palvelutason 
alueella voidaan käyttää alhaisempaa mitoitusnormia. Myös pysä-
köintipaikkojen hinta voi olla korkeampi hyvän joukkoliikenteen palve-
lutason alueella.  

 Pysäköintipaikkojen tehokasta käyttöä voidaan lisätä mm. luopumalla 
nimetyistä pysäköintipaikoista  

 Uusilla tiiviillä alueilla, joissa on sekä asuin- että toimistokäyttöä, py-
säköintipaikkojen määrää ja niihin tarvittavaa maa-alaa voidaan vä-
hentää vuorottaispysäköinnillä. Toimivasta vuorottaispysäköinnistä 
on hyviä kokemuksia ainakin Helsingistä. Autopaikkojen vuorottais-
käytöllä voidaan saavuttaa jopa 180 %:n käyttöaste vuorokaudessa. 
Pääkaupunkiseudulla toimiva mahdollisuus on asuinalueen ja liityn-
täpysäköintialueen vuorottaispysäköinti. 

 Alueilla, joissa pysäköinti sijoitetaan laitoksiin, tulisi asunnon hinta ir-
rottaa pysäköintipaikan hinnasta. Tämä on oikeudenmukainen me-
nettely, koska silloin autottomat eivät osallistu autopaikkojen raken-
tamiskustannuksiin. Samalla se toimii taloudellisena ohjauskeinona 
liikkumisvalintoihin ja autonomistukseen.  

 Myös toimistokiinteistöjen pysäköinnin mitoitukseen ja pysäköintipoli-
tiikkaan tulee pyrkiä vaikuttamaan. Toimistotaloa itselleen rakennut-
tavalla yrityksellä tai vuokralaisella on selkeä intressi välttää liiallista 
paikkojen mitoitusta, sillä se näkyy suoraan toimitilan kustannuksis-
sa. Yritys voi parhaiten hallita työntekijöidensä pysäköintitarvetta eril-
lisen yritykselle laadittavan liikkumisen ohjaussuunnitelman avulla. 
Suunnitelmassa selvitetään työntekijöiden toiveet ja tarpeet työmat-
kaliikenteeseen liittyen ja pysäköintiratkaisu voidaan suunnitella tar-
vetta vastaavasti.  

Tukeutuminen nykyisiin liikennejärjestelyihin ja vaikutukset tienpi-
toon 

 
Suunnitelma edellyttää investointeja päätieverkon liittymiin. Lisäksi 
suunnitelma lisää merkittävästi Turunväylän liikennekuormitusta. Merkit-
tävin investointitarve on kuitenkin ratayhteyden jatkaminen Espoon kes-
kuksesta Histan kautta Lohjalle.  
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 Oikean mitoituksen lisäksi pysäköintialue tulee sijoittaa siten, että se 
ei (aidattuna) muodosta estettä kevyen liikenteen yhteydelle esimer-
kiksi yrityksen toimitiloista raideliikenteen asemalle tai bussipysäkille. 

 
Pysäköinnin ohjauksella Tiehallinto voi yhdessä kaupunkien kanssa vähen-
tää pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa liikennesuoritetta, ruuhkautu-
mista ja päästöjä. Mm. Göteborgin stadion- ja messualueella autoilijat opas-
tetaan vapaaseen pysäköintipaikkaan jo moottoritieltä lähtien.  

3.2  Liikkumisen ohjaus 

3.2.1  Kohti kestäviä liikkumisvalintoja ja toimintatapoja 

Liikkumisen ohjauksella (Mobility management) tarkoitetaan kestävän liik-
kumisen edistämistä tiedollisen ohjauksen ja markkinoinnin keinoin sekä ke-
hittämällä eri kulkutapojen käyttöä ja yhdistämistä helpottavia palveluita 
(Taskinen ym. 2008). Olennaista liikkumisen ohjauksessa on, että tietoa kes-
tävästä liikkumisesta on saatavilla kootusti ja helposti ja että ihmisillä on mo-
tivaatiota kestävien kulkutapojen käyttämiseksi. Ihmisten motivaatioon voi-
daan vaikuttaa muun muassa kampanjoilla tai lähestymällä kohderyhmiä 
räätälöidyllä informaatiolla henkilökohtaisesti. Liikkumisen ohjauksella pyri-
tään saamaan myös erilaiset yhteisöt kuten työpaikat tukemaan henkilökun-
tansa kestävää liikkumista. Liikkumista aiheuttavia tahoja taas kannustetaan 
ottamaan kestävän liikkumisen edistäminen huomioon omassa toiminnas-
saan esimerkiksi tarjoamalla liikkumispalveluja osana varsinaisia palvelujaan 
(esim. joukkoliikennelippu kaupan tai konsertin kylkiäisenä tai auton yhteis-
käyttö asuntokaupan tai vuokran osana). (Taskinen ym. 2008). 
 
Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että tiedollinen ohjaus ja markkinointi 
ovat maankäytön suunnittelun ja liikenteen hinnoittelun ohella tehokkaimpia 
liikenteen hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia keinoja. Useissa Euroopan mais-
sa liikkumisen ohjaus onkin todettu tehokkaaksi ja edulliseksi keinoksi vai-
kuttaa liikenteen kysyntään ja siihen on panostettu mm. perustamalla erityi-
siä liikkumisen ohjauskeskuksia jakamaan tietoa eri liikkumisvaihtoehdoista 
ja kannustamaan aktiivisesti ihmisiä liikkumaan kestävällä tavalla.  
 
Suomessa liikkumisen ohjaukseen ei toistaiseksi ole panostettu systemaatti-
sesti, vaikka kyse on pitkälti vastaavanlaisesta toiminnasta kuin mitä jo teh-
dään esimerkiksi liikenneturvallisuuden parissa niin valtakunnallisella kuin 
paikallisella tasolla. Tyypillisesti liikkumisen ohjauksen toiminta on kaupunki-
en ja niiden hallinnoimien joukkoliikenneorganisaatioiden toimintaa, jolla 
edistetään joukkoliikenteen käyttöä. Tiehallinnolta on puuttunut selkeä linja-
us osallistumisestaan kehitystyöhön ja palvelujen tuotantoon. Tuoreessa lii-
kennepoliittisessa selonteossa asenteisiin vaikuttaminen kasvatuksen, valis-
tuksen ja kampanjoinnin kautta on linjattu yhdeksi keskeisimmistä keinoista 
liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. 
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3.2.2  Keinoja liikkumisen ohjauksen roolin vahvistamiseksi 

Liikkumisen ohjauksen valtakunnallinen ja seudullinen organi-
sointi 

LVM:n teettämä selvitystyö ”Liikkumisen palvelukeskus – liikkumisen ohja-
uksen organisointi Suomessa” esittää, että liikkumisen ohjaus organisoidaan 
sekä seudullisella että valtakunnan tasolla erityisiksi liikkumisen palvelukes-
kuksiksi, joiden kautta liikkumisen ohjaus kytkettäisiin kiinteäksi osaksi lii-
kennepolitiikkaa ja liikennejärjestelmän kehittämistä. Valtakunnalliset liikku-
misen palvelukeskukset kehittävät ja markkinoivat liikkumisen ohjauksen 
toimintamalleja yleisellä tasolla, ja seudulliset keskukset toteuttavat palvelui-
ta käytännössä (Taskinen ym. 2008). 
Liikkumisen ohjauksen kehittämistä on hidastanut ja hidastaa edelleen val-
takunnan tason isäntäorganisaation puuttuminen. Liikenneturvallisuustyössä 
vastaava valtakunnallinen toimija on Liikenneturva. Vaikka seudullinen toi-
minta ei ole riippuvainen valtakunnallisen toimijan tai palvelukeskuksen ole-
massaolosta, on pidemmällä tähtäimellä kuitenkin tarpeen koordinoida liik-
kumisen ohjausta valtakunnankin tasolla. Väylä- ja liikennevirastouudistus 
sekä valtion aluehallinnon uudistus tarjoavat hyvän mahdollisuuden suunni-
tella liikkumisen ohjauksen organisointi tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Tiehallinnon suunnitelmien sisällön kehittäminen 

Liikkumisen ohjausta on mahdollista vahvistaa myös olemassa olevien 
suunnittelukäytäntöjen kehittämisen kautta. Tiehallinto osallistuu merkittävä-
nä toimijana mm. eritasoisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan, 
seudullisten ja kunnallisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaan se-
kä erilaisten kehittämis- ja tarveselvitysten laadintaan (esim. kevyen liiken-
teen väylien tarveselvitykset, joukkoliikenteen laatukäytäväselvitykset, jne.). 
Nykyisin suunnitelmissa painopiste on vahvasti järjestelmän ongelmien rat-
kaisemisessa infrastruktuurin kehittämisen kautta. 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmiin tulisi jatkossa sisällyttää kokonaisvaltainen 
kestävän liikkumisen suunnitelma (liikkumisen ohjauksen suunnitelma), jos-
sa painopiste on nimenomaan kestävän liikkumisen edistämisessä tiedolli-
sen ohjauksen ja markkinoinnin keinoin sekä eri kulkutapojen käyttöä tuke-
vien palveluiden kehittämisessä. Toimenpiteiden kytkentä muihin liikennejär-
jestelmän kehittämistoimiin on tärkeää. Suunnitelmissa tulee myös käsitellä 
liikkumisen ohjauksen organisointia ja rahoitusta. 
 
Kestävän liikkumisen edistämisen keinovalikoimaa on mahdollista jäsentää 
monella tavalla. Yksi mahdollisuus on jakaa toimenpiteet kestävän liikkumi-
sen eri osa-alueisiin (soveltaen Taskinen ym. 2008): 
 

A. Liikkumistarpeen minimointi 
 maankäytön suunnittelu 
 asuinpaikan sijaintivalinnat 
 yritysten sijaintivalinnat 
 etätyöskentely 
 matkojen yhdistäminen 
 kotiinkuljetuspalvelut 
 jne. 
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B. Kestävien kulkutapojen käytön edistäminen 
 maankäytön suunnittelu 
 työmatkapyöräily 
 joukkoliikenteen käyttö työmatkoilla 
 kiinteistöjen pysäköintijärjestelyt (autot, pyörät) 
 lasten omatoiminen liikkumisen tukeminen (esim. koulumatkat) 
 kulkutapojen sekakäytön edistäminen (esim. liityntäpysäköinti) 
 tiedotus- ja informaatiojärjestelmät (esim. kulkutavan valinta) 

C. Auton käytön tehostaminen 
 autojen yhteiskäyttö 
 kimppakyydit 
 vähäpäästöiset autot 
 taloudellinen ja ympäristöystävällinen ajotapa 
 jne. 

D. Turvallisen ja vastuullisen liikennekäyttäytymisen edistäminen 
 liikennesääntöjen noudattaminen 
 turvavälineiden käyttäminen 
 kulkuneuvojen huolto ja kunnossapito 
 ajotavat 
 jne. 

 
Kestävän liikkumisen suunnitelmien laadintaa on syytä pilotoida HTUV-
tiepiirien aloitteesta jollakin kaupunkiseudulla. Pilotin tarkoituksena on laatia 
malli suunnitelman sisällöstä ja organisointitavasta sekä selvittää toimenpi-
teiden vaikutuksia eri liikkujaryhmissä. Vaikutusarvioinnin perusteellinen to-
teutus on tärkeää, jotta toimenpide voi nousta osaksi alueellisen liikennejär-
jestelmätyön työkalupakkia. Myöhemmässä vaiheessa alueelliset liikkumisen 
palvelukeskukset (ohjauskeskukset) voivat toimia seuduilla liikkumisen ohja-
ustyön koordinaattoreina. 

Liikkumisen ohjausta liikenneturvallisuustyöhön 

Liikkumisen ohjauksella ja liikenneturvallisuustyöllä voidaan nähdä useita 
yhteisiä rajapintoja niin toiminnalla tavoiteltavien vaikutusten, toimenpiteiden, 
kohderyhmien kuin vaikuttajatahojenkin osalta. Yhtenä kokeilemisen arvoi-
sena jatkotoimenpiteenä voidaan nähdä kestävän liikkumisen näkökulman 
integroiminen osaksi seudulla tai kunnissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä.  
 
Liikenneturva osallistuu aktiivisesti kuntien ja Tiehallinnon yhteistyössä laa-
timiin liikenneturvallisuussuunnitelmiin, erityisesti niihin viime vuosina liitetty-
jen kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelmien (KVT-suunnitelmien) laa-
dinnan osalta. KVT -suunnitelmat laaditaan usein hallintokuntien välisenä 
yhteistyönä siten, että ne käsittävät hallintokuntien yhteiset liikenneturvalli-
suustavoitteet sekä liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustoimenpiteiden li-
säksi eri ikä- ja asiakasryhmiin kohdistetut toimenpiteet. Suunnitelmien ta-
voitteena on luoda perusta suunnitelmalliselle ja jatkuvalle liikennekasvatus-
työlle, jolla vaikutetaan ihmisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen.  
 
Ympäristömyönteiseen ja terveyttä edistävään liikkumiseen liittyvät kysy-
mykset ovat monesti varsin pienessä roolissa liikenneturvallisuustyössä; läh-
tökohtana ovat pikemminkin ihmisten toimintatavat ja -mallit, liikennekäyttäy-
tyminen, liikennejärjestelmässä kulloinkin valitulla kulkutavalla. Kuntien ja 
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seutujen laatimia liikenneturvallisuussuunnitelmien sisältöä olisikin hyvä tar-
kistaa kulkutavan valintaan liittyvillä tarkasteluilla. Vastaavasti suunnitelmiin 
liittyvissä KVT -osiossa kulkutavan valintaan liittyvät kysymykset olisi hyvä 
nostaa painokkaammin esille.  

3.3  Yhteenveto Tiehallinnon keinoista 

Maankäytön suunnittelun, hinnoittelun ja liikkumisen ohjauksen keinojen 
osalta työssä on esitetty Tiehallinnolle seuraavia toimenpiteitä: 

- Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun kehittäminen vuo-
rovaikutusprosessiksi, jossa maankäytön liikenteelliset vaikutukset 
vaikuttavat maankäytön valintoihin, toteutukseen ja sen ajoituk-
seen. 

- Osallistuminen ja vaikuttaminen maankäytön suunnitteluun nykyis-
tä aktiivisemmin hyödyntämällä viimeisintä tutkimustietoa ja laadit-
tuja työkaluja 

- Maankäytön suunnitelmien arviointi liikenteen kysyntävaikutusten 
osalta 

- Maankäytön luokitustiedon ja joukkoliikenteen palvelutason viemi-
nen tierekisteriin 

- Osallistuminen tieliikenteen hinnoittelujärjestelmien kehittämiseen  

- Osallistuminen liikkumisen ohjauksen valtakunnan tason sekä seu-
dullisen tason organisointiin hyödyntäen mm. Liikennehallinnon vi-
rastouudistuksen ja Aluehallinnon uudistamishankkeen luomia 
mahdollisuuksia. 

- Liikkumisen ohjaussuunnitelman sisällyttäminen liikennejärjestel-
mäsuunnitelmien laadintaan 

- Kestävän liikkumisen sisällyttäminen liikenneturvallisuuden alueel-
lisiin KVT-suunnitelmiin. 

 
 
 
 
 



34 Tiehallinnon keinoja liikenteen kysynnän hallinnassa
 

 LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN  
 
 

4   LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 

4.1  Yleistä 

Liikennepalveluihin lasketaan käytetyssä neliporrasperiaatteen sovellutuk-
sessa kuuluvaksi liikennevirtojen hallinta (seuranta, valvonta, ohjaus, liiken-
nevaloetuudet, häiriönhallinta), informaatiopalvelut, hoito ja kunnossapito 
sekä joukkoliikenteen tarjonta. Liikennepalveluiden kehittäminen vaikuttaa 
voimakkaasti kestävien kulkumuotojen käyttöön, mutta jossain määrin myös 
asuinpaikan valintaan (joukkoliikennepalvelutaso), tehokkaaseen autonkäyt-
töön (ruuhkattoman reitin valinta) sekä liikennekäyttäytymiseen (varoitukset 
erittäin liukkaasta kelistä).  
 
Tässä luvussa on pohdittu ramppiohjauksen, joukkoliikenteen valoetuuksien, 
muuttuvan ohjauksen sekä liikenneinformaatiopalvelujen merkitystä kysyn-
nän hallinnassa. Esitykset perustuvat pitkälti ohjausryhmätyöskentelyyn ja 
aiempiin tutkimuksiin. 

4.2  Ramppiohjaus 

Ramppiohjaus on liikenteen hallinnan keino, joka parantaa ruuhkautumis-
herkän pääväylän liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta säätelemällä liittyvän 
liikenteen määrää liikennevalolla. Tarkoitus on välttää pääväylän ruuhkau-
tumisilmiön synty vähentämällä liittyvän liikenteen määrää silloin, kun pää-
väylän liikennemäärä lähestyy sen välityskykyä. Tällöin rampilta saapuvien 
ajoneuvojen viivytykset kasvavat, tosin rampinkin liikenne hyötyy ohjaukses-
ta helpomman päävirtaan liittymisen ja parantuneen liikenneturvallisuuden 
muodossa. (Pitkänen ym. 2005.) 
 
Ramppiohjaus on kysynnän hallinnan toimenpide, joka vaikuttaa liikenteen 
suuntautumiseen, ajoittumiseen ja kulkumuodon valintaan. Keskeinen vaiku-
tusmekanismi on liikenneverkon käytön tehostuminen ajoneuvoliikenteen 
jakautuessa ruuhkautuneelta väylältä muualle liikenneverkkoon. Kuljettajat, 
joilla on mahdollisuus käyttää esim. moottoritien rinnakkaistietä, voivat siirtyä 
vaihtoehtoiselle reitille. Hyväksyttävyyttä lisää tieto siitä, että pienen odotte-
lun jälkeen päätien liikenne toimii hyvin. Liikenteen siirtymisellä voi olla myös 
negatiivinen turvallisuusvaikutus, mikäli korvaava liikenneverkko ei turvalli-
sesti voi välittää kasvanutta kysyntää. Tämä riski on olemassa mm. pääkau-
punkiseudulla, jossa yleisen tieverkon päätiet välittävät myös paikallista lii-
kennettä ja katuverkko on monin paikoin puutteellinen. Liikenteen siirtymi-
sestä aiheutuvia haittoja on hyvin vaikea kompensoida niistä kärsiville asuk-
kaille.   
 
Kansainväliset kokemukset ramppiohjauksen turvallisuus- ja sujuvuusvaiku-
tuksista pääväylällä ovat rohkaisevia, sillä h/k-luvut ovat jopa 4-5 tasolla 
(Pitkänen ym. 2005.). Ramppiohjaus on liikennejärjestelmätason keino, josta 
voi potentiaalisesti olla yhteiskunnalle hyötyä kun päätieverkon välityskyky 
paranee. Ramppiohjaus voi myös houkutella joukkoliikenteen käyttöön alu-
eille, joissa palvelutaso on hyvä. Periaatteellinen kysymys esimerkiksi pää-
kaupunkiseudulla on myös se, että päätieverkon pullonkaulojen selvittämi-
nen ramppiohjauksella voi lisätä pitkämatkaisen autoliikenteen kysyntää. 
Riskinä on siten se, että toimenpiteellä kannustetaan pitkämatkaista autoilua 
ja heikennetään lyhyempiä matkoja ajavien, pääkaupunkiseudulla asuvien 
liikkumista.  
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Ramppiohjauksen pilotointimahdollisuuksia tutkittaessa ovat nousseet esiin 
ristiriidat Tiehallinnon ja kohteena olevan kunnan kanssa. Kunnan sisäisten 
liikennetarpeiden hoitaminen on kuitenkin periaatteessa kunnan katuverkon 
tehtävä. Ramppiohjauksen mahdollinen suunnittelu on välttämätöntä tehdä 
yhteistyössä kuntien kanssa ottaen huomioon myös muut tarvittavat toimen-
piteet, kuten riittävän ramppipituuden varmistaminen.  

4.3  Liikennevaloetuudet 

Joukkoliikenteen valoetuudet ovat kaupunkiseuduilla tehokas kysynnän hal-
linnan keino, joka sujuvoittaa ja edistää joukkoliikenteen käyttöä. Tutkimuk-
sessa valoetuuksien on havaittu lisänneen matkustajamääriä, vähentäneen 
liikennevaloviiveitä, lyhentäneen matka-aikoja ja parantaneen liikennöinnin 
täsmällisyyttä. Bussilinjan polttoaineen kulutuksen on havaittu vähentyneen 
noin 4 %. Keskeinen taloudellinen vaikutus on linjan kiertoajan lyheneminen, 
mikä voi mahdollistaa linjan kaluston vähentämisen ja siten merkittävät kus-
tannussäästöt. (LVM 2001.) 
 
JENKA - Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet jokaiseen kaupunkiin - on 
kahdeksan suomalaisen kaupungin yhteinen liikennevalojen kehittämishan-
ke. Sen tavoite on luoda suomalaiseen liikennevalojen ohjauskäytäntöön 
sopiva bussien etuusjärjestelmä, joka on aikaa myöten laajennettavissa 
kaikkialle maahan. Mukana ovat Espoo, Jyväskylä, Helsinki, Lahti, Oulu, 
Tampere, Turku ja Vantaa. Hanke pohjautuu Turun kaupungin kehittämään 
uuteen liikennevalojen ohjaustapaan SYVARI – synkronoitu vaiherinki. 
SYVARI perustuu liikennevalojen vaiherinkiohjaukseen, jota Suomessa on 
käytetty erillisesti toimivissa valoissa jo parikymmentä vuotta. Yhteenkytke-
tyissä liikennevaloissa SYVARIN vaiherinki tahdistetaan viereisiin risteyksiin 
normaalilla tavalla. Risteykseen saapuvan bussin ilmaisu irrottaa valo-
ohjauksen yhteenkytkennästä ja siirtää sen hetkellisesti erillisohjaukseen. 
Näin joukkoliikenteen etuuden toteuttaminen on nopeampaa ja joustavam-
paa kuin yhteenkytketyissä valoissa, joissa kierron eteneminen ja tiiviimpi 
tahdistuminen rajoittaa tehokkaiden bussietuuksien toimintaa. (Helsingin 
kaupunki 2008.) 
 
Pääosa liikennevaloetuuksien käyttökohteista sijaitsee kaupunkien katuver-
kolla ja niiden toteuttamisesta vastaavat kaupungit. Osa potentiaalisista koh-
teista sijaitsee kuitenkin myös maantieverkolla. Näissä liittymissä joukkolii-
kenne-etuuksien toteuttaminen osana laajempaa kokonaisuutta voi tulla ky-
seeseen. Erityisesti valtatieverkolla, jossa Tiehallinnon tavoitteena on pitkä-
matkaisen, valtakunnallisen liikenteen sujuvuus, on tarpeen selvittää sivu-
suunnan valoetuuden vaikutus pääsuunnan liikenteen sujuvuuteen. Koska 
Tiehallinnon tieverkko palvelee mm. pääkaupunkiseudulla erityisesti paikal-
lista liikennettä, voidaan päätös valoetuuden toteuttamisesta tehdä tapaus-
kohtaisen arvioinnin perusteella.  
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4.4  Liikenteen muuttuva ohjaus 

Ajantasaisella liikenteen ohjauksella parannetaan liikennejärjestelmän te-
hokkuutta, sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä vaikutetaan keskei-
sesti liikenteen turvallisuuteen. Liikenteen ajantasaisia ohjausjärjestelmiä 
ovat vaihtuvat nopeusrajoitukset, vaihtuvat varoitusmerkit ja erilaiset tekstilli-
set kilvet.  
 
Vaihtuvien nopeusrajoitusten pääasialliset vaikutusmekanismit ovat turvalli-
suuden parantaminen laskemalla nopeusrajoitusta huonolla kelillä ja toisaal-
ta sujuvuuden parantaminen nostamalla nopeusrajoitusta hyvissä olosuh-
teissa vähäisen liikenteen aikana. Ruuhkaisilla kaupunkimoottoriteillä alhai-
sempi nopeusrajoitus lisää tien välityskykyä ja lieventää ruuhkautumista, mi-
käli autoilijat noudattavat alhaisempaa nopeusrajoitusta. Länsiväylän ruuh-
kavaroitus- ja nopeusrajoitusjärjestelmästä saatujen kokemusten mukaan 
ihmiset noudattavat alhaisempaa rajoitusta huonosti, kun ruuhkaa ei ole nä-
köpiirissä. Noudattamisen parantamiseksi voitaisiin tutkia muita varoitus-
symboleja, kuten ”vihreää aaltoa” symboloimaan sujuvaa liikennevirtaa. Au-
tomaattisen nopeusvalvonnan integrointi vaihtuviin nopeusrajoituksiin var-
mistaisi nopeusrajoitusten paremman noudattamisen.  
 
Toistuvan ruuhkan lieventämisen kautta vaihtuvilla nopeusrajoituksilla voi 
olla tien liikennekysyntää ruuhka-aikoina lisäävä vaikutus. Vaihtuva ohjaus 
vaikuttaa pääasiassa autonkuljettajien reitin ja ajotavan valintaan tien päällä, 
eikä sen vaikutukset liikenteen kysynnän määrään tai kulkumuotoon ole ko-
vinkaan merkittäviä. Vaihtuvia nopeusrajoituksia toteutetaan vilkasliikentei-
selle päätieverkolle, jossa on heikko liikenneturvallisuus. 
 
Vaihtuvilla tekstillisillä kilvillä voidaan ohjata autoilijoita vaihtoehtoisille reiteil-
le ja ylipäätään varoittaa edessä olevista häiriöistä. Tällaisia järjestelmiä on 
toteutettu vt 1:lle ja vuoden 2008 loppupuolella myös Kehä III:lle ja Tampe-
reen sisääntuloteille. Tieto häiriöistä ja matka-ajasta rauhoittaa kuljettajia ja 
parantaa siten mukavuuden lisäksi myös turvallisuutta. Vaihtoehtoiselle reitil-
le opastaminen vähentää pullonkaulan tai häiriökohdan sujuvuutta ja tasaa 
liikennettä verkolla. Vaihtoehtoiselle reitille opastamisen edellytyksenä on 
kuitenkin riittävän korkeatasoisen vaihtoehtoisen reitin olemassaolo ja lisäksi 
varareittisuunnitelman laadinta kyseiselle pääväylälle. Pelkkien varoitusten 
ja tienvarressa annetun informaation vaikutuksia ei ole paljoakaan arvioitu 
erikseen, sillä useimmiten ne on toteutettu osana muuttuvan ohjauksen jär-
jestelmiä, joissa on myös vaihtuvia nopeusrajoituksia. Siten niiden vaikutuk-
sista ja hyödyllisyydestä erilaisissa ympäristöissä ei ole riittävästi kokemuk-
sia. 
 
Vaihtuvilla tekstillisillä kilvillä voidaan myös ohjata autoilijoita liityntä-
pysäköintiin erilaisissa liikenteen häiriö- tai ruuhkatilanteissa. Liityntä-
pysäköintiin ohjaus muuttuvin merkein on potentiaalinen kysynnän hallinnan 
keino pääkaupunkiseudun pääväylillä siellä, missä on riittävästi liityntä-
pysäköinnin kapasiteettia. Potentiaalinen tuleva kohde on esimerkiksi Länsi-
väylän (kt 51) liikenteen ohjaus Länsimetron liityntäpysäköintiin. Keino on 
mukana Länsiväylän kehittämissuunnitelmassa. Suunnitelman mukaan por-
taalissa olevan tekstillisen kilven lisäksi liityntäpysäköintialueiden vapaista 
paikoista tulee olla ajantasaista informaatiota ennen erkanemisramppia. Lii-
tyntäpysäköintiin opastuksesta tekstillisin kilvin ei ole kokemuksia Suomesta.  
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4.5  Informaatiopalvelut 

Nykyiset linjaukset 

Tiehallinnon liikenteen hallinnan palvelustrategia julkaistiin lokakuussa 2006. 
Palvelustrategiassa on määritelty Tiehallinnon rooli, toimintatapa ja sen tar-
joamat liikenteen hallinnan palvelut, rajapinta viranomaispalvelujen ja lisäar-
vopalvelujen välillä, T&K-toiminta sekä liikenteen hallintapalveluiden hankin-
talinjaukset. Palvelustrategia on täsmennys vuonna 2005 laadittuihin Tiehal-
linnon liikenteen hallinnan toimintalinjoihin. 
 
Informaatiopalvelujen osalta strategia sisältää seuraavassa kuvatut keskei-
set linjaukset seuraavan viiden vuoden ajaksi: 
 
Viranomaispalveluja ovat liikenteen ohjaus, liikenteelle tiedottaminen tie-
verkon liikennöitävyys- ja turvallisuusriskeistä, liikennehäiriöihin liittyvä vi-
ranomaisyhteistyö sekä tienpidon tukipalvelut. Tiehallinto tuottaa viran-
omaispalvelut omana työnään tai alihankintoina. Nämä palvelut ovat käyttä-
jille maksuttomia ja ne ovat kaikkien tasapuolisesti saatavilla. Tiehallinto ei 
räätälöi näitä palveluja eri käyttäjäryhmille. 
 
Lisäarvopalveluja ovat ns. räätälöidyt tietopalvelut: käyttäjällä on mahdolli-
suus vaikuttaa palvelujen sisältöön tai kattavuuteen. Tiehallinto ei tuota näitä 
palveluja, vaan pääasiallisia palvelujen tuottajia ovat kaupalliset toimijat. Ne 
rahoittavat palvelujen tuotannon esim. käyttäjämaksuilla tai mainostuloilla.  
 
Tiehallinnon oma tiedotuskanava internetissä on liikenteen tiedotussivut 
www.tiehallinto.fi/alk. ALK sisältää seuraavat tietoaineistot: keli, liikennehäi-
riöt, lauttojen ja lossien aikataulut sekä kelirikko- ja painorajoitustiedot. Lii-
kennetilannetietoja tai sujuvuustietoja ei ALK:ssa enää esitetä.  
 
Tietopalvelumarkkinoiden edistämiseksi Tiehallinto luovuttaa kelin ja liiken-
teen seurantajärjestelmiensä keräämät tiedot avoimen rajapinnan kautta 
kaikkien palveluntuottajien hyödynnettäväksi. Näin Tiehallinto pyrkii synnyt-
tämään kaupalliselta pohjalta toimivia tietopalveluja, jotka tukevat myös Tie-
hallinnon tavoitteita sujuvuuden ja turvallisuuden osalta. Lisäksi Tiehallinto 
on aktiivinen osapuoli ja osarahoittaja hankkeissa, joiden tavoitteina on syn-
nyttää uusia tieliikenteen lisäarvopalveluja. Lisäarvopalvelujen tuotantoa 
Tiehallinto sen sijaan ei tule tukemaan. 
 
Palvelustrategialla Tiehallinto pyrkii myös vaikuttamaan liikenteen kysyntään 
neliporrasmallia hyödyntäen. Keinoina nähdään mm. joukkoliikenteen käytön 
edistäminen osallistumalla matkustajille tarkoitettujen tietopalvelujen sekä 
joukkoliikenteen sujuvuutta parantavien laatukäytävien kehittämiseen ja to-
teutukseen. 

Toimialan kehitysnäkymät ja Tiehallinnon tiepiirien rooli 

Palvelustrategian linjausten mukaisesti Tiehallinto on supistanut omaa tieto-
palvelujen tuotantoaan ja näin tehnyt tilaa yrityksille kehittää omia palvelu-
jaan ja niihin liittyvää liiketoimintaa. Vanhan Tiehallinnon ALK-palvelun sisäl-
lön supistaminen on tuottanut jonkin verran negatiivista asiakaspalautetta, 
mutta myös herättänyt yritysten kiinnostusta omien palvelujen kehittämiseen. 
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Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, kuinka paljon uusia kaupallisia palveluita 
lopulta syntyy. Näyttäisi kuitenkin siltä, että esim. medioilla ja hakemistopal-
veluyrityksillä on kiinnostusta tarjota omissa palveluissaan liikennetietoja. 
Näyttää myös siltä, että liikennetiedon kokoajia ja myyjiä (”information bro-
ker”) toimii jatkossa Suomen markkinoilla useita. Palveluiden kaupallisuus 
näyttää olevan pitkälti yritysten välistä, jolloin palvelut ovat käyttäjille maksut-
tomia. Poikkeuksena tästä ovat päätelaitteen hinnassa maksettavat liikenne-
tiedot sekä esimerkiksi Nokian Maps 2.0 sovellus, jonka käyttöönotto on 
maksuton, mutta navigointiominaisuus ja liikennetiedot ovat kuukausimak-
sun takana.   
 
Oulun ja Tampereen kaupunkiseutujen liikennetietoportaalit sisältävät mer-
kittäviä kaupallisia elementtejä, kun taas PKS:n infoportaali on alkuvaihees-
sa YTV:n tarjoama julkinen palvelu. Kaikki kehitetyt portaalit ovat sisällöltään 
multimodaaleja, eli ne sisältävät tietoja ja työkaluja joukkoliikennematkojen 
ja kevyen liikenteen matkojen suunnitteluun ja esimerkiksi liityntäpysäköinnin 
käyttöön. Kysyntään vaikuttamisen näkökulmasta muutos on siis onnistunut, 
vaikka tutkimustietoa portaalien vaikutuksista kulkumuodon valintaan on hy-
vin vähän. Lisäksi ainakin Oulun OLLI-palvelun sujuvuustietojen tuottami-
sessa hyödynnetään Tiehallinnon tarjoamien tietojen lisäksi muita tietolähtei-
tä, kuten Oulun takseja. Tiehallinto myös odottaa, että matkan suunnittelus-
sa hyödynnettävät historiatiedot saadaan jatkossa liikkujia paremmin palve-
levaan muotoon sujuvuustietopalvelun myötä. 
 
Luopuessaan sujuvuustietopalvelun tuotannosta Tiehallinto luopuu pitkälti 
suorista mahdollisuuksistaan vaikuttaa liikkujille tarjottaviin loppupalveluihin. 
Esimerkiksi navigaattorit saattavat häiriötilanteissa reitittää liikennettä liian 
alempiasteiselle tieverkolle. Tällaisten reittisuositusten regulointi on hyvin 
vaikeaa mm. UK:ssa tehtyjen selvitysten perusteella. Navigaattorien yleisty-
essä liikenteen ohjaus muuttuu kuitenkin entistä enemmän liikennemerkeillä 
tapahtuvasta ohjauksesta henkilökohtaisten navigaatiolaitteiden tekemäksi 
ohjaukseksi. Todennäköisesti Tiehallinnon ja kuntien tarpeet reittisuosituk-
siin vaikuttamiseen kasvavat edelleen tulevaisuudessa. Tiehallinnon ja polii-
sin päätiestön varareittisuunnitelmien sähköistäminen voisi esimerkiksi mah-
dollistaa navigaattorien sekä viranomaisten antamien reittisuositusten yhte-
näistämisen tulevaisuudessa, sillä myös laitevalmistajien ja heidän asiak-
kaidensa etu on, että suositellut reitit ovat turvalliset ja soveltuvat häiriötilan-
teen liikenteelle. Toinen ohjaustarve liittyy satamien raskaan liikenteen opas-
tukseen kaupunkialueen päätieverkolle. Tiehallinnon kannattaakin aktivoida 
keskustelua aiheesta navigaattorivalmistajien kanssa. 
 
Liikennetietopalvelujen kehittäminen jää Tiehallinnon strategian mukaisesti 
enenevässä määrin yritysten, ITS-Finland verkoston ja TEKES:n vastuulle. 
Tiehallinto pyrkii edistämään palvelukehitystä mm. ÄLLI-tutkimusohjelman 
kautta. Muutoksen myötä Tiehallinnon roolissa korostuu tietopohjan laadun 
ylläpito ja laajentaminen. Tärkeä muutos lähtötietojen osalta on syksyllä 
2008 julkaistava valtakunnallinen sujuvuustietopalvelu, johon kerätään vai-
heittain kaikki aihepiiriin liittyvä Tiehallinnon data avoimen rajapinnan kautta 
hyödynnettäväksi. Myös Digiroad kehittyy ja se tarjotaan veloituksetta yritys-
ten käyttöön. 
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Tiepiirit ovat aktiivisesti osallistuneet matka-aikatietopalvelun laajuuden ja 
linkkien määrittelyyn. LAM-pisteiden, tiesääasemien ja liikennekameroiden  
hankinta on tiepiirien omalla vastuulla. Näiltä osin tiepiirien tehtävänä on 
maankäytön ja väylien liikennekuormituksen muuttuessa varmistaa, että 
ajantasainen tilannekuva kattaa ruuhkille ja häiriöille alttiit tiejaksot. Lisäksi 
tiepiirit vastaavat erityiskohteiden, kuten saariston lauttaliikenteen, tietopal-
veluista. 

 

Kuva 7. OLLI – Oulun seudun liikennetietopalvelun etusivu 31.3.2008. 
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4.6  Yhteenveto Tiehallinnon keinoista 

Liikennepalvelujen kehittämisessä kysynnän hallinnan näkökulmasta Tie-
hallinnolle on esitetty seuraavia toimenpiteitä: 

- Ramppiohjaus nähdään liikennejärjestelmätason keinona, jolla voi-
daan nostaa kaupunkiseutujen moottoriteiden kapasiteettiä vähen-
tämällä liittyvästä liikenteestä johtuvia häiriöitä liikennevirtaan. 
Ramppiohjauksen käyttö edellyttää soveltuvaa kohdetta sekä kei-
non hyväksyttävyyden parantamista yhteistyössä kuntien kanssa. 

- Vaihtuvien nopeusrajoitusten toteuttaminen säännöllisesti ruuhkau-
tuville kaupunkimoottoriteille väyläkapasiteetin parantamiseksi. Al-
haisemman nopeusrajoituksen vaikuttavuutta voidaan tehostaa in-
tegroimalla nopeusrajoitusjärjestelmään poliisin automaattinen no-
peudenvalvontajärjestelmä.  

- Älykkäiden liikennevaloetuuksien toteuttaminen osana laajempaa 
kaupunkiseudun järjestelmää maantieverkon sellaisiin liittymiin, 
joissa bussiliikennettä on paljon ja se kärsii liikennevalojen aiheut-
tamasta viiveestä. 

- Liikenneverkon käytön tehostaminen vaihtuvin tekstillisin kilvin 
säännöllisesti ruuhkautuvilla ja häiriöalttiilla kaupunkiväylillä. Infor-
maatiotauluilla voidaan varoittaa liikennettä edessä olevista häiri-
öistä tai huonosta kelistä ja opastaa autoilijoita vaihtoehtoiselle rei-
tille tai liityntäpysäköintiin. Järjestelmien kannattavuutta parantaa 
olemassa oleva hyvä vaihtoehtoinen reitti. 

- Multimodaalien liikenneinformaatiopalvelujen kehittämiseen osallis-
tuminen. Esimerkiksi kaupunkiseutukohtaisten infoportaalien etu 
Tiehallinnon vanhaan ALK-palveluun verrattuna on se, että samas-
ta palvelusta löytyvät myös muiden kulkutapojen tiedot. 

- Keskustelun käynnistäminen navigointisovellusten valmistajien 
kanssa. Tavoitteena on yhteistyössä määritellä, miten navigaattori-
en reittisuositusten liikennöitävyys, turvallisuus ja sujuvuus varmis-
tetaan. Varareittisuunnitelmien sähköistäminen ja välittäminen na-
vigaattorivalmistajille on yksi mahdollinen keino. 

- Tiepiirit varmistavat, että liikenteen seuranta kattaa kaikki ongelmil-
le alttiit tiejaksot. Tiedot tarjotaan keskitetysti Digitraffic-palvelun 
kautta palveluntuottajille. 
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5  LIIKENNEVERKON PIENET PARANTAMISTOIMET 

5.1  Kevyen liikenteen väylät 

Rakentamalla kevyen liikenteen väyliä Tiehallinto voi vapauttaa yhdyskunta-
rakenteeseen jo sisäänrakennettua pyöräilyn ja jalankulun potentiaalia. Ke-
vyen liikenteen infrastruktuurin korkea laatutaso on myös edellytyksenä mui-
den toimenpiteiden, kuten liikkumisen ohjauksen, vaikuttavuudelle. 
 
Tiehallinnon tiepiirit toteuttavat vuosittain kevyen liikenteen väyliä pääasias-
sa turvallisuusperusteisesti. Kevyen liikenteen väylien olemassaololla on eri-
tyisesti kaupunki- ja taajamaliikenteessä vaikutuksia myös kulkumuodon va-
lintaan. Kulkumuotovaikutusta ei kuitenkaan paljoakaan ole hyödynnetty ra-
kentamiskohteiden valinnassa tai priorisoinnissa.  
 
Uudenmaan tiepiirin kevyen liikenteen väylien tarveselvityksessä (Tiehallinto 
2006) on määritelty seuraavat priorisointikriteerit ko. väylähankkeille: 
 

 Heva-tehokkuus (Tarvalla laskettu) 
 väestöindeksi (potentiaaliset käyttäjät) 
 Koululiitu -arvo (tien käyttämisen vaarallisuuden riskiluku) 
 toteutusperuste (koulumatka-, taajama-, työmatka- ja virkistyshank-

keet) 
 
Kriteeristön voidaan todeta olevan monipuolinen, joskin turvallisuuspainot-
teinen. Väestöindeksin, joka kriteereistä kuvaa jossakin määrin maankäytön 
vaikutusta kulkumuodon valintaan, painoarvo on pieni. Mikäli kysynnän hal-
linta liikennepoliittisissa tavoitteissa korostuu, voidaan väestöindeksin paino-
arvoa nostaa. Eräs mahdollisuus olisi lisäksi painottaa väyliä, joita voidaan 
käyttää joukkoliikenteen liityntämatkoihin ainakin tilanteessa, jossa useat 
hankkeet ovat muilla kriteereillä lähes samanarvoisia.  

5.2  Bussikaistat 

Kaupunkiseutujen sisääntuloväylillä ja pääkatuverkolla henkilöautoliikenteen 
kasvu on johtanut tie- ja katuverkon ruuhkautumiseen työmatkaliikenteessä. 
Ruuhkautuminen heijastuu voimakkaasti bussiliikenteeseen, jonka nopeus ja 
täsmällisyys heikkenevät merkittävästi. Ruuhkautuminen heikentää entises-
tään joukkoliikenteen houkuttelevuutta – ruuhkat on helpompi kestää omas-
sa autossa kuin täpötäydessä bussissa. 
 
Melko raskas mutta tehokas keino bussien ruuhkaongelman poistoon on eril-
listen bussikaistojen rakentaminen. Helsingissä bussikaistoja on toteutettu 
70-luvulta lähtien ja tällä hetkellä niitä on useilla pääteilläkin, kuten Länsi-
väylällä ja Kehä III:lla. Myös Tampereen ja Turun katuverkoille on rakennettu 
bussikaistoja. Bussiliikenteen nopeuttaminen paitsi parantaa sen kilpailuky-
kyä myös säästää kalustokustannuksissa ja on siten taloudellisestikin perus-
teltua, kun ruuhkaongelma ja bussien määrä väylällä on riittävän suuri. Seu-
raavassa taulukossa on esitetty Paikallisliikenneliiton suositus bussikaistojen 
toteuttamisesta eri liikennemäärillä. 



42 Tiehallinnon keinoja liikenteen kysynnän hallinnassa
 

 LIIKENNEVERKON PIENET PARANTAMISTOIMET  
 
 

Taulukko 5.  Suositus bussikaistojen kaistavarauksista (Lähde: Paikallisliikenneliitto.) 

 
 
Verrattaessa suositusta pääkaupunkiseudun bussiliikennemääriin (kuva 8) 
nähdään, että vilkkainta bussiliikenne on Länsiväylällä, Mannerheimintiellä, 
Mäkelänkadulla ja Hämeentiellä, välillä 75-130 bussia/h suuntaansa ruuhka-
aikana. Näillä väylillä on jo olemassa olevat bussikaistat. Myös säteittäisillä 
väylillä Hämeenlinnanväylällä, Tuusulanväylällä ja Lahdenväylällä bussilii-
kennemäärät perustelevat joukkoliikennekaistojen rakentamisen, kun ote-
taan huomioon se, että ko. väylät ovat usein hyvinkin ruuhkautuneita. Jouk-
koliikenteen edistämistoimenpiteistä säteittäisillä väylillä onkin olemassa eril-
linen teemahanke PLJ:ssä. 
 

 

Kuva 8.  YTV:n tavoitelinjastoluonnoksen (14.12.2007) mukaiset bussimäärät nyky-
tilanteessa.  

Bussikaistojen rakentaminen lisää myös muun liikenteen sujuvuutta ja turval-
lisuutta, kun bussien liikennöinti ja pysäkeille hidastaminen ja sieltä kiihdyt-
täminen tapahtuvat erillisillä väylillä. Kysynnän hallinnan näkökulmasta Tie-
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hallinto voisikin selvästi linjata, että suurimmilla kaupunkiseuduilla tärkeissä 
joukkoliikennekäytävissä bussiliikenne ei saa kärsiä muun liikenteen ruuh-
kautumisesta ja tällaisten kohteiden bussikaista- ja muut etuusjärjestelyt 
priorisoidaan toteutusohjelmissa. 

5.3  Liityntäpysäköinti 

Liityntäpysäköinti on nousemassa yhä tärkeämmäksi kysynnän hallinnan 
keinoksi suurimmilla kaupunkiseuduilla. Liityntäpysäköinnin suurin potentiaa-
li on pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa raideliikenteessä, mutta on hou-
kutteleva vaihtoehto myös joukkoliikenteen laatukäytävissä.  
 
Toteutuksen ongelmana on usein isännättömyys. Hankkeet etenevät usein 
kunnan aktiivisuuden varassa. Tiehallinnon tiepiirit pyrkivät edistämään lii-
tyntäpysäköintipaikkojen toteuttamista bussien laatukäytävissä. Kuntien 
kanssa tulisikin sopia liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamisesta ja yhteises-
tä rahoituksesta tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä. Ko. alueiden ase-
makaavat olisi järkevää tehdä samanaikaisesti ja tehdä pysäköinnille riittävät 
varaukset. 
 
Hankkeiden taakse on syytä jo varhaisessa vaiheessa sitouttaa Tiehallinnon 
projektipäällikkö, kunnat, liikennöitsijät ja lääninhallitus. Ylipäätään pitkämat-
kaisen bussiliikenteen ja maanteiden suunnittelujärjestelmät edellyttäisivät 
nykyistä parempaa vuorovaikutusta hankesuunnitteluvaiheessa.  Liityntä-
pysäköinnin edistäminen tapahtuu pitkälti jo kaavoitusvaiheen vuorovaiku-
tuksen kautta. Tämän työn maankäyttöä koskevan luvun tarkistuslistassa on 
huomioituna liityntäpysäköintipaikkojen tilanvaraustarve. 
 
Liityntäpysäköinti on periaatteessa osa joukkoliikennematkaa ja siksi sen tu-
lisi pääsääntöisesti sisältyä joukkoliikennelipun hintaan ainakin kausilipulla 
matkustavien osalta. Ruuhkaisimmilla liityntäpysäköintipaikoilla lähellä kes-
kustaa voitaisiin harkita maksun perimistä. Maksullisuudella ohjataan liityn-
täpysäköijiä siirtymään joukkoliikenteeseen mahdollisimman aikaisin. 

5.4  Yhteenveto Tiehallinnon keinoista  

Liikenneverkon pienten parannustoimenpiteiden osalta Tiehallinnon par-
haat vaikutusmahdollisuudet liikenteen kysyntään ovat seuraavat: 

- Maankäytön ominaisuuksien merkityksen kasvattaminen kevyen lii-
kenteen väylähankkeiden priorisoinnissa 

- Bussikaistojen toteuttaminen tärkeissä joukkoliikennekäytävissä. 
Tavoitteena tulisi olla, että bussiliikenne ei saa kärsiä muun liiken-
teen ruuhkautumisesta ja tällaisten kohteiden bussikaista- ja muut 
etuusjärjestelyt priorisoidaan toteutusohjelmissa. 

- Liityntäpysäköintipaikkojen riittävien tilavarausten varmistaminen 
kuntien yleis- ja asemakaavoituksessa 

- Tiesuunnitelmavaiheessa sopiminen kuntien kanssa liityntä-
pysäköintipaikkojen toteuttamisesta ja kustannusjaosta. 
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6  UUS- JA LAAJENNUSINVESTOINNIT 

6.1  Yleistä 

Sekä tieliikenteen että raideliikenteen investoinnit vaikuttavat merkittävästi 
liikenteen kysynnän muodostumiseen. Alueiden saavutettavuuden parane-
minen johtaa helposti yhdyskunta- ja aluerakenteen hajautumiseen, kun ih-
miset, työpaikat ja kaupalliset toiminnot muuttavat etäämmälle keskuksista. 
Liikennesuoritteen kasvu tapahtuu siten pitkälti maankäytön muutosten kaut-
ta. Tämän lisäksi investoinneilla on merkittävä vaikutus kulkumuotojen väli-
seen kilpailukykyyn ja edelleen kysyntään. Historiallisesti Tiehallinnon rooli 
kysyntään vaikuttamisessa on keskittynyt päätieverkon parantamiseen ja 
kehittämiseen. Investoinneilla on merkittävästi parannettu mm. turvallisuutta 
ja alueiden saavutettavuutta, mutta samalla vaikutettu myös alue- ja yhdys-
kuntarakenteen hajautumiseen sekä lisätty ajoneuvoliikenteen kysyntää ja 
suoritetta. 
 
Investointien vaikutus asuinpaikan valintaan ja yritysten sijaintipäätöksiin on-
kin niiden keskeisin vaikutusmekanismi liikenteen kysynnän muodostumi-
sessa. Myös investoinnit raideliikenteeseen synnyttävät uutta maankäyttöä 
asemaseuduille, ja joukkoliikennematkojen lisäksi maankäyttö synnyttää 
myös uutta ajoneuvoliikenteen kysyntää. Esimerkiksi Lahden oikorata on li-
sännyt ajoneuvoliikenteen määrää vt 4:llä Lahden ja Helsingin välillä. On kui-
tenkin muistettava, että kokonaisuutta tarkasteltaessa on järkevää sijoittaa 
maankäytön kasvua raideliikennekäytäviin ja siten vähentää paineita esim. 
hajarakentamiseen. Asiaan liittyy myös aluerakenteeseen ja alueiden elin-
voimaisuuteen liittyviä tavoitteita.  
 
Kysynnän hallinnan näkökulma tulisi sisällyttää nykyistä voimakkaammin 
Tiehallinnon investointien suunnitteluun. Suurten infrastruktuuri-investointien 
suunnittelu ja toteuttaminen tulee kytkeä yhteen kestävää alue- tai yhdys-
kuntarakennetta synnyttävien maankäytön suunnitelmien kanssa. Samalla 
on tiedostettava keinoon liittyvä haasteellisuus ja vastuu, vaikutukset synty-
vät usein vasta pitkällä aikavälillä ja ovat usein ”peruuttamattomia”. Suuret 
investointihankkeet eivät tyypillisesti myöskään poista tai vähennä tarvetta 
muiden kysynnän hallinnan keinojen käyttämiseen, vaan usein jopa lisäävät 
niihin liittyviä mahdollisuuksia.  
 
Tällaista kestävää maankäyttöä ovat seututasolla nykyistä maankäyttöä täy-
dentävät ja eheyttävät suunnitelmat, mahdollisesti nykyisen rakenteen reu-
naan kytkeytyvät sekä raideliikenteen kehityskäytäviin tukeutuvat suunnitel-
mat (kts. maankäytön tarkistuslista). Tiehallinto voi vaikuttaa maankäytön 
kehittämiseen priorisoimalla kysynnän hallinnan näkökulmasta edullisia 
hankkeita ja pidättäytymällä toteuttamasta hankkeita, jotka tukevat yhdys-
kuntarakenteen hajautumista. Tiehallinnon lähtökohta kuitenkin on, että ky-
synnän kasvua ei hallita sallimalla tieverkon jatkuva ja vakava ruuhkautumi-
nen, jo yksistään ruuhkien aiheuttaman ajanhukan, heikon turvallisuuden ja 
päästöjen vuoksi.  
 
Luvussa 6.2. on luonnosteltu kustannusjakomallia, joka voisi toimia Tiehal-
linnon investointipolitiikan lähtökohtana.  
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Maankäytön ja liikenneverkon investointien samanaikaisuus on olennainen 
tekijä kysynnän muodostumisen ja kulkutapavalintojen kannalta. Nämä tulisi 
sitoa yhteen maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteisin aiesopimuksin. Jat-
kossa tulisi myös pohtia, voitaisiinko samanaikaista toteutusta edistää jolla-
kin kannustimella? 

Tiehallinto rahoittaa 2.-3. portaan keinoja (telematiikka, kevyen liikenteen 
väylät jne.) nykyisin pitkälti perustienpidon rahoituksella. Rahoitusvaje johtaa 
kannattavien hankkeiden siirtymiseen. Voidaankin sanoa, että nykyinen lii-
kennehallinnon rahoitusjärjestelmä johtaa epätasapainoon erikokoisten toi-
menpiteiden käytössä ja on merkittävä neliporrasperiaatteen mukaista vai-
heittain parantamista estävä tekijä. Toisaalta, suuret investoinnit mahdollis-
tavat laajemman toimenpidepaketin toteuttamisen samalla kertaa. Kysynnän 
hallinnan näkökulmasta onkin tärkeää varmistaa, että viimeistään isojen 
pääteiden parantamishankkeiden yhteydessä otetaan huomioon joukkolii-
kennejärjestelyt, liityntäpysäköintipaikat ja kulkuyhteydet niihin, kevyen lii-
kenteen järjestelyt sekä liikenteen hallinnan järjestelmät. Vaiheittain paran-
tamisessa nämä toimenpiteet tulisi toteuttaa 1. vaiheessa. Nykytilanteessa 
investointien kustannuksissa tinkiminen usein johtaa nimenomaan näiden 
järjestelyjen pudottamiseen pois toteutuksesta. 

6.2  Maankäytön ohjaaminen investointipolitiikalla 

Maankäytön kehittäminen aiheuttaa kustannuksia sekä kehittäjälle että yh-
teiskunnalle. Merkittäviä yhteiskunnan kustannuseriä syntyy mm. tarvittavien 
palvelujen tuottamisesta, kunnallistekniikan järjestämiskustannuksista ja lii-
kenneinfrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon kustannuksista. Yhteiskun-
nalle aiheutuvat kustannukset vaihtelevat suuresti sen perusteella miten ke-
hittämishanke sijaitsee suhteessa olemassa olevaan yhdyskuntarakentee-
seen ja kuinka mittavasta kehittämisestä on kyse. 
 
Maankäytön kehittämishankkeiden yhteydessä yhteiskunnalle (kunnille) ai-
heutuvia kustannuksia pyritään esim. kunnallistekniikan kustannusten osalta 
kattamaan erilaisten maksujen ja joissain tapauksissa maankäyttösopimus-
ten kautta. Tienpitäjän näkökulmasta voidaan pyrkiä myös paremmin aiheut-
taja maksaa -periaatteen mukaiseen kustannustenjakomalliin maankäytön 
kehittämishankkeiden aiheuttamien investointi- ja ylläpitokustannusten kat-
tamiseksi.  
 
Maankäytön kehittämishankkeiden yhdyskuntarakennevaikutuksia ja liiken-
teellisiä vaikutuksia voidaan käyttää kehittämishankkeiden kustannustenja-
koperusteina, laatien niiden pohjalta ”aiheuttaja maksaa” -periaatetta mukai-
leva kustannustenjakomalli. Mallissa voi olla kaksi ulottuvuutta, joista toinen 
ottaa huomioon yhdyskuntarakenteen muutoksen, (tiivistävä, eheyttävä, laa-
jentava aluerakennetta tukien ja laajentava/uusi laajenemissuunta) ja toinen 
liikenteelliset vaikutukset (jalankulkua ja pyöräilyä edistävä, joukkoliikentee-
seen tukeutuva ja autoliikenteen varassa toimiva). 
 
Kustannusten jakosuhde julkisen tahon ja yksityisen kehittäjätahon välillä voi 
määräytyä mainittujen tekijöiden perusteella tarkemmin sovittujen periaattei-
den pohjalta. 
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Taulukko 6. Periaate päävastuun kohdentumisesta liikennehankkeiden toteutuk-
sessa  maankäytön kehittämishankkeissa, kun otetaan huomioon si-
jainti yhdyskuntarakenteessa ja liikennejärjestelmävaikutukset. 

 
Jalankulkua 
ja pyöräilyä 
tukeva 

Joukkoliikentee-
seen tukeutuva 

Autoliikenteen 
varassa toimiva 

Tiivistävä (ase-
makaavatasolla) Julkinen Julkinen Julki-

nen/yksityinen 
Eheyttävä (yleis-
kaavatasolla) Julkinen Julkinen Julki-

nen/yksityinen 
Aluerakentee-
seen tukeutuva 
laajeneminen 

-- Julkinen/yksityinen Yksityi-
nen/Julkinen 

Uusi laajenemis-
suunta -- -- Yksityinen kattaa 

    
Esitetyn aiheuttaja maksaa –periaatteen mukaisen kustannusjakomallin 
käyttöönotto edellyttää tarkempaa suunnittelua ja hyväksyntää Tiehallinnon 
sisällä ja todennäköisesti myös lainsäädännöllisiä muutoksia tai vähintäänkin 
uusia tulkintoja nykylainsäädännön osalta. Alkuvaiheessa malli voidaan 
nähdä myös priorisointityökaluna siten, että Tiehallinto pyrkii toteuttamaan 
nopeimmalla aikataululla ne investoinnit, jotka tiivistävät tai eheyttävät yh-
dyskuntarakennetta ja jotka tukeutuvat ensisijaisesti jalankulkuun, pyöräilyyn 
ja joukkoliikenteeseen. Tällöin toteutuisi aiemmin mainittu toteuttamisen ajal-
liseen koordinointiin liittyvä rahoituksellinen motivointi kuntien suuntaan.  

6.3  Yhteenveto Tiehallinnon keinoista 

Tieinvestointien yhteydessä Tiehallinto voi parhaiten vaikuttaa kysynnän 
muodostumiseen seuraavilla toimenpiteillä: 

- Tiehallinto priorisoi sellaiset investointihankkeet, jotka liittyvät kes-
tävää yhdyskunta- ja aluerakennetta synnyttäviin maankäytön 
suunnitelmiin. Vastaavasti kysyntävaikutuksiltaan epäedullisista in-
vestoinneista pidättäydytään. 

- Ennen investointien toteutuspäätöstä selvitetään investoinnin vai-
kutukset liikenteen kysynnän määrään ja kulkutapajakaumaan.  

- Investointien suunnittelussa ja ohjelmoinnissa varmistetaan, että 
kestävien kulkutapojen käyttöä edistävät hankkeen osat, kuten 
joukkoliikennekaistat, pysäkkijärjestelyt, kevyen liikenteen yhteydet 
ja liikenteen hallinnan keinot toteutetaan ensimmäisessä vaihees-
sa. 

- Tiehallinto selvittää siirtymistä aiheuttaja maksaa -periaatteen mu-
kaiseen kustannustenjakomalliin maankäytön kehittämishankkei-
den aiheuttamien investointi- ja ylläpitokustannusten kattamiseksi. 
Julkisen rahoituksen osuus olisi mallissa suurin silloin, kun yhdys-
kunta- ja liikennejärjestelmävaikutukset ovat kestävät. 

- Maankäyttö- ja väylähankkeiden samanaikainen toteutus varmiste-
taan yhteisin aiesopimuksin. 
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7  YHTEENVETO  
Liikenteen kysyntä syntyy ihmisten, yritysten ja muun yhteiskunnan vuoro-
vaikutuksen tarpeesta. Matkamäärän ja kuljetettujen tavaroiden määrän 
kasvu on markkinataloudessa positiivinen signaali kehittyvästä taloudesta ja 
yhteiskunnasta. Tiehallinnon tehtävä on osaltaan tukea tätä kehitystä Suo-
messa ja tukea Suomen kilpailukykyä globaalissa taloudessa. Matkamäärän 
kasvun hillintä ei ole tavoitteen mukaista. Kysynnän hallinnan tavoitteena on 
luoda edellytykset sille, että tarpeelliset matkat tehdään mahdollisimman 
pienin yhteiskunnalle aiheutuvin kustannuksin. Käytännössä kysynnän hal-
linnan tavoitteena on moottoriajoneuvoliikenteen suoritteen vähentäminen ja 
kysynnän ohjaaminen kestäviin kulkutapoihin, joilla matkatarpeet voidaan 
tyydyttää yhteiskunnan kannalta tehokkaalla tavalla. 
 
Tässä työssä on esitetty Tiehallinnolle konkreettisia kysynnän hallinnan kei-
noja. Kysynnän hallinta voidaan nähdä eräänlaisena ”filosofiana”, joka kul-
kee läpi koko Tiehallinnon keinovalikoiman maankäytön suunnittelusta aina 
investointipolitiikkaan saakka. Kysynnän hallinnan suurimmat vaikutusmah-
dollisuudet ovat maankäytön suunnittelussa, liikkumisen hinnoittelussa ja 
ihmisten asenteisiin vaikuttamisessa, eli neliporrasperiaatteen ensimmäisellä 
portaalla. Myös tässä työssä on painotuttu tämän portaan keinojen pohdis-
keluun. Vaikutusmahdollisuuksia on silti kaikilla neliporrasperiaatteen tasoil-
la. Erittäin tärkeää on tunnistaa se, että tieinvestointien merkitys kysynnän 
hallinnassa on keskeinen ja kysynnän hallinnan näkökulma ohjaa jatkossa 
nykyistä voimakkaammin investointipolitiikkaa.  
 
Liikkumisen ohjauksen käynnistämistä lukuun ottamatta työssä ei ole esitetty 
Tiehallinnolle kokonaan uusia keinoja. Sen sijaan esitetään, että Tiehallinto 
ottaa aktiivisemmin käyttöönsä vanhoihin keinoihin liittyvät kysynnän hallin-
nan mahdollisuudet. Toimintaa tulee erityisesti kehittää maankäytön suunnit-
teluun osallistumisen, uusinvestointien arvioinnin ja investointipolitiikan sekä 
kestävien kulkutapojen käyttöä edistävän infrastruktuurin (esim. joukkoliiken-
teen etuudet, liityntäpysäköinti, kevyen liikenteen väylät jne.) suunnittelun ja 
toteutukseen osallistumisen osalta. 
 
Perustienpidon rahoituksen niukkuus on johtanut siihen, että liikkumavara 
erilaisten pienempien keinojen käytössä on hyvin rajallinen. Tästä syystä 
maankäyttöön vaikuttaminen ja maankäytön suunnitelmien sekä väyläinves-
tointien tiivis yhteenkytkentä on tärkeää. Työssä on esitetty karkean tason 
periaate ”hyötyjä maksaa” –periaatteen mukaisesta investointipolitiikasta. 
Yhteiskunnan kannalta on tarkoituksenmukaista kohdistaa julkisista varoista 
annettu rahoitus sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat syntyvän yhdyskuntaraken-
teen ja liikenteen kysynnän hallinnan kannalta edullisia. 
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