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Tiivistelmä  

Tämä jälkiseurantaselvitys täydentää vuonna  1992  tehdyn vaikutusselvityk
-sen  antamaa kuvaa Mikkelin ohikulkutie -hankkeesta. Jälkiarviointi perus-

tuu pääasiassa asukkaiden, elinkeinoelämän  ja  suunnittelusta vastaavien 
henkilöiden haastatteluihin. Haastatteluffia kerättyä aineistoa täydentää 
katsaus hankkeesta esiintyneeseen kirjoitteluun. 

Mikkeliläiset ovat hyväksyneet hankkeen yksimielisesti  ja  sille annetaan 
kiitettävä arvosana. Ohikulkutie luo tulevaisuudenuskoa  ja profiloi Mikkeliä 

 kaupunkina kaupunkien suuressa joukossa. 

Erityisen kiitoksen ansaitsee tien suhde keskustaan  ja kaupunkirakenteeseen 
 yleensä. Tiepolitiikkatasolla voidaankin ohikulkutiehankkeen osalta nostaa 

tämän selvityksen valossa esille selkeä tarve kytkeä hankkeeseen ne konk-
reettiset seurannaistoimenpiteet, jotka mandollistuvat järjestelyn myötä 
(esim. keskustan kohentaminen). Näin hankkeen hyöty ulosmitataan yksilön 
kokemusmaailmassa entistä selkeämmin. 

Suunnitteluprosessi  ja  itse rakentaminen kattoivat lähes  30  vuoden aikajak
-son  alkaen  60-luvun alusta. Suunnittelunaikaiset harikeperustelut olivat 

pääasiassa kannattavuuslaskelniiin nojautuvia. Ihmisläheisempiä atheita 
vaikutusarvioiden osalta ei  sen  aikainen käytäntö vielä tuntenut. Päätöksen-
teko hankkeesta oli voimakkaasti integroitu yleiskaavan käsittelyyn, mikä 
sinällään  on  ollut oikeantuntuinen menettely. 



Uppföljning av  St. Michels omfartsvägs  effekter  I Follow-up study of the impacts of 
 Mikkeli  bypass road  

Nyckelord: invånare, omfartsväg, uppföljning, konsekvenser 

Sammanfattning 

Denna uppföljningsufredning kompletterar  den  bild av  St. Michels omfarts-
vägsprojekt,  som gavs av konsekvensutredningen  1992.  Uppföljningen 
bygger främst  på  intervjuer med invånare, representanter för näringsliv och 
planerare. Därtill gjordes  en  översikt över tidningarnas behandling av 
projektet.  

St. Michelborna  har enhälligt godkänt projektet och ger det ett mycket gott 
vitsord. Omfartsvägen skapar tilltro  till  framtiden och  en  profil för staden, 
som  en bland  många andra. 

Vägens förhållande  till  centrum och stadsstrukturen i allmänhet möter 
särskild uppskattning. För vägpolitiken borde  man  med hänsyn  till  detta 
projekt understryka behovet att projekten följs av sådana konkreta åtgärder, 
som  de  ger möjlighet  till,  dvs. i detta  fall  centrumförnyelse. Nyttan med 
projektet skulle  då  kunna komma var och  en  mycket mera direkt  till  godo. 

Planering, projektering och byggande av omfartsvägen  tog  nästan  30 år, 
 med början  på  60-talet.  Under  planeringen motiverades projektet främst 

med lönsamhetsberäkningar.  På den  tiden var mera mänskliga frågor inte 
aktuella i konsekvensbedömningen. Besluten om projekten anknöt direkt  till 
generaiplanebehandlingen,  vilket i sig synes  ha  varit korrekt.  

Key words: inhabitants, bypass road, follow-up, impacts 

Abstract 

This follow-up study of the  Mikkeli  bypass road continues the impact 
evaluation made in 1992. Interviews with inhabitants, business community 
representatives and planners, and a review of media debate on the project 
form the basis for this study. 

The people of the city of  Mikkeli  unanimously approve of the project and 
give it an excellent rating. The bypass road is a forward-looking project, 
giving  Mikkeli  its own profile in a group of many towns. 

The road's relation to the central area and urban structure in general is 
especially appreciated. For road policy, a conclusion of this project is that 
when a project makes other measures, such as central area renovation 
possible, they should also be implemented as part of the main project. This 
would give everyone a much more direct experience of the benefits of the 
project. 

Planning, design and construction took almost 30 years, starting in the early 
60's. Project proposals were generally based on cost-benefit assessments. At 
that time, other, more human aspects of impact assessment were not 
considered. Decisions on the project were made in close contact with the 
city master plan, which does seem to have been a correct approach.' 



Esipuhe 

Mikkelin ohikulkutien jälkiseurantaselvitys  on  osa tielaitoksen  strategista 
tutkimus-  ja kehittämisprojektia Sh, "Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutuk-
set". 

Jälkiseurantaselvitys  täydentää vuonna  1992  tehdyn vaikutusselvityksen 
antamaa kuvaa hankkeesta. Selvityksessä pyritään valottamaan tien vaiku-
tuksia erityisesti yksilön näkökulmasta. 

Menetelmänä  on  käytetty puolistrukturoitua ryhmä-  ja yksilöhaastattelua. 
 Menettely antaa monivivahteisen kuvan odotuksista, koetuista muutoksista 

sekä tulevaisuutta koskevista arvioinneista. 

Selvitystyötä  on  valvonut arkkitehti  Anders HH  Jansson  tielaitoksen kehittä-
miskeskuksesta.  Konsulttina  on  ollut  LT-Konsultit Oy, jossa työstä ovat 
vastanneet dipl,  ins.  Björn  Silfverberg  ja dipl.  ins.  Timo Kärkinen. Haastatte-
kiista ovat pääosin vastanneet Psykologinen yritystutkimus  Riitta Väkeväinen 
Ky  ja  Kari Hietala  Ky. Selvityksen toimittaniisesta julkaisukuntoon vastaavat 

 LT-Konsultit Oy sekä kehittämiskeskuksessa  Helena Tulemo.  

Helsingissä joulukuussa  1995 

tielaitos  
tien pidon suunnittelu 
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YHTEEN  VETO  

Tämä Mikkelin ohikulkutie -hankkeen jälkiarviointi perustuu pääasiassa 
asukkaiden, elinkeinoelämän  ja  suunnittelusta vastaavien henkilöiden haas-
tatteluihin. Haastatteluilla kerättyä aineistoa täydentää katsaus hankkeesta 
esiintyneeseen kirjoitteluun. Taloudeffisten syy-yhteyksien selvittämiseksi 
tehtiin myös koeluontoinen tilastoanalyysi,  jota hyödynnettiin yrityshaastat-
telujen strukturoinnissa.  

Haastattelut joko ryhmässä  tai herikilöittäin  olivat puolistrukturoituja eli kes-
kusteluissa aihepiirin annettiin kulkeutua myös ennalta arvaamattomille uril-
le, jotka haastateltavan näkökulmasta olivat merkityksellisiä. 

Ohikulkutie  toi muutoksia  ja  luo  tulevaisuudenuskoa 

Ohikulkutie  on  nopeuttanut  ja  helpottanut mikkeliläisten liikkumista, paran-
tanut viihtymistä  ja  vahvistanut paikaffisidentiteettiä. Ohikulkutie "istuu' hy-
vin Mikkelin alueen rakenteeseen sekä mikkeliläisiin demokraattisuuden  ja 

 tasa-arvon ihanteisiin.  Se  ei ole häirinnyt Mikkelin imagoa myönteisenä maa-
laiskaupunkina, vaan valwistanut sitä edelleen. 

Kaikissa haastatelluissa ikäryhmissä ohikulkutiehen oltiin tyytyväisiä,  pari-
kymppiset  arvioivat  sen  onnistuneen jopa kiltettävästi.  Vain ikääntyviä  hen-
kilöitä mietityttivät mandolliset kielteiset ympäristövaikutukset, joita pidet-
tiin hyvin vähäisinä: melu-  tai hajuhaitoista  ei juurikaan keskusteltu. 

Aluetaloudelliset  vaikutukset  on  koettu merkittäviksi vaikka tilastoanalyysi 
ei laskennallisesti näitä syy-yhteyksiä pysty todentamaan. Haastateltavat 
elinkeinoelämän edustajat olivat myönteisistä vaikutuksista yhtä mieltä:  kl!-
pailukyky  on  parantunut suhteessa muihin keskuksiin. Yleinen käsitys oli, 
että ruuhkautuva Mikkelin keskusta, josta olisi ollut hankala löytää pysäköin-
tipaikkoja, ei olisi pystynyt kilpailemaan ympäristökaupunkien  super-  ja  au-
tomarkettien  kanssa. Kauppakeskus Graanin  tulo  ohikulkutien myötä  on 

 yleisesti nähty myönteisenä ilmiönä. Mikkelin  imago "liikennetuippana" on 
 mennyttä aikaa eikä enää haittaa mandollisia sijoitturnispäätöksiä.  

Tien  linjausta kiitetään 

Kenties yllättävin tutkimuksessa esiintullut asukkaiden kokema ohikulkutien 
vaikutus  on  luonteeltaan esteettinen: "Illalla kun ajaa Savilanden siltaa  ja  näkee 
Naisvuoren valot, tuntuu kuin tulisit suurempaankin tnetropoliin. Kaupunki näyt-
täytyy kivasti valaistuksen ansiosta,  se  ikäänkuin  jää  ylemmäs  ja  antaa positiivisen 

 optimistisen  kuvan, ettei  tail  Mikkeli ookkaan mikään käpykylä. Erikorkuiset raken-
nukset, kirkontorni  ja  rakennukset pengerrettyinä merkitsevät minulle kasvua  ja 

 kehitystä."  (Ikääntyvät) 
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Kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta tien linjaus koetaan myös onnis-
tuneeksi.  Se  ei muodosta uutta estettä rakenteessa sijoittuessaan kaupungin 
keskustan kohdalla  radan  tuntumaan. Uhkaa, että ohikulkutie aiheuttaisi 
maankäytön hallitsematonta leviämistä, pidettiin vähäisenä. 

Todistuksien  jako  

"Minkä arvosanan antaisitte ohikulkutielle sellaisena kuin  sen  nyt näette? 
Entä Mikkelin kaupungin keskustalle?" (kouluarvosanat  4-10). 

Ohikulkutie  Mikkelin 
keskusta  

Parikymppiset ka  8,9 ka  7,5 
(vaiht.väli  8-9) (vv 5-9)  

Keski-ikäiset ka  8,5 ka  7,5 
(vv 8-9,5) (vv 6-9) 

Ikääntyvät ka  7,9 ka  8,2 
(vv 5-9) (vv 8-9) 
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1  HANKKEEN TAUSTA 

 1 .1 	Suunnitteluhistoria  

Mikkelin ohikulkutien järjestelmällinen suunnittelu alkoi  jo  1960-luvun alus-
sa samaan aikaan kuin kaupungin yleiskaavoitustyökin. Nykyisten teiden 
suunnittelun perustana  on tie-  ja  vesirakennushallituksen vuonna  1972  hy-
väksymä yleissuunnitelma. Obikulkutie otettiin käyttöön vatheittain vuosina 

 1982-1990. 

1982 	 Jyväskylä Pieksämäki  
1984 
1987  Kuopio  
1990 	''\ Siekkilä. nnari 

/ I arik ' TuPPaIa 

/  Pitkä- 

,kkaIa :  

Lahteen Kotkaan 	 Imatralle 
Lappeenrantaan  

Kuva  1:  Mikkelin ohikulkutie 

Valtatie  5:n yleissuunnitelmaselostuksessa  käydään läpi kaupungin liikennet-
tä, maankäyttöä  ja elinkeinorakennetta  sekä niiden ennusteita. Kaupungin 
läpikulkuliikenteestä todetaan, että  sen  määrä  on kaupunkiseudun  sisäiseen 
liikenteeseen verrattuna niin pieni, ettei  vain sifie  kannata rakentaa omaa 
väylää. 

Suunnitelmaselostuksessa  on listattu  myös alueella olevat luonnonsuojelu- 
kohteet. Varsinaisia hankkeen tavoitteita ei ole lueteltu, todetaan  vain,  että 
varsinkin raskaalle liikenteelle Mikkelin keskusta  on  hankala jyrkkine kään-
nöksineen  ja mataline  siltoineen. Suunnitelmaselostuksessa viitataan useasti 
kaupungin yleiskaavaprosessiin, jossa  on  käsitelty laajemmin  mm.  alueen 
päätieverkkoa  ja  sitä kautta myös hankkeen muita tavoitteita.  

Tien  vaikutuksia  on  aikaisemmin selvitetty kandesti. Vuonna  1986  valmistui 
selvitys "Ohikulkutien vaikutukset, Seurantatutkimus Mikkelissä  vv. 1979-85"  
(Mikkelin kaupunki,  tie-  ja  vesirakennuslaitos, Ins.tsto LU Oy). Tiestä oli 
tällöin avattu hikenteelle osuudet Kinnari - Pitkäjärvi  ja Karikko -  Pitkäjärvi. 
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Tutkimuksen pääpaino oli 	eem••  •en  ja  liikenneturvallisuuden muu- 
tosten sekä hankkeen kannattavuuden selvittämisessä. Arvioinnissa käsitel-
tiin lyhyesti myös ohikulkutien vaikutuksia liikenteestä aiheutuvaan meluun 

 ja päästöihin.  

Vuonna  1992  valmistui "Mikkelin ohikulkutien vaikutustutkimus" (Tielaitos,  LT- 
Konsultit Oy). Siinä pyrittiin selvittämään vaikutukset mandollisimman laa-
ja-alaisesti pääpainon ollessa muissa kuin liikenteellisissä tekijöissä. Selvityk-
sessä  tie  todettiin erittäin kannattavaksi, liikenteen kannalta välttämättömäk-
sija ympäristön kannalta useimpien alueiden, erityisesti Mikkelin keskustan, 
olosuhteita huomattavasti parantavaksi. 

Eräs tärkeä havainto vaikutustutkimuksessa oli, että tiepiirin vuonna  1973 
 laatimat liikenne-ennusteet pitivät erittäin hyvin paikkansa. Näin  ollen  voi-

tiin todeta, että hikenne-ennustemalleifia voidaan tiehankkeiden hikenteelli
-set  vaikutukset ennakoida hyvin tarkasti.  Sen  sijaan esimerkiksi tien sosiaalis-

ten vaikutusten mäitt••  seen  ei työn aikana ollut yleisesti käytössä mitään 
menetelmiä.  

1 .2 	Mitä lehdissä kirjoitettiin  

Taman  selvityksen yhteydessä käytiin läpi tielaitoksen keräämät, alueen leh-
dissä vuosina  1975 - 1981  olleet liikennettä käsitelleet lehtikirjoitukset. Lehti-
kirjoitusten avulla pyrittiin selvittämään minkälaisia mielipiteitä asukkailla 
oli tiejarjestelyjen suunnittelun  ja  rakennustöiden aikana. 

Käsittely yllättävän vähäistä  

Kaiken  kaikkiaan kirjoituksia ohikulkutiestä  ja sen  suunnittelusta alueen leh-
dissä oli yllättävän vähän. Samanaikaisesti kirjoitettiin Savonlinnan keskus-
tan tiejärjestelyistä moninkertaisesti  se  määrä mitä Mikkelin ohikulkutiestä. 
Varsinkin yleisönosastokirjoituksia ohikulkutiestä oli  koko  tarkasteltuna 
ajanjaksona  vain  muutamia. Osansa tähän saattoi olla sifiä, että tietä oli suun-
mteltu  jo  silloinkin vuosikausia. 

Tietä koskevien yleiskirjoituksien  ja esittelyiden  sekä aiheesta jäijestettyjen 
yleisötilaisuuksien otsikoinnissa korostettiin ongelmia  ja  ristiriitoja enemmän 
kuin itse uutiset olisivat antaneet aihetta.  

Tien  vastustus tuntui olevan  varsin  vähäistä. Pääosin myönnettiin, että ohi-
kulkutie tarvitaan,  vain  sen  paikka aiheutti keskustelua. Keskustan ruuhkai-
suus  ja  liikenneonnettomuuksien suuri määrä olivat kaikille selkeät ohikulku-
tien perustelut. 
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Tiedotus niukkaa 

Hankkeesta tiedottaniinen oli lehtildrjoitusten perusteella arvioituna  varsin 
 vähäistä. Tieasioista järjestettiin  koko  aikana  vain  yksi laaja keskustelutilai-

suus, joissa kaupungin  ja tielaitokset  viranomaiset esittelivät  ja  perustelivat 
suunnitelmia. Useimmiten asia oli esillä silloin, kun käsiteltiin tielaitoksen 
alueella olevia seuraavan vuoden työkohteita  ja  rahoitusta. 

"Aselepo Mikkelin tiesodassa ohi" (Savon Sanomat)  ja  "Jyrkkää arvostelua ohi-
kulkutiestä Mikkelissä" (Länsi-Savo) otsikoitiin 16.10.1978  pidetty yleisökes-
kustelu. Tilaisuuden järjestivät Kulttuurikeskus Kriittinen korkeakoulu Hel-
singistä  ja  Etelä-Savon Yhteiskuntapoliittinen yhdistys. 

Muutamien artikkelissa mainittujen, hanketta vastustaneiden kaupunkilais-
ten huolenaiheina olivat tien tuottamat melu-  ja saastehaitat,  erityisesti lyijy, 
sekä estevaikutus. Jotkut olivat myös sitä mieltä, että liikennemaärät eivät 
enää kasva, vaan pikemminkin laskevat, joten ohikulkutietä ei tarvita. Viran-
omaisten valmiit perustelut  ja  selitykset herättivät ainakin pakinoitsijoissa 
tunteen, että tien vastustajien peli  on  jo  menetetty. Vastustajia tuntui olevan 
määrällisesti vähän, mutta  he  esiintyivät näkyvästi. Vastaavasti hankkeen 
puoltajat eivät olleet julkisuudessa kaupungin johtoa lukuunottamatta. 

Virkamiesten tiedotuksessaan käyttämä kieli lienee ollut liian teknistä, koska 
sanontaa "tien riittävä hyvä geometria"  käytti useampi lehtikirjoittaja  ja  pa-
kinoitsija. 

Lehdistä löytyy myös maininta, että Mikkelin ohikulkutietä käsiteltiin kerran 
myös Ajankohtaisessa Kakkosessa otsikolla "Yksilön  ja  yhteiskunnan väliset 
ristiriidat'.  

Tie  tervassa  
Maanantai-ilt.ana oli Mikke-

Jissä yleisötilaisuus, jossa käy-
i,lin keskustelua valtatie 5:ta 
kqskevasta, enää  vain  lopullista 
vvistusta vailla olevasta  tie-
süuhnitelmasta.  Tilaisuuden 
prirnmäinen tarkoitus oli kui-
tenkin yleisen mielipiteen  pro-
vosbirninen  ylimalkaan Mikke-
lin päätiehankkeita vastaan. 

Itse tilaisuus oli kai jãrjestä-
jien kannalta onnistunut.  Min-
kätahansa tiehankkeen  vastus-
tajia löytyy suunnilleen vakio- 
määrä kaupungeista. Mutta 
käydyssä keskustelussa ei sitä- 
vastoin  tullut  esille yhtään var-
teenotettavaa vaihtoehtoa valta- 

tie 5:n  viralliselle suunnitelma!- 
le. DI  Polvisen  hieman väly-
neentuntuisesti esittämäbe 
vaihtoehdolle,  Otto  Mannisen 
kadun  ja  Juvan tien yhdistämi. 
selle  ja yhdysliikenteen  ohjaa-
miselle sitä kautta, löytyvät ta-
kuulla omat vastustajansa.  Jos 

 tästä vaihtoehdosta todella kes-
kusteltaisiin, saataisiin taas sali. 
täyteen, mutta pääasiallisesti eri 
porukka.  

Sen  vuoksi  on  painokkaasti 
todettava, ettei käyty keskuste-
lu antanut kuvaa nykymikkeli-
läisten yleisestä mielipiteestä. 
Ei täällä enää enemmistö ole 
ahtaan nurkkakuntajsia, haihat- 

televia  idealisteja. Enää ei tyy-
dytä jäämään kehityksen jal-
koihin  ja  "myhäilemään vaan". 
Kaupunkimme  on  myös päätie. 
verkostonsa puolesta kehitettä-
vä maakuntakeskukselle kuu-
luvaan asemaan. Ne tiet  on  teh-
tävä nyt, jotka piti tehdä  jo  10 

 vuotta sitten. 
Asiassa  on  myös humoristisia 

piirteitä. Tiehanketta vastustet
-tim  nimittäin ns. ympäristön-

suojelullisinkin perustein, 
ihannoiden Savilanden  ja  Ken-
käveronniemen  maisemallisia 
arvoja. Sanotulta suunnalta tuli 
kuitenkin välittömästi vasta-
lause. Kenkåveronniemen  puh- 

distuslaitokselta  eli ns. hajua-
semalta levisi kaupungin  ylle 

 varhain tiistaiaamuna ilmiselvä 
lietepaskan haju. Koska  en  us-
ko, että tiejupakassa sentään 
turvaudutaan nain mahtaviin 
aseisiin,  ja  sitäpaitsi kaasun 
käyttô vihanpurkauksissa  on 

 kielletty, jäan lopulta epäröi-
mään, eikö sittenkin ole hieman 
rohkeata. saasteongelmat huo-
mioon ottaen, ohjata ulkomik-
keliläistä liikennettä Kenkäve-
ronniemen läheltä. ämähän 
voisivat saada meistä väärän 
kuvan, vai saavatko? 

'MYHAILEVASTI"  

Kuva  2:  Kirjoitus mielipidepaistalla Länsi-Savossa  19.10.1978  
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Vastustajien  ja  puoltajien  perusteet  

"Viltostie  väärässä paikassa" uutisoitiin kyselyn tulokset Savon Sanomissa 
 11.6.1975.  Lehti oli järjestänyt liikennekyselyn, jossa tiedusteltiin mielipiteitä 

niin yleisten teiden kuin keskustan osalta. Vastarineista yli  90 %:n  mielestä 
ohikulkutien pitäisi olla kokonaan kaupungin ulkopuolella. Vastauksia kyse-
lyyn saatiin  208,  joista  45 %  autoilijoilta. 

Suurin ongelma oli kaupungin katuverkkoa käyttävä pitkämatkainen läpi-
kulkuliikenne, varsinkin keskustassa. Haitan kokijoita olivat niin asukkaat 
kuin myös  raskas  liikenne. Etelästä tultaessa  raskas  liikenne joutui kiertä-
mään Ristiinantien matalan rautatiesillan vuoksi Urpolan asuntoalueella. 

Ympäristöongelmaksi  kohosivat tien vaatimat varamaanottopaikat. Kaupun-
ki ei hyväksynyt tielaitoksen esittämiä Rouhialan  ja Moision  alueiden  vara-
maanottosuunriitelmia  sellaisenaan. 

Mikkelin kaupungin johto  ja  alueen valtalehtien pääkirjoitukset olivat tien 
toteuttamisen kannalla. Ohikulkutien toteuttamista puollettiin  ja  nopeutta-
mista toivottiin myös huonon työffisyystilanteen kohentamiseksi. 

Aikataulun  venyminen  aiheutti ongelmia 

Hankkeen toteuttamisaikataulu muuttui useasti  ja  työn käynnistyminenkin 
viivästyi useilla vuosifia. Lisäksi vuosittain budjettiin myönnetyt määrärahat 
vaihtelivat  ja  olivat usein esitettyä pienemmät. 

Valtatie  5:n linjauksen muuttumattomuus  oli kaupungin maankäytön suun-
nittelulle hyvä asia. Yleisökeskustelussa vuonna  1978  kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja totesi, että tielinjan muuttumattomuuden vuoksi Mikkeliä  on 

 muilla alueilla voitu kehittää täysipainoisesti. Mikkelin kaupunginhallitus 
hyväksyi laajan Launialan alueen kaavarungon keväällä  1979,  jolloin ohikul-
kutien rakennustyöt olivat vasta alkaneet. Alue kytkeytyi muuhun kaupunki- 
rakenteeseen pääasiallisesti ohikulkutien kautta. 

Hankkeen pitkä suunnittelu aiheutti  sen,  että tien vuoksi Pitkäjärven alueelta 
pois muuttamaan joutuneet olivat pitkän aikaa epätietoisia tien sijainnista  ja  
toteuttamisen ajankohdasta. "Onhan  se  tämä nyt jonkinlainen ratkaisu tämäkin. 

 Se  vuosikausia kestänyt epätietoisuus  olikin  kaikkein pahinta  ",  totesi eräs tien alta 
pois muuttamaan joutunut. 

Suunnittelun viimevaiheessa  tullut  ongelma valtatie  13:n linjauksesta  Urpo- 
lassa  aiheutti hankkeen toteutumista odottaneissa tunteen, että  koko  suunnit-
telu  on vain  temppuilua. 
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Hankkeen toteuttaminen monessa osassa aiheutti myös ihmettelyä. "Miksi 
suuret projektit suoritetaan siten, että niistä toteutetaan aina pieni  osa  kerrallaan? 
Vastaus: projekti saattaisi jäädä toteuttamatta, mikäli alunperin kerrottaisiin  koko 

 totuus  ", irvaili pakinoitsija Lärisi-Savossa ohikulkutien toteuttamisesta. Ylei-
sönosastokirjoituksista jäi myös vaikutelma, että tiedottamisessa ei ollut  on-
mstuneesti  kerrottu kokonaisuudesta, vaan yksittäisistä rakennusvatheista. 
Siksi yleinen käsitys hankkeen kokonaisuudesta lienee ollut epäselvä. 

Ohikulkutien vaihtoehdot  ja  muut  liikennehankkeet  

Yhtä aikaa ohikulkutien kanssa epävirallisena vaihtoehtona oli esillä ns. Ke-
häkatu, jossa kaupungin keskustassa  Otto  Mannisen katu yhdistettiin Juvan- 
tiehen. Vaihtoehdon eräs kannattaja oli ohikulkutien suunnittelij  ana  Mikke-
lissä tunnetuksi  tullut  ins.  Pentti Polvinen, mikä saattoi aiheuttaa hämmen-
nystä. 

Valtatie  5:n  järjestelyjen sijainti ei tarkasteltavana aikana muuttunut merkittä-
västi. Eri osahankkeiden keskinäinen järjestys  ja toteuttamisajankohdat 

 muuttuivat kuitenkin. 

Merkittävästi keskustelua herätti valtatie  13:n  linjaus Mikkelin keskustan ete-
läpuolella. Alunperin  tie linjattiin  läpi asuntoalueiden, mutta suunnittelur 
kuluessa tielinjalle löydettiin vaihtoehto asutuksen itäpuolelta. 

Myös keskustan liikennesaneerauksesta keskusteltiin. Kävelykatua keskus-
taan toivottiin. Vuonna  1975  tehtiin kokeilu, jossa osuus Hallituskadusta oli 
kävelykatuna. Aiemmin mainittuun liikennekyselyyn vastanneista  80 %  toi-
voi käytännön muuttamista pysyväksi.  

1 .3 	Suunnittelijoiden haastattelut  

Haastatteluilla  pyrittiin ensisijassa täydentamaän  sitä kuvaa, joka hankkeesta 
 on  vuoden  1992 vaikutusselvityksen  yhteydessä hahmottunut aluerakenteen 

osalta. Haastateltavina oli kaavoituksesta  ja kunnallistekniikasta  vastaavia 
kaupungin virkamiehiä. 

Hanketta ei tarvinnut erikseen  motivoida  

Kaupungin asukkaiden hermoja oli koeteltu riittävän monta vuotta läpiajolil-
kenteen jyrätessä keskustan katuverkon kautta päivät  ja  yöt läpeensä. Rekka- 
liikenne yöaikana koettiin erityisen haintseväksi läpiajoreitin varrella. Kes-
kustan saavutettavuus pysäköintitarjonnan suhteen oli hankaloitunut  jo  mel-
koisesti. Tähän reagoivat  jo kauppiaatkin. 
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Yleiskaava  tiesu unnitelman  suhteen  toteava 

Tiekäytävä  löysi paikkansa  varsin  aikaisessa vatheessa  ja  se  sisällytettiin  v. 
1974  yleiskaavaan.  Jo  alunalkaen korostettiin tavoitetta, että ohikulkutien 
tulisi mandollisimman tehokkaasti palvella myös paikaffisia liikennetarpeita. 
Liittymäpolitiikka nousi tässä suhteessa keskeiseksi kysymykseksi.  Ns.  Ase-
man liittymä  on  jälkeenpäin osoittautunut  varsin tarpeeffiseksi ja sen  merki-
tys heijastuu  mm. keskustasuunnitelman  laadintaan. 

Ympäristön hoito  ja  meluntorjunta  jälkijunassa 

Hankkeen suunnitteluhistorian alkuaikoina meluntorjunta  ja ympäristönhoi
-to  (estetiikka) eivät korostuneet kuten tänään. Tietä suunniteltiin silloisten 

tiesuunnitteluohjeiden mukaan. Lopputulos  on nykykriteerien  mukaan jäy-
kähkö (korkeat penkereet  ja  tavanomaiset silta-  ja alikulkuratkaisut). Erityi

-sun meluntoijuntatoimenpiteisiin  ei ole jalki..teerikään ollut suurempaa tar-
vetta. 

Kevytliikenteen reitistö  puutteellinen 

Jälkikäteen arvioituna olisi kevyen liikenteen reitistöön pitänyt kiinnittää 
enemmän huomiota. Tämä koskee sekä viihtyvyyttä että toimivuutta. Paran-
nukset jalkik.teen  ovat erittäin hankalat eikä niille hevin löydy maksajaa. 

Keskustan suhde tiehen ansaitsee kiitosta  

Tien  sijaintia voi kuvata toteamalla, että  se vie  kaupunkiin mutta samalla  sen 
 ohi. Näköyhteys keskustaan  on  toimiva molemmista tulosuunnista. Erityisen 

kiltoksen ansaitsee näkymä vesipeiin yli. 

Automarket,  jonne jaksaa  pyöräillä 

Kauppakeskus Graanin  sijainti  on kaupunkirakenteessa  onnistunut sikäli, 
että keskustaetäisyys  on  kohtuullinen  ja  siten Graanin  ja  keskustan välillä 
voidaan jopa kuvitella syntyvän yhteistoimintaa. 

Automarket-hanke oli ollut vireillä  jo  1960-luvulta lähtien. Alunperin paikka 
oli varattu nykyisen konserttitalon kohdalta. Sijainti olisi hikenteellisesti ollut 
epäedullinen  sen tukeutuessa  sisäiseen katuverkkoon. 

Nykyinen sijainti  on  sekä paikallisen että pitempimatkaisen liikenteen saavu-
tettavuuden suhteen erinomainen. 
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2 	SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN  JÄLKIARVIO  

2 .1 	Lähtökohta 

Työn tavoitteena  on  tutkia  jo  toteutuneen keskisuuren kaupungin tiehankkeen 
vaikutusta ihmisten elämysmaailmaan  ja kokemukseifisuuteen: 

millä  tavalla ympäristön muuttuminen  on  vaikuttanut kohdealueella asu- 
vim,  työskenteleviin  ja  liikkuviin ihmisiin 
tarkastellaan mandollisia muutoksia yhdyskunnan rakenteessa  ja  ympä-
ristön esteettisessä arvomaailmassa 
tutkitaan ihmisten toimintaa uudistuneessa liikenneympäristössä, myös 
muutosvastarintaprosessin etenemistä paikkakunnalla. 

Mikkelin ohikulkutien mandollisia sosiaalisia/yhteiskunnallisia vaikutuksia 
ei ole erikseen pohdittu ennen tien rakennusvaihetta eikä vuonna  1992  val-
mistuneessa vaikutustutkimuksessa. Seuraavassa esiteltyjen vaikutuksien 
kohdalla otetaan mandollisuuksien mukaan esiin hyötyjien/haitankokijoiden 
näkökulma (kunkin kappaleen lopussa sekä taulukkona kappaleessa  2.5.)  

Tämä työ pyrkii osaltaan huolehtimaan siitä, että kaikki päätöksenteossa 
merkittävät vaikutustyypit tulevat varmasti tarkastelun piinrn. Selvityksen 
tulokset voivat palvella myös mandollisia suunnitteilla olevia hankkeiden 
sosiaalisia vaikutusselvityksiä. 

Tutkimusmenetelmä  

Osuvin  lähestymistapa sosiaalisten vaikutusten tarkastelussa  on kvalitatiivi-
nen, laaduffisia  aspekteja tarkasteleva tutkimusote. Tällainen tutkimus vastaa 
kysymyksiin "miksi",  "millä  tavalla"  ja  tekee ilmiöitä  ja  asiakokonaisuuksia 
ymmärrettäväksi.  Se  tuottaa tutkittavasta muutoksen kentästä laaja-alaisen  ja 

 mandollisimman syvällisen käsityksen.  Sen  perusteella voidaan hahmotella 
alue, jossa tutkimuksellisesti liikutaan.  Ts.  kvantitatiivisen tutkimuksen 
strukturoituja kysymyksiä (joko lomakkeella, puhelinhaastatteluissa jne.) voi-
daan osuvasti määrittää vasta kun tavoitetaan ilmiö ihmisten elämyksistä  ja 
arkikokemuksista  käsin. 

Kyse  on  tiettyihin alueisiin liittyvästä syvällisestä muutoksen tarkastelusta, 
ei  kattavasta seurantatutkimuksesta tietyin aikavälein edustavalla näytteen 
muodostuksella. Tämän nyt tehtävän "piottitutkimuksen" tuloksia voidaan 
käyttää esim. kvantitatiivisen tutkimuksen kysymysten mielekkyyden  ja  tar-
koituksenmukaisuuden lisäämiseksi. 
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Tutkimuksen perustieto saadaan seuraavasti: 

kolme ryhmäkeskustelua: parikymppiset, keski-ikälset  ja ikääntyvät 
 materiaalia syvennetään kolmen yksilöllisen asiantuntijahaastattelun 

avulla. Riittävän perehtyneiden asiantuntijoiden löytämiseksi käytettiin 
paikallista apua, vinkkejä kyseltiln Mikkelissä keskusteluryhmissä. 

Tutkimuksen näyte: kolme  keskusteluryhmää  

Kaikille ryhmille yhteisenä valintakriteerinä oli uuden väylän  (24 km  pitkä) 
alueella asuminen. 

Parikymppiset:  20-25 -vuotiaat aikuistuvat nuoret, jotka muistavat myös 
aikaa ennen ohikulkutien rakentamista. Tämä ikäryhmä esittää kirkasta 
kritiikkiä, tuntee aluetta hyvin kevyen liikenteen  ja jo autoilunkin  näkökul-
masta. Ikäryhmässä liikutaan paljon  ja  arvioidaan elinympäristön tarjo-
amia mandoUlsuuksia opiskelun, työssäkäynnin, vapaa-ajan vieton sekä 
tulevaisuuden, perheen perustamisenkin kannalta. Ympäristön estetiikan 

 ja  toimivuuden arvioissaan tämä ryhmä  on  "tulevaisuuden edelläkävijä". 

-  Keski-ikäiset:  28 - 45  -vuotiaat, ovat kattavinta, monipuolisinta tietoa 
alueesta antavia. Heillä  on  jo  näkemystä alueen pidempiaikaisesta 
kehittymisestä sekä tietoa ympäristön soveltuvuudesta lapsiperheffle. 
Aktiivisin, monella eri  sektorilla  vaikuttava ikäryhmä. 

Ikääntyvät:  55-65  -vuotiaat antavat menneisyyden ulottuvuutta kehityk-
sen tarkastelulle. Heillä  on  lapsia, lapsenlapsiakin  ja  he  oivaltavat eroja eri 
sukupolvien toiveissa  ja tarpeissa  ympäristön suhteen. Vanhenemisen vai-
kutukset alkavat  tulla  esiin: kuulon, näön heikentyminen suhteessa liiken-
teen, ympäristön pelottavuuteen jne. Tätä iakkaämpien vanhusten haastat-
telu ei ole osoittautunut mielekkääksi: vanhukset  mm.  tyytyvät helposti 
palveluiden tuomaan turvaan  ja  halu arvioida ympäristön toimivuutta  jää 

 vähemmälle. 

Kolme  asiantuntijahaastattelua  

A. W.  Edfeldt  /9/ on  todennut, että ympäristö-ja tieprojekteissa tiedonlähtee
-nä  usein käytetyt  intressiryhmien kannanotot eivät välttämättä edusta sitä aja-

tusmaailmaa, joka suunnittelukohteessa tavallisten ihmisten kesken vallitsee. 
 Ts.  kun alat edustaa tiettyä ryhmää, lakkaat edustamasta yksilöä.  Jos  tiedon- 

hankinta sitä vastoin aloitetaan tavallisten tienkäyttäjien keskuudesta, saa-
daan aitoa, mandollisimman monipuolista  ja "suodattamatonta"  tietoa. Tästä 
syystä kaikki haastateltavat pyritään valitsemaan niin, että  he edustaisivat 

 omaa, yksilöifistä näkemystään - ei sitä, mitä jokin yhteisö  on  keskuudessaan 
päättänyt. 
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Yksilöhaastatteluun  valittiin myös  maallikkoasiantuntija,  alueella pitkään asu-
nut henkilö.  Hän  tuntee tutkimusaluetta "sisältä päin", tietää alueen väestön 
sellaisia liikkumis-  ja toimirttatapoja  tai  ajatuksia, jotka eivät virallista tietä 
välittyisi. Useimmissa taajamissa ihmisten käytännöt poikkeavat virallisesta 
esim. "aaveilmiö": bussipysäkki saattaa sijaita  ja  toimia paikassa, jossa sitä ei 
virallisesti ole, mutta joka yleisesti tiedetään. Tarvitaan kuvatun kaltaisia 
informantteja,  jotta päästään tunkeutumaan suunnittelualueen väestön jaka-
maan tietoon  ja  keskinäisiin sopimuksiin. 

Tähän tutkimukseen valittiin Mikkelin tiepiirin,  LT-Konsulttien edustajan, 
ryhmiin osallistuneiden mikkeliläisten  ja  tutkijan yhteistyönä seuraavat haas-
tateltavat: 

alueen ammatinharjoittaja: ammattiautoilija/joukkoliikenteen edustaja. 
Valittiin eräs Mikkelin alueella toimiva joukkohikenneyhtiö, josta tiedus-
telemalla löydettiin esimiestasoinen, alueen hyvin tunteva keski-ikäinen 
mies. 

paikallinen kaavoituksen  ja liikennesuunnittelun  tuntija. Etsittiin esim. 
poliitikkoa, kunnanvaltuuston jäsentä, paikallisen asukasyhdistyksen pu-
heenjohtajaa jne. Valittiin mikkeliläisiltä saatujen vihjeiden perusteella 
eläkkeellä oleva mieshenkilö, joka täytti  em.  kriteerit. 

paikallinen maallikkoasiantuntija: kylänvanhin  tai  asukkaiden vaikutus-
valtaisim.maksi kokema henkilö, "kyläpäällikkö". Kriteereinä pidettiin: 
tuntee hyvin alueen ibmisryhmiä sekä tietää liikkumisesta  ja  toimimisesta 
alueella, voi olla esim. alueella ikänsä asunut eläkeläinen  tai  paikallisleh-
den päätoimittaja. Valinta oli mikkeliläisiltä saatujen vihjeiden perusteella 

 em.  ehdot täyttävä eläkkeellä oleva naishenkilö, joka  on  asunut alueella yli 
 60  vuotta. 
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Kuva  3:  Haastateltujen henkilöiden sukupuoli, ikä, ammatti, asuinpaikka  ja  työ-, 
koulu- yms.  matkojen  kulkuväline ikäryhmittäin.  

Pari-  Keski- Ikään- 
kymp-  ikäiset tyvät 
piset  

Sukupuoli 
Nainen  4 4 4 
Mies 4 4 4  

Ikä  
20-24 8 - -  

29-41 -  8 -  

55-65 - -  8 
Ammattiasema 
Toimihenkilö/yrittäjä  
Työväestö -  3 6  
Maanviljelijä  1 2 1  
Koululainen  3 - -  

Eläkeläinen - - -  

Opiskelija - -  1  
Työtön -  2 -  

Tieto puuttuu  4 - - 

Asuinpaikat  
Mikkeli  2 2 1'  
Mikkelin  mik  tai  
muu lähialue  2 1 -  

Myös muut alueet  4 5 7 

Kulkuvälineet  
työ,- koulu-  yms. 
matkoilla 
Auto/taksi  4 6 6  
Linja-auto - - -  

Polkupyörä  4 3 3 
Jalankulku  4 3 5 

Ryhmäkeskustelut  käytiin  21.3.  ja  19.4.95  Mikkelin kaupungintalolla  ja  asian-
tuntijahaastattelut käytiin  19. - 20.4.95.  Keskusteluun osaffistuneille makset-
tiin paikkio  (100 tai 150  mk:n lahjakortti)  ja keskustelutilaisuuksissa  oli kahvi- 
tarjoilu. Sekä ryhmien että yksilöhaastatteluiden kesto oli noin  1,5 -2  tuntia. 
Ryhmäkeskusteluihin osallistuneiden asuinpaikat  on  esitetty liitteessä  1. 
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2 .2 	Mikkeli  ja  siellä liikkuminen  

"Mikkelillä  on  ihana sijainti, Kymenlaakso  on  lähellä, Kouvolaan kestää  tunnin.  100 
km  kun ajat jonnekin niin olet toisella paikkakunnalla. Viipurilaisten asuttamisesta 
lähtien täällä  on  eri heimot eläneet rinnakkain  ja  muodostaneet Mikkelin."  (Ikäänty

-våt) 

Ikääntyneiden  ryhmässä Mikkeliä kutsuttiin Suomen Amerikaksi  tai  heimo-
jen sulatusuuniksi, johon  on  muutettu eri puolilta Suomea aina vilpurilaisten 
asuttamisesta lähtien. Mikkelistä  on  sijaintinsa puolesta lyhyet yhteydet lähi- 
taajamiin teitä pitkin, aikaisemmin vesireitit toivat tällaista läheisyyden  hin-
tua  (Savonlinnaan, Imatralle  ja  Lappeenrantaan). 

Mikkelin keskusta  on  kehittynyt eheänä vanhan ruutuasemakaavan perinnet-
tä noudattaen. Kaupunkirakenteissa  on  nähtävissä mikkeliläisiä erityispiirtei

-tå,  jotka ovat luonteva lähtökohta kaupunkikuvan kehittämisessä  /1/. Jo 
 Mikkelin kaupungin syntyvaiheista lähtien (vuonna  1838)  kaupungin tun-

nusmerkiksi tuli selkeä ruutuasemakaava, vahvimmin keskustan alueella 
 /2/.  

Mikkeli: "positiivinen  maalaiskaupunki"  

"Tori  on kauheen  kiva,  keskeinen. Sieltä  on  helppo opastaa mihin vaan. Esim. Kouvo-
la  on  paljon latteempi,  en  voisi asua kaupungissa, jossa ei olisi mitään keskikoh-
taa"... "Toivottavasti Mikkeli pysyy vihreänä, koolla ei niin väliä, kunhan tyyli 
säilyy. Vanhan kunnostaminen sopii tänne"... "Kuopioon  tai  Tampereelle voisin 
muuttaa, seitkytlukulaisen tylsiin paikkoihin kuten Imatra  tai  Heinola  en."  (Pari-
kymppiset)  

"Me  ollaan positiivisesti maalaisia täällä, luonto tulee keskelle kaupunkia. Keskustas-
sa pääsee hiihtämään  ja  kalastamaan."  (Ikääntyvät) 

"Varsinkin kesällä Mikkelin torikahvilassa tavataan. Nuoriso kerää ntyy iltaisin nak-
kikioskin tienoille torille."  ('Kyläpäällildö') 

Ruutumaisesta,  kaupunkimaisesta asemakaavasta  ja leveistä kaduista  huoli-
matta Mikkeli  on  selkeästi maalaiskaupunki. Viihtymisessä oleellisinta turi-
tuu olevan mikkeliläinen tyyli, jonka muodostavat tori, luonnon  ja veden 

 läheisyys sekä "maalaismentaliteetti" -  ja  kirkko. Kirkko sijaitsee torin yh-
teydessä  ja  toimii näkymäpäätteenä. 

Nuoret arvostavat ajan hengen mukaisesti alkuperäisyyttä  ja vanhanaikai
-suulla - jopa romantiikkaa - tyylisuuntana. Etenkin kesällä Mikkeliä luonneh-

ditaan elävälseksi; asukasluku saattaa lomalaisten myötä jopa tupiaantua. 
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Kerran kuussa pidettävät markkinapäivät, etenkin maalismarkkinat korosta-
vat iloista maalaistunnelmaa. Mikkeliläinen maalaisuus lienee lähinnä pikku- 
kaupunkilaisuutta maaseudun ympäröimänä. Avara järjestelmällinen arkki-
tehtuuri luo asialliset puitteet kanssakäymiselle torilla  ja  keskustan kävelyka-
dulla, jossa tunnelma vaihtuu nopeasti väljyydestä tiiviiksi, jopa ruuhkaiseksi 
tunnelmaksi. Tori koetaan turvallisena  ja kotoisana tapaaniispaikkana. 

Kuva  4:  Torin laita (kävelykatu) tapaamispaikkana 

Mikkeli: positiivinen  maalaiskaupunki 

Hyötyj  ät: 	 Haitankokij at: 

Maalaiskaupunkilaisessa 	Teoffisuutta  kaupunkiin ajavat tahot?  
tunnelmassa  viihtyvät 	 (Mikkeli  on koulukaupunki -  idyllin 

rikkoontumista  pelätään) 

Arvot: demokratia  ja  tasa-arvo 

Mikkelin alueella liikkumisessa  en ih.misryhmät  ovat tasa-arvoisessa asemas-
sa. Eri ihmisryhmien asemasta kysyttäessä vastattiin  mm.:  "Ei Mikkelissä ero-
tella  nuorten ja  vanhojen asioita, välimatkat  on  lyhyet  ja  kaikki pääsevät liikkumaan 
tasapuolisesti".  Mikkeliläistä demokratiaa kuvaa myös  se,  että varsinaisia  hie-
nostokaupunginosia  ei Mikkelissä ole, vaan ns. ehittitalot sijaitsevat tasaisesti 
eri kaupunginosissa. 

"Tänne kun tuli ei ollut luokkaeroja. Demokratia  on  aina pelannut  ja  poliittinen 
elämä ollut aina hyvin sopuisaa."  (Suunnittelun tuntija) 
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Alueeffisesti  Mikkeli muodostuu mikkeliläisestä ytimestä (kaupungin taaja-
ma)  ja lähialueista (Rantakylä,  Otava) reikäleipää muistuttavan kaavion mu-
kaisesti. Samaa mallia noudattaen liikenneyhteydet  ja  ihmiset, joffla  on  erilai-
sia liikkumisen tarpeita sukkuloivat sujuvasti "pitkittäin  ja  poikittain'. Myös 
joukkoliikenne myötäilee kuin itsestään tätä liikenteellisesti tasa-arvoista 
mallia: paikallisliikenne toimii 'reikäleivän keskellä"  ja  tuo matkustajia maa-
seutuliikenteen edelleen kuljetettavaksi. Näin paikallisliikenne  on  voinut säi-
lyä vahvana  ja elinvoimai.... paikallis- ja maaseutuliikenne  tukevat toisi-
aan: jokaiseen taajamaan kulkee linja -auto  puolen  tunnin  tai  tunnin  välein 
(joukkoliikenteen edustajan haastattelusta). 

Arvot: demokratia  ja  tasa-arvo 

Hyötyjät: 	 Haitankokijat:  

Paljon liikkuvat! joukkoliikennettä 
käyttävät mikkeliläiset 

Liikennekulttuuri  ja  kevyt liikenne 

"Röyhkeimmät  on jalankulkijat,  seuraavaksi pyäräilijät, nöyrimmät  on  autoilijat, 
ihan tossun  alla.  Ne joutuu oleen  than OUT, alistettuina. Jos  joku turisti saa niiltä 
tietä  ja  rupee kiittään,  ne  jää  suu auki kattomaan"... "Kun ylittää tietä jossain 
muualla,  on  vähällä kuolla, kun  on  tottunut tähän."  (Parikymppiset) 

"Täällä  on  kansainvälinen aggressiivinen tyyli. Röyhkeästi kävellään yli vaan. Lii-
kennevalot  on  sitä paitsi ajastettu päin persettä"... "Kevyelle liikenteelle ohikulkutie 
oli parannus. Onneks  osa Hallituskatua muuttu kävelykaduks,  muuten  se ois  vaaral-
linen"... "Porrassalmenkadulla  on fillarilla  aivan lirissä. Autonovet kun aukee, niin 

 se onfillaristin  menoa, siihen tunkee autot, pysäköijät  ja  pyörät." (Keski-ikäiset) 

"Mikkeliläinen aattelee, että minä itte, minä itte. Jääräpäitä  me  ollaan.  Jos auto  antaa 
suojatiellä tietä, täällä ei saa kiitellä.  Ja  epäluulo  on  toinen piirre.  Jos  joku menestyy, 
ei ainakaan kannusteta."  (Suunnittelun tuntija) 

Mikkelissä vaffitsee omanlaisensa liikennekulttuuri,  jota lähitaajamista  ei sa-
manlaisena löydy. Kevyt liikenne haffitsee jääräpäisyydellään yhteistä käyt-
täytymistä pakottaen autoilijat alistumaan. Mikkelin kaduilla ulkopaikka-
kuntalainen huomaa tämän nopeasti, mutta mikkeliläinen ei muualle men-
nessään muista aina varoa autoja. 

Mikkeliläiset pyöräilijät ajavat usein keskivilvalla autojen rinnalla, keskustas-
sa pyöräteitä ei ole. Entisillä läpikulkuväylillä ongelmaksi  on  muodostunut 
kevyen  ja  autoliikenteen sekamelska: opasteita puuttuu, kevyt liikenne ei 
tiedä paikkaansa (toisaalta myös autojen kerrotaan pysäköivän viffisti pyöräi- 
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lijöiden  haitaksi). Liikennekulttuurissa etenkin autojen kohdalla väistämis-
säännöt tuntuvat jääneen epäselviksi. Tasa-arvoisiln risteyksiin jäädään hel-
posti odottelemaan, kuka ratkaisisi tilanteen. Tämäntyyppisiä risteyksiä löy-
tyy aivan keskusta-alueelta.  

Kuva  5:  Kuka menee  ensin? 

Liikennekulttuuri  ja  kevyt liikenne 

Hyötyjät: 	 Haitankokijat:  

Mikkeliläiset pyöräilijät, 	 Vieraspaikkakuntalaiset 
jalankulkijat  (kevyt liikenne) 	autoilijat  

2 .3  Onnistunut ohikulkutie 

"Ohi kulku  tie on  terveellinen  ja sen  hyväksyvät kaikki." (Suunnittelun tuntija) 

"Hyvä  tie se on.  Heinolaan  ja  Kuopioon taas ei pääse, vaikka haluaisikin, kun 
ohi kulkutie  vie  siellä ohi vaan..." 

"Nyt vasta alkaa vaikutus näkyä, mitä  ohs,  jonkun  5  vuotta ollut rakenteil-
la"... "Mitä  te  muuten tarkotatte  sillä ohikulkutiellä,  eikö  sen  pitäisi ohittaa eikä 
tuoda keskustaan ? "... "Vaikea oli alussa  sinne  sivusta  tulla,  kun kiihdyt-yskaistoja ei 
oo,  tai  nyt taitaa  jo  olla. Peräänajoja ehti  jo tulla."  (Keski-ikäiset) 
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"Ei  se  ihan  oo  keskustaa  tyhjentäny.  Nyt  pääsöö  Mikkelin  kiertämäänkin "...  "Kyllä 
 me  tyytyväisiä siihen ollaan näin."  (Ikääntyvät) 

Mikkeliläiset ovat hyväksyneet ohikulkutien  ja  ovat sithen tyytyväisiä. Termi 
"ohikulkutie" synnytti etenkin ikääntyvien ryhmässä maärittelyongelman: 
mitä kaikkia tien osia sifiä mandetaan tarkoittaa? Liittymiä  on  niin monia, että 
"ohikulkeminen" herättää hilpeyttäkin. Keski-ikälsten ryhmään kuulunut  am-
mattikuijettaja  ei pitänyt tietä ohikulkutienä, vaan nimenomaan taajamiin 
vievänä väylänä:  "Liikenne  menis  ohi paremmin jostain muualta. Tämä  on  sellai-
nen  halvan  miehen maantie." Toisaalta toteutettu ratkaisu ei välttämättä aiheuta 
keskustan autioituniista  ja  on  asukkaiden tarpeet huomioon ottava. 

Onnistunut ohikulkutie 

Hyötyjät: 	 Haitankokijat:  
Paikkakunnalla vierailevat 	Ammattiautoilijat/  
ja mikkehläislahi.iden 	raskas  liikenne 
asukkaat 	 (liittymät hidastavat?) 

Onnistuneisuuden  arviointia 

Keskusteluryhmiin  osallistuneet saivat arvioida ohikulkutien  ja  kaupungin 
keskustan onnistuneisuutta.  

Kuva  6:  "Minkä arvosanan  antaisitte  ohi  kulkutielle  sellaisena kuin  sen  nyt näette? 
Entä Mikkelin kaupungin keskustalle?"  (kouluaroosanat  4 - 10). 

Ohikulkutie  Mikkelin 
keskusta  

Parikymppiset ka  8,9 ka  7,5 
_______________ (vatht.väli  8-9) (vv 5-9)  
Keski-ikälset ka  8,5 ka  7,5 

_______________  (vv 8-9,5) (vv 6-9) 

Ikääntyvät ka  7,9 ka  8,2 
_______________  (vv 5-9) (vv 8-9)  

Tällä kyselyllä yritettiin "mitata" mielikuvia siitä, miten ympäristöä arvote-
taan. Vaikka lukurnaärä  on  pieni  (N =  24),  taulukon perusteella näyttää siltä, 
että mitä nuorempi vastaaja,  sen positiivisemmaksi ohikulkutie  koetaan. 
Ikääntyvien ryhmään verrattuna  tie  arvosteltiin numeroa paremmaksi, kiitet-
täväksi. 



24 	 Mikkelin ohikulkutien vaikutusten jälkiseuranta 
SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN JÄLKIAR VIO 

Keskustan onnistuneisuudeile annettiin matalampia arvosanoja kuin ohikul-
kutielle  ja  näkemykset erosivat enemmän. Ikääntyvien ryhmä kokee keskus-
tan mieilyttävämpänä kuin kummatkin nuoremmat ryhmät. Ikääntyvien vas-
tauksissa lienee nykyaikaisen  teknologian,  vauhdin  ja  tehokkuuden pelkoa. 
Lisäksi suuret muutokset ovat ikääntyville vaikeampia: keskusta  on  heidän 
mielestään pysynyt turvallisen samanlaisena, kun taas tieympäristö  on  ollut 
jatkuvassa muutosprosessissa. 

Nuoret suhtautuvat liikenteen muutoksiin ennakkoluulottomasti  ja  arvosta-
vat  nopeutta  ja  toimivuutta. Heidän mukaansa Mikkelin liikenne ei enää 
sisällä toimimattomia kohtia. 

Kaikki tiet vievät  Graaniin? 

Ryhmäkeskusteluissa  oli vaikea keksiä aihealuetta, johon suuri puheenathe, 
Graanin kauppakeskus Tuppuralassa (myös  City-Marketiksi  kutsuttu) ei olisi 
liittynyt. Ohikulkutien vaikutuksia ei oltu tietoisesti ajateltu ennen kuin kaik-
ki tiet, s.o uusi ohikulkutie alkoi viedä Graaniin. Ikääntyville ihmisille autoi-
lun  ja ostosten  tekemisen maailmaan tuli uusi ulottuvuus: nopeus  ja  help-
pous. Mikkelissä ei ole aikaisemmin ollut katettuja kauppakeskuksia, joten 
kahvifia istuminen lasikaton aila  on  uusi  kokemus.  

I' 	 t  

Kuva  7:  Graanin  kahvila  

Vanhuksille tällainen ympäristö vertautuu torikulttuuriin, mutta nuorempi 
väki  on  jo  tottunut nykyajan mukavuuksiin, eikä näe Graania yhtä ylellisenä, 
laadukkaana. Etenkin ulkopuolelta Graani  on  nuorista ruma (kts.  kuva). 
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Kuva  8:  Sisääntulo Graaniin  

"Tie vie  erittäin hyvin Graanille  ja  siellä  on  maitokin  halvempaa"...  "Tie  ikäänkuin 
aloitti  10  vuotta kestäneen murroksen, jonka viimenen pisara Graani nyt  on.  Ja 
Graanin viimenen  pisara  on  Alko -  kun  60  km:n matkalla ei ole Alkaa, mennään 
taatusti Graaniin"... "Tuppuralaiset käy Graanissa kuin ulkomailla  tai  ruotsinlaival

-la  ja laajalammilaiset  istuu baarissa kuin ennen vanhaan torilla."  (Ikääntyvät) 

Pitkään jatkunut ohikulkutien rakennus  on  ollut murrosvaihetta, joka nyt  on 
päättymäisillään.  Marraskuussa  -94  valmistunut Graanin kauppakeskus  on 

 konkreettisesti osoittanut ohikulkutien nopeuden  ja heippouden mikkeliläi
-sille. Kesän  -95  arvellaan olevan käännekohta niikkehläisen elämänmuodon 

kannalta: viekö ohikulkutie todella ohi (= Graaniin, jolloin keskustasta vä-
henevät asiakkaat)? Yritystasoinen selvitys olisi ajankohtainen toteuttaa esim. 

 v. 1996  aikana jolloin arviointitottumukset ovat paikkakuntalaisten osalta  jo 
 vakiintuneet  ja  toisaalta vieraspaikkakuntalaisten osalta voitaneen tutkia ohi-

kulkutien sijainnin merkitystä esim. keskustan kannalta. 

Kaikki tiet vievät  Graaniin? 

Hyötyjät: 	 Haitankokij  at: 

Graanin  yrittäjät  ja sen 	Lähikauppiaat ja  
alueiden asukkaat 	 heidän asiakkaansa 

(Tuppurala) 
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Ohikulkutien tarve  ja  sijainti 

"Tien  paikalla oli aarimaita, siellä  se  vanha papparainen aina maatansa tonki.  Se 
 kärsii, joka menettää aluettaan, taloja  tai  muuta arvokasta  sinne  ei jäänyt. Yksi lampi 

taisi hävitä. Ryssänkirkko pantiin matalaksi  jo  aikaisemmin  ja  romanttiset puutalot 
jäi kerrostalojen  alle"...  "Kaupat taisivat vähän vastustaa"...  "Kyllä  siinä oli valta-
kunnalliset syyt. Mikkeli oli viimeisimpiä, johon tällainen rakennettiin. Autoistumi-
nen lisääntyi  ja  muuta..." 

"Kaihunharjuhan  siinä meni" - "Eikä mennyt. Eihän  se Kaihunharjulla  ole." - "Pieni 
pätkä sitä meni, mutta eihän sitä harjuksi edes erota"  (Ikääntyvät) 

"Ei ohikulkutie ollut mikkeliläisten toive.  Olin  silloin kaupunginvaltuuston jäsene-
nä. Nyt ei enää vastusteta. Vastustus alkoi hävitä, kun silta hahmottui. Yleensäkin 
ihminen ottaa kantaa ennenkuin asia  on  riittävästi kypsynyt mielessä.  ("Kyläpääl

-likkö') 

"Kyllä ohikulku  tie  oli mikkeliläisten toive. Asukkaat olivat  sen  kannalla, liike-elämä 
vastusti." (Suunnittelun tuntija) 

"Oletan että insinöörit ovat olleet viisaita  ja  ennakoineet ohikulkutien tarpeen." 
(Joukkolilkenteen edustaja) 

Ikääntyvien  keskuudessa ohikulkutien tarve  ja  sijainti herätti eniten keskuste-
lua, epävarmuutta menetettiinkö sittenkin jotakin, vaikka itse  tie  toimii hyvin. 
Nuoret  ja  keski-ikäiset (yhtä ammattiautoilijaa lukuunottamatta) olivat ent

-thin  tyytyväisiä tehtyihin ratkaisuihin. Yhteisesti ihmeteltiin, kuinka  tie  voi-
kin sij aita rdin sopivasti, että melu-  ja  hajuhaittoja ei (ainakaan haastatelluilla 
henkilöillä) ollut tiedossa. Parikymppisilä oli huteria muistikuvia siitä, miten 
ennen ohikulkutietä järven jäitä ylitettiin autolla. Heidän mukaansa ohikul-
kutien  tulo ajoittui  lähin  ä Savilanden  sillan  rakentamiseen.  Nuorten  mu-
kaan ohikulkutie "vaan  on  siinä  ja  pysyy siinä,  on se  tarpeellinen". 

Muistikuvat siitä, halusivatko mikkehläiset alunperin ohikulkutietä olivat 
ristiriitaisia. Yhtä mieltä oltiin siitä, että kaupungin poliitikkojen sitkeyden 
ansiosta  tie  saatiin vthdoin viimein oikeaan paikkaan. Muisteltiin, että tielal-
tos ei aluksi yni.rnartanyt miten tärkeä mikkeliläisille tiesuunnitelmien vaa-
rantama Kalevankangas oli, "sehän  on  lähes pyhä". Asioista perillä olevat 
kehuivat  kilvan  uutta lakia ympäristövaikutusten arvioinnista tällaisten tilan-
teiden varalle. 

Suunnitelmista tiedottaminen  

"Ai  miten ovat tiedottaneet ? Ainakin olisivat voineet kertoa miksi tien rakennusvai-
heessa  ensin  rakennettiin  ja  sitten purettiin "... "Uusista suunnitelmista  en  ole mi-
tään kuullu, istumislaatikothan torilla  jo  on (kts.  kuva  9). Ois ollu  mukava tietää, 
että tällasia penkkejä (keskustasuunnitelmassa)  on  kaavailtu. Lehdessä vaan lukee, 
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että  on  rakenteilla  jo,  kaupunki ei  tied  ota asukkailleen, ei ainakaan nuorille."  (Pari-
kymppiset)  

"Lehdestä oon lukenu, että suunnittelevat uutta tietä Saksalaan, muusta  en 00  

kuullu...  "Kun ohikulkutietä suunniteltiin, lehdissä oli hiroeästi kirjoituksia. Maan- 
omistajia kutsuttiin kokoon lehdissä  ja  sitten esiteltiin erilaisia versioita. Selkeän 
kuvan sai  et  okei, tosta  se  menee." (Keski-ikäiset, ikääntyvät)  

Kuva  9: "Istumislaatikothan  torilla  jo  on"  

Keski-ikäiset  ja ikääntyvät  muistivat yllättävän tarkasti ohikulkutien suunnit-
teluvaihetta: kolme eri linjausvathtoehtoa paikallisista lehdistä olivat jääneet 
mieliin. Oli muodostunut käsitys, että halutessaan kantansa olisi saanut il-
maista. Kritiikkiä esitettiin ainoastaan pitkästä rakennusajasta  ja  siitä, että 
yleisölle ei kerrottu, miksi  jo  valmiiksi rakennettua purettiin: "Tietä rakennet-
tiin kuin lisakin kirkkoa.  Jos  siinä tapahtuu mokia, veronmaksajien kustannuksella, 
voisi siitäkin nykyaikana tiedottaa." Tämä lievä närkästyksen aihe lienee selitet-
tävissä ennakoimattomien routanousujen korjaamisella.  Ts.  jo  valmista jou-
duttiin todellakin purkamaan pahempien vaurioiden välttämiseksi. 

Keskusteluissa esiteltyä taajamasuunnitelma-vihkosta ei kukaan ollut nähnyt 
 /1/.  Julkaisu  on  jaettu  mm.  kiijastoihin. Parikymppiset  kokivat, että kaupun-

ki juuri nuorisolle tiedottaa muutenkin hyvin vähän. Esiteltyjä  mm.  istuin-  ja 
valaisinvaihtoehtoja  pidettiin kysyttäessä hyvinä, mutta tiedostettua tarvetta 
niille ei ollut vielä herännyt. Haastateltu "kyläpäällikkö"  ja  kaavoituksen tun-
tija tunnustautuivat "Mikkelifarteiksi".  He  lähes repivät taajamasuunnitelma-
vihkosen käsistä  ja  tahtoivat omat kappaleensa. 
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"Minä ainakin sain riittävästi tietoa, kun ohikulkutietä suunniteltiin.  Ai  että taaja-
maakin ollaan pohtiinassa. Siitä  en  ollut kuullut. Parasta muutoksiin ilmeisesti aina 
liittyvän vastarinnan voittamiseksi olisi,  jos  lähetettäisiin painettua informaatiota 
kaikkiin koteihin,  tai  esitettäisiin heijastinkuvin. Hyvin paljon silloin oli informaa-
tiota hyödyistä  ja  haitoista. Tiesuunnittelijan tulisi itse käydä paikan päällä. Taitavat 

 tulla  riidat luonnosta eniten."  ("Kyläpäällikkö")  

"En  näe muutoksen tarvetta keskustassa nyt kun Osuuspankin taakse  on  saatu 
parkkipaikat. Linja-autoasema  ja  paikallisliikenne sijaitsee torin laidalla oikeissa pai-
koissa eli ihmisten mukaan, ei syrjässä kuten ennen."  (Joukkoliikenteen edustaja) 

Suunnitelmista tiedottaminen 

Hyötyjät: 	 Haitankokijat:  

Sanomalehtien lukijat 	 Etenkin nuoret 
Maanomistajat  

2 .4  Vaikutukset asukkaiden kokemina 

Paikall isidentiteetin vahvistuminen 

Asukkaiden kertomusten perusteella ohikulkutien onnistuneisuus pohjautuu 
psykologisella tasolla sithen, että 

-  tie  sopii 'kuin nakutettu' mikkeliläiseen demokratiaan  ja  tasa-arvoon  (lilt- 
tymien paijous -  voi ajaa joko ohi  tai  keskustaan, tietä helppo käyttää) 

-  se  lisäsi  tunnetta  siitä, että kaikki tarpeellinen  on  lähellä 
-  se on  parantanut myös liikennekulttuuria  ja 
-  vahvistanut Mikkelin imagoa positilvisena maalaiskaupunkina. 

Kenties yllättävin tutkimuksessa esiintullut asukkaiden kokema ohikulkutien 
vaikutus  on  luonteeltaan esteettinen: "Illalla kun ajaa Savilanden siltaa  ja  näkee 
Naisvuoren valot, tuntuu kuin tulisit suurempaankin metropoliin. Kaupunki näyt-
täytyy kivasti valaistuksen ansiosta,  se  ikäänkuin  jää yleinmäs  ja  antaa positiivisen 

 optimistisen  kuvan, ettei  tää  Mikkeli ookkaan mikään käpykylä. Erikorkuiset raken-
nukset, kirkontorni  ja  rakennukset pengerrettyinä merkitsevät minulle kasvua  ja 

 kehitystä."  (Ikääntyvät) 

"Yleensä turisti ei tämmöseltä tieltä paljoo kerkee näkee, mutta Juvalta päin tullessa 
Mikkeli  on  kuin  New York.. .Maisemointi on  onnistunut, vaikka töiden ollessa kesken 

 se  paikka näytti hurjalta "... "Väriloisto  ja  Naisvuoren valot tuo mieleen  Madeiran, 
 sun  täytyy käydä sieltä kattomassa,  ja mene  nimenomaan yöllä. Mikään muu Suo-

men kaupunki ei anna näin hyvää kuvaa ohikulkijalle."  (Keski-ikälset) 
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Ohikulkutie  on  luonut  tai  ainakin vahvistanut kaupungin omaa identiteettiä 
 ja  asukkaiden uskoa asuinpaikkansa viihtyisyyteen  ja  tulevaisuuteen. Kaikis-

sa ryhmissä, myös parikymppisten, tämä seikka oli lisännyt tyytyväisyyttä 
ohikulkutiehen. Vaikka tien toimivuus oli tiedossa, tällainen "odottamaton 
sihnänilo", oman ympäristön kaunistuminen tekee ohikulkutietä ikään kuin 
itselle läheiseksi asiaksi. Todettiinkin, että "tästä  me  ollaan oikein ylpeitä", ts. 
ei jäädä muita kaupunkeja huonommaksi  ja  noustaan ehkä arvostuksessa 
niitä ylemmäksikin. 

Korkeissa taloissa Savilanden sifian pielessä asuvilla vanhuksilla  on  tapana 
istua ikkunan ääressä kahvia juoden  ja  ihailla näkymää sifialle. Jopa yhteisiä 
kahvikutsuja teeman ympärille kerrottiin järjestetyn. Vaikka ikääntyvillä 
usein onkin pelkoja liikenneuudistusten/tekniikan kehityksen suhteen, hekin 
olivat nyt vakuuttuneita tien tarpeeffisuudesta:  "Ei ole mennyt minuuttiakaan, 
etteikö siitä olisi autoja mennyt, oli sitten päivä  tai  yö." 

Paikallisidentiteetin  vahvistuminen 

Hyöty/hyötyjät: 	 Haitta/haitankokijat:  

Mikkelin imagon  ja paikallis-
identiteetin erottuminen  ja 
vahvistuminen/kaupungin 
vetovoiman ja markkina-arvon 
lisääntyminen 

Arkipäivän liikkuminen helpottui 

"Nyt uskaltaa lapset laittaa kouluun kävelemään vanhaa viitostietä meillä Otavas
-sa "...  "Ennen Tuppuralasta raviradalle kesti puoli tuntia, nyt  5  minuuttia. Muuten-

kin voi valita reittejä, Juvalle töihin mennessä voi oikaista Vilhonkadun kautta." 
(Keski-ikäiset) 

"Tuppuralaisten  matkaa nopeutti  ja  lyhensi, keskustaan ei tarvitse kiertää Juvantien 
kautta"... "Suomen ohi kulkuteistä palvelee taatusti parhaiten paikallista väestöä, 
ehkä suunniteltu  sen  pohjalta enempi sitte." 

"Tuppuralasta  ja Launialasta  on  suora yhteys kaupunkiin,  se on  mainiota. Laajalam-
milta Rantakylään  on  helppo reitti  ja vanhuksetkin  käyvät nykyään Rantakylän 
uimahallissa kun  sinne  on  helpompi mennä."  (Ikääntyvät) 

Väittämä, jonka mukaan ohikulkutie  on  vähentänyt keskustan läpikulkulii-
kennettä merkittävästi  ja ympäristöolot  ovat parantuneet entisen valtatien 
varrella, pitää mikkeliläisten omien kokemusten perusteella paikkansa.  Jos 
ohikulkutietä  ei olisi, ruuhkautuisivat iltahuipun aikana keskustaan johtavien 
pääkatujen Ilittymät. Liikenteen sujuvuuden  ja  keskustan viihtyisyyden  ja 
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ympäristön takia ohikulkutie  on  ollut välttämätön. Ohikulkutien vaikutustut-
kimukseen  /3/  kirjatut  havainnot ovat täysin yhteneviä näiltä osin asukkai-
den kokemusten kanssa. Myös joukkoliikenteen edustaja piti totena, että kes-
kusta olisi nyt pullollaan liikenneongehnia ilman ohikulkutietä. 

"Ennenvanhaan Juvantiellä oli hirveet ruuhkat,  en  tiedä kuka voisi olla pahoillaan, 
että niitä ei enää ole ! "... "Ohikulkutie nopeutti työmatkoja,  sen  huomaa  klo  8  ja klo 

 16"...  "Porrassalmenkatua  ei päässyt neljän ruuhkassa ylittämään etuajo-oikeuden 
takia"... "Ennen ohikulkutietä korostui tämä posketon punaisille valoille  tulo,  ennen 
ruuhkassa tuli kaaos, kun  3  -  4  autoa meni punaisia päin, nyt sitä ei niin huomaa." 
(Keski-ikäiset) 

Raskaan liikenteen kannalta entiset ongelmat ovat luonnollisesti väistyneet: 
esim. Maaherrankadulta Otavankadulle noustessa kulmaukset ovat tiukat  ja 

 molemmat kaistat kääntyvile. Kun isot rekat eivät taipuneet, joku pikkuauto 
jäi aina väliin.  Joukkoliikenteen kannalta  ohikulkutie ei vaikuttanut asuk-
kaiden palvelujen saantiin, muut  asiat  kylläkin: "Paikallisliikenne jakautuu kau-
pungissa tasaisesti, paitsi Emola  ja Rouhiala  ovat nyt kasvaneet pikkuhiljaa  ja  ovat 
vielä ulkopuolella. Ohikulku  tie  ei vaikuttanut näiden palvelujen saantiin millään 
tavalla."  (Joukkolilkenteen edustaja) 

Tavaffisen autoiijan  kannalta ohikulkutien 	 on  viime aikoina 
edelleen helpottunut, kun tielle saatiin opasteita, joista asukkaiden käsityksen 
mukaan oli ollut erimielisyyttä: "TVL ei antanut laittaa opasteita ennen kuin 
nyt ". Ramppeja kehuttiin hyvin toimiviksi. Lisäksi ohikulkutien sekä ramppi

-en  kunnossapitoa  kehuttiin etenkin talvialkaan, jolloin kaupungin vastuulla 
olevat tiet saattavat asukkaiden mukaan jäädä huonolle hoidolle. 

Arkipäivän turvallisuuden lisäännyttyä ohikulkutien ansiosta, myös "her-
kimmät turvallisuusindikaattorit', pikkulapset  ja  vanhukset kokevat liikku-
misensa aikaisempaa helpommaksi. "Kyläpäällikkö', noin  80-vuotias, vai-
keasti liikkuva nainen totesi: "Meillä naisilla  on  täällä Mikkelissä turvallista 
liikkua". 

Arkipäivän liikkuminen helpottui  

Hyötyjät:  
Etenkin taajamien 
alueella entisestä läpikulku-
liikenteestä kärsineet  
(mm.  lasten koulumatkat) 
ja  vanhukset 

Haitankokijat:  
Kevyt liikenne entisifiä leveillä 
läpikulkuteillä (autoiijat ajavat 
läpikulkumallin  mukaisesti). 
Leveys ilman opasteita 
tuottaa epäjärjestystä. 
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Haittavaikutuksia  ympäriställe  niukasti 

Ohikulkutien vaikutustutkimuksessa  -92  esitetään väittami. :  "Tien  vaikutus 
Oulangin  veden  laatuun ei ole yksiselitteisesti näkynyt rakennusvaiheen jälkeen 
vedenottamon raakaved  essä"...  "Riskiä  on  pienennetty siirtämällä ottoputkea kauem-
mas tiestä  ja vieinäröimällä Oulangin ylityskohdan pintavedet."  

"Todellisuudessa ohikulkutien melua alentava vaikutus saattaa olla laskelmia suu-
rempi"  /3/  

Nämä väitteet asettuivat kyseenalaiseen valoon  vain ikääntyvien  keskustelu- 
ryhmässä. 

Ikääntyvien  ryhmässä ympäristövaikutuksiin keskityttiin eniten - muissa mi-
tä tuskin mainittiin. Oulangin  veden  laatuun liittyen keskusteltiin, kuuntele-
vatko päättäjät asukkaiden sukupolvien ajan kehittynyttä paikallistuntemus-
ta  riittävästi: "Olivat muka tutkineet, että  veden virtaus riittäi  vaikka  me  nähtiin 
saunarannassa  jo mutavettä.  Sitten myöhemmin sanotaan, että  he  eivät saaneet 
riittävästi tietoa meiltä, vaikka silloisen maaherran LIki Voutilaisen kanssa käytiin 
tilannetta tutki  massa."  Otavassa  asuva nuori ei ollut  veden  laadun ongelmista 
tietoinen: "Ei  se pahalle  maistu, vaikka järvestä otetaankin."  Hän  tosin totesi 
järven parhaan kalapaikan menneen tien  tulon  myötä.  

Tien  aiheuttamasta melusta ryhmissä ei yllättäen osattu sanoa juuri mitään. 
Meluongelmaa ei ollut havaittu.  Mm. 100 m:n  päässä tiestä asuva henkilö 
(välissä metsää) totesi:  "Kyllä  se vois  kuulua,  jos  kuuntelemaan rupeais."  Arvel-
tiin, että Tuppuralan asukkaat kärsisivät eniten melusta - mitä Tuppuralasta 
tulleet eivät myöntäneet. Yhteisesti todettiin, että ainakaan mantereen päällä 
ongelmia ei ole. Vettä pitkin suuret nopeudet uudella tiellä  (100 km/h  ennen 

 80 km/h)  voivat herkkäkorvaisile aiheuttaa häiriötä. 

Haittavaikutuksia ympäristölle niukasti  

Hyötyjät: 	 Haitankokijat:  
Jotkut Oulangin alueen asukkaat? 

Muita haittavaikutuksia 

Seuraavassa  on  esitelty keskusteluissa esiintulleita negatiivisia sosiaalisia vai-
kutuksia, lähinnä tulevien vaikutustutkimusten suunnittelua varten. Näitä 
seikkoja  on  erikseen tiedusteltu, spontaanisti haastateltavat iln,aisivat tyyty-
väisyyttään  ja arkielämänsä helpot±umista.  Tutkimuksen päätulos onkin hy-
vin positiivinen, mikä  on  harvinaista liikennejäijestehnien muuttuessa  /6/. 
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Vanhusten asema 

"Kun suuret marketit hävittivät lähikau  pat,  vanhukset  ja liikuntavammaiset  voivat 
asua nyt vaan keskustassa. Vanhukset  on  kärsineet." 

Vanhempi väki kokonaisuudessaan oli huolissaan vanhusten  ja  huonosti liik-
kuvien asemasta marketmaailmassa: Graanissa  on  hyvä liikkua, mutta  sinne 

 ei pääse ilman taksiseteliä. Vanhempi väki ei ajatellut uudistusten vaikutta-
van millään tavalla torikulttuuriin: "tori  on  aina tori". 

Vanhat  läpikulkutiet  

"Autoilijat luulee vieläkin, että Rouhialan koulun luona  on läpikulkutie.  Siellä  on 
päiväkotikin  ja  paljon pienein  pää  kulkijaa. Itte olen pannut merkille, että tosta  jos 

 joku kävelisi, ei  kyllä kerkiäis  tehdä mitään, nopeus  on  liian suuri"..  "Se on se 
etuajo-oikeutettu mutka Maaherrankadun  ja Rouhialankadun kulmassa,  Aaron Gril-
lm  luona."  (Parikymppiset) 

Kun entiset läpiajoväylät jäävät tyhjilleen, niiden leveys  ja yht• 	en  tyh- 
jeneminen houkuttelevat suuriin nopeuksiin. Nuorison kohdalla niistä voi 

 tulla  uusi kohtauspaikka. Mikkelin nuoriso kokoontuu eniten viikonloppui-
sin sekä varusmiesten vapaailtoina keskiviikkoisin. Tapaamispaikkoina ei-
autoileville ovat keskustan kävelykatu  ja  Säästöpankin pääty. Autoilevat nuo-
ret ajelevat  "raffia", reittinä  tori-Kiiskinmäen Kesoil: 

"Niin kovaa ku lähtee huuvattavat stereoita  ja  polttavat rengasta. Kesoil  on  Otavan- 
kadun päässä,  sinne  on  kilometrin mukava suora. Porrassalmenkatu onkin  jo  vaaral-
lisempi, senku paahat menemään, ajat helposti poikittaisliikenteen kanssa pahki. 
Kesoilin pääsee kieppaamaan ympäri  ja  on  sitä kuulemma kiepattukin  jo  10  vuotta." 
(Parikymppiset)  

On  muistettava, että rallinajo,  nuorten "pilluralliksi"  kutsuma  on  kaikissa 
taajamissa yleinen ilmiö, joka pysyy vuosikymmenestä toiseen. Ohikulkutien 
rakentaminen kärjistää tämän ilmiön haittavaikutuksia  (nuorten  kannalta po-
sitiivisia vaikutuksia kosolti enemmän!). 

Graanin sisäänmeno 

Joukkoliikenteen  edustajan mukaan Graani aiheuttanee ruuhkia kesäperjan-
taisin  klo  15 - 18. Esim. kiirastorstaina Graaniin  meno oli ruuhkautunut pa-
hasti. Suurimman alkuinnostuksen jälkeen ruuhkien arvellaan tasoittuvan. 
(Ruuhka tässä ei merkitse "helsinkiläistä" ruuhkaa, vaan hetken odottelua 
ennen päätielle pääsyä). 
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Muita haittavaikutuksia  

Hyötyj  ät: 	 Haitankokij  at:  

Taajamarallia  ajava nuoriso 	Palveluista kauas jäävät vanhukset, 
nuorison rallireiteillä asuva väki 

Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen  ja  ajall  men  toteutuminen  

Tiehankkeen  sosiaalisia vaikutuksia  on  mielekästä tutkia mielipide-  ja asen-
netutkimusten  avulla. Systemaattinen, mittaava seurantatutkimus pohjau-
tuu  kvantitatiivisiin  haastatteluihin (mielipide ilmoitetaan tietyllä asteikol-
la) sekä edustavaan näytteeseen. Pääasiana  on  pidettävä vertailukelpoisuutta, 
jolloin ajallista muutosta tutkimusten välillä voidaan seurata. Yhteiskunnal-
listen vaikutusten seurannassa esim. vuosi  on  hyvin lyhyt aika.  3 - 5  vuotta 
näyttää  jo  kehityksen uomia. Sosiaalisten vaikutusten aikavälejä  on  mandol-
lista mitata, mutta mitattava kohde edellyttää riittävän systemaattista seuran-
taa. Suunniteltaessa esim.  3 - 5  v:n  mittausta, suositeltavin tutkimusmenetel-
mä  on kvantitatilvinen kyselytutkimus  joko lomakkein  tai  puhelimitse  /8/.  

Kestävän kehityksen tavoite edellyttää "mittareilla mittaamisen" lisäksi  tai 
 sijasta ihmisen kokemusmaallman kartoitusta  kvalitatiivisen  tutkimuksen 

avulla. Tällöin ei tutkita mitattavia suureita, vaan ihmisen ympäristölleen 
antamia merkityksiä. Tarkastelun piirIIn saadaan ennalta odottamattoniiakin 
ulottuvuuksia (tyyli, symbolit, aistielämykset yms.), joita mikään kyselyloma-
ke ei mittaa. Esim. tässä tutkimuksessa ohikulkutietä estetiikkaa luovana 
rakenteena ei olisi etukäteen osattu edes kysyä. Samoin esim. ihmisen  tunnet-
ta  on  vaikea mitata systemaattisella haastattelulla. Tieto, että esim. vanhus 
kokee turvattomuutta liikenteessä vähän/jonkin verran/paljon  on  tärkeä, 
mutta  se  ei selitä, mistä  tama johtuu  tai  millä  muilla suunnittelualueilla ilmiö 
todennäköisesti toistuu. Mitä syvällisempää tietoa saadaan,  sen yleisinhimil-
lisempää ja yleistettävämpää  se on.  

Sosiaalisten vaikutusten seurantaa suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä 
tutkijaan mandollisimman varhaisessa vaiheessa seurannan kokonaisuuden 
hahmottarruseksi.  

2 .5 	Visioita Mikkelin tulevaisuudesta 

Ohikulkutien onnistuneisuus herätti haastatteluissa tulevaisuusoptimismia. 
Pisimpään Mikkelissä asuneet haastateltavat näkivät kuitenkin Mikkelin tule-
vaisuuden  ja  kasvun edellytykseksi taloudellisen pohjarakenteen vahvistami-
sen (teollisuus, työpaikkoja nuorille).  He harmittelivat,  että  sodan  jälkeen 
karjalaista teollisuutta ei otettu vastaan, kun pelättiin Mikkelin  idyllin  tuhou-
tumista (syyksi tuolloin mainittiin sähkön puute). Nuoret ehdottivat Mikkelin 
tulevaisuuden profiiliksi seuraavaa: 
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"Nyt kun liikenne toimii hyvin, voisi juna-a.seman  ja  sataman yhdistää jotenkin  et 
 turistit näkis sataman. Kierrätyskeskus pitäisi hävittää,  se on epäsiisti.  Keskustassa 

Kauppahalli  on  aivan onneton. Kun  koko  Mikkelin tyylinä olisi  ra utat ieaseman 
 sisätilojen ihana vanha tyyli. Muutenkin asioita tehdään mikkeliläisittäin, kun teh-

dään yksilöllistä. Ei aina tarvii olla postmodernia: kirjastokin näyttää ihan uimahal
-luta ja  taide  jota  tänne työnnetään ei ole yhtään mikkeliläistä yksilöllistä maalaisro-

mantiikkaa! Keventävä reikä,  no thanks! Se  ei kevennä muuta kuin keskustelua kun 
kaikki alkaa nauraa.  Ja  vielä ammattikoulun heinäsirkka-veistokset, voi taivas! Luu-
lin niitä  lip putangoiksi." (Keventävä  reikä: taideteos tien vieressä Rantakylääri 
mentäessä). 

Tutkija: "Minkälainen taide  tai  tyyli sitten  on mikkeliläistä?" 

"Esim.  kirjaston edessä  on  kiva saimaannorpaksi  muotoiltu  pensas.  Se  liittyy meihin 
 ja  suomalaiseen vesistöön, siitä tulee iloiselle tuulelle." 

"Keskustaa profiloitava" 

"Torikulttuuri  on  tärkeää  ja  alkuperäistä, siellä  on  kiva moikkailla  tuttuja. Ei Graa
-nissa  meille mitään uutta ole,  me  ollaan  jo  nähty nykyaika. Vanhuksille  se on hienoo 

sellanen ostoparatiisi,  nyt ovat ihan villeinä siitä mutta kohta valittavat ettei ole 
lähikauppoja. Graani  on  ruma"  (Parikymppiset) 

"Torilla istutaan nyt  jo  kivien päällä.  Jos  uudet istuimet tulis, ihmiset vois ruveta 
vaatii lisää. Mikään ei sitten saisi olla rikki menevää, torilla kilisee vähän väliä, 
varsinkin urheilukesku ks  en  ja Pylvänäisen  ikkunat. Linja-autoaseinaa  me oikeen 

 hävetään,  se on  pieni  ja surkee." (Parikymppiset)  

Käsitykset Mikkelin keskustan tulevaisuudesta kulkivat kaksinapaista linjaa 
kaikissa ryhmissä,  vain  painotuksissa oli sävyeroja. Sekä  torikulttuuria  että 
vesistöjä kaupunkikuvassa tulisi elävöittää  ja  vahvistaa. läkkäämmät ihmi-
set ehdottivat satamasta kulkureittiä suoraan keskustaan - torille, jolloin idyl-
linen keskusta olisi helposti matkailijoidenkin ulottuvilla. Nuoret ideoivat 
innokkaasti erilaisia markkinointikeinoja torille, heidän mielikuvissaan  tons- 
ta  voisi  tulla "viihdytys- ja  virkistyskeskus', jossa käytäisiin rentoutuinisen 
vuoksi, yleifisyyttä etsimässä. 

Vesistöt  ja  niiden käyttö 

"Uimaan pääsee vaikka töistä tullessa pulahtamaan, rantoja  on  aina  matkan  van-el-
la"...  "Satamaa remontteerataan,  se pitäis  saada näkymään  ja sinne  vaikka kahvila- 
laiva. Pakkahuone pitäisi saada nuorison käyttöön."  (Parikymppiset) 

"Luonto  ja  vesistön läheisyys  on  täällä parasta, vettä pitkin pääsee nopeasti muualle 
 tai  vaikka uistelemaan.  Ja  vielä kun niitä kaloja voi syödä ! "... "Satama  on  nyt jäänyt 

 alas  pimentoon ikään kuin ympäristö olisi pilannut  sen,  sieltä voisi olla suora 
kulkureitti keskustaan niin satama kohoaisi osaksi Mikkeliä niin kuin ennen  on  ollut, 
satama saisi elää." (Keski-ikäiset) 
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"Enää ei satamaan pääse isot korkeamastoiset purjeveneet, kuten ennen. Siltaa pitäisi 
korottaa  tai  pohjaa ruopata -  kyllä sisävesiliikenne  pitäisi Mikkelissä näkyä.  70-luvul- 
la vielä vuorolaivat veivät Savonlinnaan, Lappeenrantaan  ja  Imatralle."  (Ikäänty- 
vät)  

Vesien läsnäolo  on  osa  Mikkelin sielua  tai  sydäntä, taajaman paikallisidenti
-teethe  tärkeä. Veneilyn Saimaalla nähtiin yleisesti ottaen lisääntyneen  ja  Mik-

keliin toivottiin vierasvenesatamaakin kunnon huoltotilomeen, "onhan täällä 
autoilijoillekin ohikulkutie". 

Pelkästään Mikkelin kaupungin alueella  on  rantaviivaa noin  120 km,  maalais-
kunnassa jopa  1740 km /4/.  

Kuten muussakin Mikkelin kehittymisessä, ohikulkutien  tulo  on kärjistänyt  jo 
 aikaisemmin alkanutta pidempiaikaista kehitystä (kuten Graanin  tulo  ikään-

kuin sinetöi kehityksen suunnan): "Mikkelin ohikulkutien rakentaminen oli vii-
meinen niitti satamalle".  

Kuva  10: Hyötyjät  ja haitankokijat  

Mikkeli: positiivinen  Maalaiskaupunkilai- 	Teollisuutta kaupun- 
maalaiskaupunki 	sessa tunnelmassa 	kun ajavat tahot?  (Mik- 

viihtyvät keli  on koulukaupunki 
-  idyllin rikkoontumis-
ta  pelätään). 

Arvot: demokratia  ja  Paljon liikkuvat/jouk- --
tasa-arvo 	 koliikennettä käyttä- 

vät mikkeliläiset 

Liikennekulttuuri  ja 	Mikkeliläiset pyöräili- Vieraspaikkakunta- 
kevyt liikenne 	jät, jalankulkijat (kevyt laiset autoiijat 

liikenne) 

Onnistunut ohikul- Paikkakunnalla vieral- Ammattiautoilijat/ 
kutie  levat ja m.ikkeliläislä- raskas  liikenne  (hit- 

hiöiden  asukkaat tymät  hidastavat?) 

Kaikki tiet vievät Graanin  yrittäjät  ja sen Lähikauppiaat  ja 
Graaniin? lähialueiden  asukkaat heidän asiakkaarisa 

__________________ (Tuppurala) __________________  

Suunnitelmista  tie-  Sanomalehtien lukijat Etenkin nuoret 
- dottaminen  Maanomistajat ___________________ 
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Paikallisidentiteetin 
 vahvistuminen 

Arkipäivän liikkumi-
nen helpottui 

Haittavaikutuksia 
ympäristölle niukasti 

Mikkelin imagon  ja 
paikallisidentiteetin 
erottuminen ja  vahvis-
tuminen! kaupungin 
vetovoiman  ja markki-
na-arvon lisääntymi-
nen 
Etenkin taajamien alu-
eella entisestä läpikul-
kuliikenteestä kärsi- 
fleet (mm.  lasten kou-
lumatkat) ja  vanhukset 

Kevyt liikenne entisifiä 
leveillä läpikulkuteillä 
(autoffijat ajavat läpi-
kulkumallin mukai-
sesti). Leveys ilman 
opasteita tuottaa epä-
jäijestystä. 
Jotkut Oulangin alu-
een asukkaat? 
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3 	OHIKULKUTIEN  ELINKEINOPOLIITTISET  VAIKU- 
TUKSET 

Mikkelin ohikulkutie  on  niin mittava hanke alueen elinkeinoelämän kannalta, 
että  sen  vaikutus voisi periaatteessa näkyä myös Mikkeliä koskevista  ta-
loudeffisista alkasarjoista.  Seuraavassa selvitetään, onko vaikutus mitattavis-
sa tavanomaiseen tapaan ekonometrisellä menetelmällä. Tämän onnistumi-
sesta riippumatta tilastoanalyysi  on  samalla taustaa yrityshaastatteluille, jot-
ka tulostetaan osassa  3.2.  Osana  3.3 tulostetaan  lisäksi elinvoimaindikaattori-
mittaus Mikkelistä. Myös tämä  on  taustaa, joka ei välittömästi liity ohikulku-
tien vaikutusanalyysiin.  

3 .1 	Tilastoanalyysi 

Tilastoanalyysin  lähteinä käytetään teoffisuustilastoa  ja yritysrekisteriä,  joista 
poimittiin tiedot Mikkelistä  ja koko  maasta Tilastokeskuksen aluetietokannan 
avulla. Tarkastellaan  ensin teoffisuuden  tuottavuutta Mikkelissä verrattuna 

 koko  maahan. Vertailua voidaan käyttää Mikkelin teollisuuden kilpailuky-
vyn kuvaajana.  Jos toimialarakenne  säilyy samana  ja  tuottavuus Mikkelissä 
kasvaa  koko  maahan verrattuna, Mikkelin kilpailukyky parantuu. Parantu-
nut tuottavuus merkitsee myös parantunutta kannattavuutta muiden tekijäin 
pysyessä vakiona. Tieyhteyksien parantuminen parantaa osaltaan yritysten 
tuottavuutta  ja  kannattavuutta. 

Suhdeluvusta "lOO*Mikkelin  tuottavuus/koko  maan tuottavuus' käytetään 
myös nimitystä "tuottavuuskuilu'. Vastaavasti "kuilut' määritetään myös 
muiden tutkittavien indikaattonen suhteen. Kun tuottavuuskuiluindikaattori 
=  100, on  tuottavuus Mikkelissä sama kuin  koko  maassa.  Jos indikaattori on 
esim. 120, on  tuottavuus Mikkelissä  20 %  korkeampi kuin  koko  maassa.  Jos 
inclikaattori  saa arvon  40, on  Mikkelin tuottavuus  40 %  koko  maan tuottavuu-
desta eli  60 %  pienempi kuin  koko  maan tuottavuus. Tuottavuus  ja  muita 
eroja  koko  maan suhteen voitaisiin yhtä hyvin mitata myös erotusten avulla. 

Teollisuuden tuottavuus  

Liitekuvassa  1 (lute 4) (valmistusteollisuuden) tuottavuudet (= jalostusar-
yo/henkilökunnan  määrä)  on  esitetty alkqperäisinä  ja tasoitettuina  (viiden 
vuoden liukuvat keskiarvot). Käytetty tasoitusohjelma arvioi (ekstrapoloi) 
saijan alkuun  ja  loppuun puuttuvat kaksi havaintoarvoa. Jalostusarvo  on 

 tuhansina markkoina kiintein vuoden  1992  hinnoin. Deflatointi  on  suoritettu 
tukkuhintaindeksifiä. 

Jalostusarvo (arvonlisäys)  saadaan vähentämällä tuotannon bruttoarvosta 
(joka  on  lähellä liikevaihdon käsitettä) seuraavien ostettujen panostekijäin 
arvo: raaka-aineet  ja puolivainiisteet, pakkausaineet,  ostetut polttoaineet, 
sekä muut apuaineet  ja lisätarvikkeet,  ostettu sähköenergia, sekä vieraiden 
suorittamat korjaus, valmistus, kuljetus ym. palvelukset. 
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Liitteen  4  kuvan  1 tasoerosta  Mikkelin  ja koko  maan välillä ei voi päätellä 
mitään todellisesta tuottavuudesta, koska ero johtuu eroista pääomavaltai-
suudessa. Mikkelin teollisuus  on työvaltaisempaa.  Sen  sijaan tärkeitä ovat 
kehityssuunnat, joista tarkemmin hitteen  4  kuvassa  2.  

Tuottavuus laskee aina laman/laskusuhdanteen alkuvaiheessa, kun kysyntä 
 ja  vastaavasti tuotos pienenevät mutta työvoimaa ei vielä ole ehditty vähen-

tää. Näin vuosina  1977  ja  1991. Lamavuosina 1978  ja  1979  tuottavuus nousikin 
sitten selvästi  trendin  yläpuolelle. Myös vuonna  1992  tuottavuus  on,  paljolti 
työttömyyden kustannuksella, noussut, mikä suuntaus  on  jatkunut voimak-
kaana  laman  loppuvuosina, joilta ei kuitenkaan ole tilastotietoja. 

Liitekuvasta  1  havaitaan, että Mikkelin tuottavuus nousee  koko  ajanjaksoa 
tarkasteltaessa hitaammin kuin  koko  maan tuottavuus. Vuosilta  1975  -  1992  
estimoituna  tuottavuus Mikkelissä nousee  0,78  %  kun  se  koko  maassa nousee 
yhden prosentin. Tuottavuuskuilun suurentuminen kuitenkin pysähtyy  80- 
luvun lopulla, kuten havaitaan liitekuvan  2 tasoitetuista saijoista.  Mikkeli  on 

 siis ryhdistäytynyt  ja  alkanut kaventaa tuottavuuskuilua  koko  maahan näh-
den, parantaa kilpailutilannettaan. 

Ennustetta ei kuitenkaan Mikkelin tuottavuuskuilun tulevasta kehityksestä 
voida tehdä, koska ei tiedetä kumpaa, pitkän vai keskipitkän ajan kehitys- 
suuntaa tulisi käyttää. Joka tapauksessa suunta  on  kääntynyt parempaan, 
mikä  laman  olosuhteissa ei suoraan näy, koska kysymys  on  suhteellisesta 
tilanteesta  koko  maahan nähden. Absoluuttisestihan tilanne  on  huonontunut 
myös Mikkelissä. Jatkossa tutkitaan myös sitä, onko ohikulkutiellä mandolli-
sesti ollut tässä joku rooli. 

Investointi-,  pääomavaltaisuus  ja  vientiastekuilut  teollisuudessa  

Liitteen  4  kuvassa  3 on  esitetty tuottavuuskuilun lisäksi tasoitetut investointi-, 
pääomavaltaisuus-  ja vientiastekuilut koko  maahan nähden.  Jos kuiluindeksi 
on 100,  kuilua ei ole, tilanne Mikkelissä  on  täsmälleen  koko  maan tasolla.  Jos 

 indeksi  on  tasolla  25,  kuten pääomavaltaisuus,  on pääomavaltaisuus 25  %  
koko  maan tasosta eli teoffisuus  on  Mikkelissä hyvin työvaltaista. 

Muut indikaattorit ovat noin  70 %  koko  maan tasosta. Kuitenkin vientiaste  on 
 lähtenyt voimakkaaseen nousuun  ja  on v. 1992  noin  90  %  koko  maan tasosta. 

Itse asiassa kaikki  indikaattorit  ovat  k.ääntijneet  nousuun  80-luvun lopulta alkaen, 
mikä  on  Mikkelin kannalta hyvin positiivinen asia. Huomattakoon, että menetel-
mä vakioi suhdanteiden  ja laman  vaikutuksen olettaen, että suhdanteet tule-
vat samaan aikaan  ja  samalla voimakkuudella Mikkeliin  ja koko  maahan. 
Tällöinhän osamäärä "Mikkeli/koko maa" säilyy vakiona. Siinä näkyy  vain 
pysyvämmät,  rakenteelliset muutokset kun lisäksi satunnaisvathtelu eli-
minoidaan tasoituksen avulla. 



Mikkelin ohikulkutien vaikutusten jälkiseuranta 	 39  
OHIKULKUTIEN ELINKEINOPOLIITTISET VAIKUTUKSET 

Vaihtelu tuottavuuskuilussa  on  vähäisempää kuin muissa kuiluissa. Inves-
toinneissa  on v. 1979  piikki, jolloin tasoittamaton indeksi käy 500:ssa (inves-
tointiaste viisinkertainen  koko  maahan nähden). Siksi investointisarja aloite-
taan vuodesta  1980.  

Palvelusten tuottavuus 

Palvelusten osalta tuottavuutta mitattiin liikevaihto/henkilökunnan määräl-
lä.  Tamayritysrekisteristä  saatava mittari  on  huonompi kuin teollisuustilas-
tosta saatava jalostusarvo/henkilökunta. Liikevathdosta ei ole vähennetty 
ostettujen panostekijöiden arvoa. Erityisesti kaupassa ostettujen panosteki-
jäin maärä  on  suuri. Vastaavasti liikevaihdot ovat suuria mutta jalostusarvot 
pieniä.  Jos  kaikkien palvelusten tuottavuutta mitataan liikevaihto/henkilö-
kunnan määrällä, tulokset kuvastavat lähinnä sitä, kuinka suuri  on  kaupan 
suhteellinen osuus  ko.  paikkakunnilla. Palveluryhmittäiset vertailut, kuten 
liltekuvassa  4  ovat  sen  sijaan luotettavampia. Palvelusten aikasarjoja hitteen  4 

 kuvissa  4  ja  5  ei ole tasoitettu, koska sarjat ovat lyhyitä. Luvut ovat siten 
todeffisia, alkuperäisiä lukuja, joissa  on  mukana satunnaisvaihtelu. Vuoden 

 1987  tiedot puuttuvat. 

Käytetyistä palveluryhmistä  vain majoitustoimin assa  tuottavuus  on  Mikke-
lissä suurempaa kuin  koko  maassa (indeksi yli  100  vuosina  1991  ja  92).  Tuot-
tavuus  koko  maahan verrattuna  on noususuunnassa vahi.skaupan  ja  ma-
joituksen  piirissä mutta  varsin  selvästi laskussa muilla kuin kaupan  ja majoi-
tuksen  palveluilla  ja  erityisesti tukkukaupan palveluilla. Tukkukauppa  on 
taantuvin palveluala  Mikkelissä, koska sekä tuottavuus että työpaikat ovat 
sieltä voimakkaasti pienenemässä. Kysymys  on  valtakunnallisesta kehitys- 
suunnasta, jossa tukkukauppa keskittyy harvempiin pisteisiiri. 

Eniten työpaikkoja ovat Mikkelissä vähentäneet  koko  maahan nähden majoi-
tus  ja tukkukauppa. Majoituksen suhteeffisen  hyvä tuottavuuden nousu  on 

 siis etsitty saneerausten kautta, työvoimaa vähentämällä. 

Ohikulkutien vaikutuksen  estimointikokeilu  

Edellä  on  saatu  tulos,  että Mikkeliä kiusannut voimakkaan rakennemuutok-
sen ongelma saatiin hallintaan suunnilleen samoihin aikoihin kuin ohikulku

-tie  valmistui vaikka asia ei suoranaisesti näykään  laman  vuoksi. Onko näiden 
ilmiöiden välillä todella syy-seuraussuhde? Onko  tie  katkaissut Mikkelin 
elinkeinopoliittisen alamäen? Ovatko infrastruktuuri-investoinnit todella niin 
mahtava väline? Asiaa tutkittiin yhtäältä ekonometristen  mallien,  toisaalta 
yrityshaastattelujen avulla. Yrityshaastattelut tulostetaan seuraavassa. 
Ekonometriset analyysit ovat liitteenä  5.  

Ohikulkutien valmistumista kuvaavaa muuttujaa kokeiltiin edellä kuvattuja 
teoffisuuden aikasarjoja tarkasteltaessa selittäjänä. Mallit näyttäisivät vahvis- 
tavan silmamaäräisen havainnon: Rakenneongelma tuli Mikkelissä hallintaan 
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"luonnollisen poistuman kautta". Heikoimmat yritykset  ja  toimialat  hävisivät. 
Aiempi teoffisuuden johtava toimiala, vaatetusteoffisuus,  on  hävinnyt Mikke-
listä. Samoin  on  hävinnyt tukkukauppa. Sattumalta tämä ajoittul samaan 
aikaan ohikulkutien valmistumisen kanssa. ILmiöiden ajallisesta riippuvuu-
desta ei seuraa syy-seuraussuhdetta. 

Varmistus asialle saatiin yrityshaastatteluiden avulla. Tämän tyyppisissä  tut-
kimusongehriissa on  siten kausaalipäätelrnissä oltava hyvin varovainen  ja 

 mieluummin käytettävä sekä "kovia" että "pehmeitä" menetelmiä rinnakkain. 
Myös tasoitettujen sarjojen (liukuvat keskiarvot) käyttö näyttäisi antavan  oj

-keampia  tuloksia tässä tapauksessa. Päteekö tämä yleisemmin, ei voida sanoa 
yhden tapaustutkimuksen (casen) perusteella.  

3 .2 	Yrityshaastattelut  

Mikkelissä suoritettiin  23-24. 3.1995  kandeksan yrityshaastattelua. Mikkelin 
elinkeinotoimisto valitsi haastateltavat yritysjohtajat annettujen ohjeiden mu-
kaan (edustavuus toiniialan, yrityskoonja sijainnin mukaan)  ja  sopi haastatte-
luaikataulut. Seuraavassa esitetään tulokset tiivistetysti. 

Linjausvaihtoehdot  ja  edullisuus 

Nykyisen ohikulkutien edullisuutta kysyttiin suhteessa siihen, että mitään 
ohikulkutietä ei olisi toteutettu (myös  raskas  ohikulkuliikenne kuildsi  edel-
leen kaupungin läpi)  tai  olisi toteutettu jokin esillä olleista muista vaihtoeh-
doista, joista näytettiin piirros.  

Kuva  11:  Ohikulkutien linjausvaihtoehdot suunnitteluvaiheessa 
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Kaikkien haastateltavien mielestä  paras  vaihtoehto toteutettiin.  Monet  muis-
tivat erityisesti pohjoisen vaihtoehdon olleen voimakkaasti esillä. Toteutettua 
linjausta oli jonkin verran vastustettu  mm.  ympäristösyillä.  Valinta  on  kuiten-
kin osoittautunut erittäin onnistuneeksi, minkä nykyisin myöntävät linjauk

-sen  aiemmat vastustajatkin.  

"Raskas  liikenne oli todellinen häiriötekijä.  Se  oli todellinen rasite sekä kiinteistöjen 
omistajille että asukkaille. Nyt ohikulkutie kulkee melkein kaupungin halki, mutta ei 
häiritse. Löytyi sopiva rako." 

"Pohjoisesta vaihtoehdosta puhuttaessa mietittiin maisemaa. Jälkeenpäin katsottuna 
ratkaisu oli oikea. Ohi pitää päästä sutjakasti mutta myös Mikkeliin pitää päästä 
sutjakasti."  

"Jos ohikulkutietä  ei olisi, liikennevirrat etsisivät muita reittejä. Tukkoista Mikkeliä 
pyrittäisiin välttämään. Nyt  tie  palvelee hyvin myös  työmat kaliikennettä  ja  palvelus-
ten saavutettavuutta. Ympäristöpäästöt eivät tule nyt keskustaan. Keskustan läpi 
jyräävät tankkiautot olisivat olleet vaarallisia. Myös liikenneonnettomuuksia tapah-
tuisi enemmän."  

"Tie  istuu maisemaan hyvin.  Se on  nyt yhtä paljon läpikulkutie kuin ohikulkutie." 

"Varkaudessa  ja  Heinolassa tiet menevät liian kaukaa keskustan ohi. Hyödyt ohi  kul-
kutiestä  ovat tästä syystä pienempiä näille kaupungeille. Tiet eivät palvele yhtä 
paljoa kaupungin sisäistä liikennettä eivätkä houkuttele poikkeamaan ohikulku tieltä 
kaupunkiin." 

Johtopäätös  on,  että ohikulkuteillä  on  ainakin Mikkelilie ollut olemassa opti-
milinjaus, joka kulkee mandoifisimman läheltä ydinhikekeskustaa  sen  kuiten-
kin ohittaen. Tällöin  tie  palvelee tehokkaasti myös kaikkia muita matkatyyp-
pejä kuin ohikulkuliikerinettä. Tämä liikerinemäani..mitattuna huomattavan 
suuri palvelumandollisuus vähenee nopeasti kun ohikulkutien linjaus siirtyy 
etäämmälle.  Tien  edullisuus  on  siten huomattavassa määrin myös linjaukses

-ta  kiinni. 

Mikkelin keskushierarkiarooli  ja  Graanin  alue 

Mikkelin elinkeinopolitiikasta  1980-luvun lopulla tehdyssä tutkimuksessa 
 /10/  määritettiin myös strategisia painopistealueita. Näistä kaksi ensiksi mai-

nittua olivat:  1.  Läänin pääkaupunkiroolin vahvistaminen  ja  2.  Graanin  alu-
een kehittämiren. Mikä vaikutus ohikulkutiellä  on  ollut näihin? 

Mikkelin rooli palvelukeskuksena oli  80-luvulla heikkenemässä, mikä näkyy 
liitteen  4  kuvan  5  käyristä.  Mikkeli oli ajautumassa väliinputoajan rooliin yhä 
suuremmassa määrin. Tukkukauppa harvensi verkostoaan  ja  se  oli Mikkelis- 
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tä  häviämässä. Valu skaupan kysyntä suuntautui kasvavassa määrin väli- 
alueilta keskimäärin sadan kilometrin etäisyydellä olevien Landen, Heinolan, 
Jyväskylän, Kouvolan, Imatran, Lappeenrannan  ja  Kuopion  super-  ja  auto-
marketteihin. 

Ohikulkutie  on  muuttanut kehityksen suunnan vahi.skaupan osalta siinä 
mielessä, että lopettaneen vaneritehtaan, Graanin alueelle  on  rakennettu ohi-
kulkutien tuntumaan automarket, jossa  on S-  ja  K-ryhmän suurmyymälät. 
Haastattelujen mukaan tämä ei olisi toteutunut tässä muodossa ilman ohikul-
kutietä.  Jos ohikulkutietä  ei olisi rakennettu,  tai se  olisi rakennettu johonkin 
muualle, olisi ostoskeskuksen paikkakin ollut muualla eikä  se  olisi välttämät-
tä toteutunut yhtä laajana -  jos  olisi toteutunut. 

Nyt Mikkeli kilpailee välialueiden ostovoimasta - mukaanluettuna  40 000 
kesäasukasta, suurem.malla  menestyksellä kuin ennen ohikulkutietä  ja Graa-
nm  alueen automarkettia. Näin ohikulkutie näyttää ainakin toistaiseksi py-
säyttäneen Mikkelin keskushierarkiaroolin (mukaanluettuna läänin pääkau-
punkirooli) heikentymissuuntauksen. Tiellä  on  ollut positiivinen vastaus 
kaupungin elinkeinopoliittisiin pamnopistealueisimn. 

Kuihtuuko  keskusta? 

Haastateltujen kaupan edustajien mukaan Graanin uudella ostoskeskuksella 
 on vain  tilapäisesti keskustaa  ja  Mikkelin kuulun torin elinvoimaa kuthdutta

-va  vaikutus. Eräs haastateltava totesi kuitenkin torin huomattavasti hiljenty-
neen ainakin lauantaisin. "Lörtsyn  ja rinkelin  myyjät ovat siirtyneet  sinne  missä 
ihmiset  kin  ovat eli Graaniin. Kuopiolla saattaa olla edessään sama tilanne, kun 
moottoritien varteen rakennetaan  sinne  ostoskeskus. Kuopiossa torun  on  investoitu 
enemmän (parkkipaikat), joten tilanne olisi siellä pahempi." 

Valtaosa haastateltavista kuitenkin näki tilanteen valoisampana. Sitaatteja: 

"Graanin  alue  on  samaa keskustaa, koska  se on  niin lähellä.  Jos  ohi kulkutietä ei olisi, 
ihmiset välttelisivät tukkoista Mikkel  iii. Graani on  paras pysäyttäjä.  Sieltä voi sitten 

 tulla  kaupunkiin esim. erikoistavaraliikkeisiin. Nyt  jo  miesten  ja  naisten puvustojen 
myynti  on  lisääntynyt keskustassa. - Kenkäveronnieini olisi ollut ostoskeskukselle 
vielä parempi paikka kuin Graani, koska  se on  vielä lähempänä keskustaa. Nämä 
olisivat tukeneet toisiaan vieläkin enemmän kuin mitä nyt tulee tapahtumaan." 

"Kysymys keskustan palveluista  on  nähtävä laajemmassa yhteydessä.  On  osaamises-
ta kiinni, miten ihmiset saadaan houkuteltua keskustaan. Ei Mikkeli olisi voinut 
jäädä paikkakunnaksi, joka ei pysty vastaamaan kilpailijoiden (ympäristön  kau  pun-
git)  haasteeseen." 
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"Alussa oli pelkoa, että Graanin alue  vie  asiakkaita keskustasta. Tilanne  on  kuitenkin 
muuttunut. Nyt pohditaan, mitä liikkeet voisivat tehdä yhdessä keskustan vetovoi

-man  lisäämiseksi.  Jos  oli olemassa uhkaa,  se  sai liikkeelle käyttämättömiä voimavaro-
ja. Llseinhan tarvitaan ärsyke, impuissi, joka sitten korjaa tilanteen." 

"Torikauppiaat  val  ittivat  ensimmäisenä kesänä, että Graanin alue vei asiakkaista yli 
 50 %.  Nyt tilanne  on tasapainottunut.  Keskusta - Graanin alue vastakkainasettelua 

ei enää haluta nähdä. Mikkeli  on kesäkaupunki.  Myynti lisääntyy kesällä kaksinker-
taiseksi." 

Valtaosa haastatelluista  on  siis sitä mieltä, että keskusta ei kuihdu. Päinvas-
toin tilanne koetaan haasteena  ja  mandollisuutena, ei enää uhkana kuten ihan 
aluksi. Siitä mandollisuudesta, että myös erikoiskauppa siirtyisi Graanin alu-
eelle, kukaan haastateltavista ei puhunut. Miten lopulta käy, riippuu yhtäältä 
liikenneyhteyksistä, siitä miten helppoa  on  tulla  keskustaan  ja  saada autonsa 
siellä parkkeerattua. Toisaalta  se  riippuu tarjolla olevista palveluista  ja  tun-
nelmasta,  joita etenkin kesäkaupunki Mikkeli pystynee tarjoamaan erityisesti, 

 jos  saatu ärsyke  tai impuissi  johtaa toimenpiteisiin yritysten taholta. 

Työllisyysvaikutus  

Rakennusajan työllisyysvaikutusta  ei tutkittu. Tutkimus olisi edellyttänyt eri 
kohdejoukkoa: ihmisiä, jotka olivat mukana rakentamisessa. Eräs haastatelta-
va oli ollut jossain määrin mukana  ja  hänen mukaansa rakennustyö oli Mik-
kelin mittakaavassa hyvin suuri. Samaa luokkaa  on  ollut lähinnä  vain  keskus-
sairaalan rakentaminen. 

Työllisyysvaikutusta teoffisuuteen  ja palveluksiin  kysyttiin haastatteluissa. 
Lähtökohtana ollut hypoteesi, että teollisuuteen olisi ollut huomattava vaiku-
tus,  on  hylättävä haastattelujen perusteella. Haastateltavat alkoivat miettiä, 
mitä teollisuutta täällä olisi, johon  tie  olisi vaikuttanut. Sellaista ei löytynyt. 
Keskusteluissa päädyttiin siihen, että teollisuuden parantunut kilpailukyky 

 koko  maahan nähden johtunee siitä, että heikot ovat karsiutuneet  ja  terveet 
ovat jääneet jäljelle. Tämä rakennemuutosprosessin loppuunkäyminen  on 

 ollut tiestä riippumaton asia. Pysyvää työllisyysvaikutusta teollisuuteen ei 
siten ilmeisesti ole ollut. 

Palveluksiin  ja  erityisesti kauppaan  sen  sijaan  on  ollut välitön vaikutus. Graa-
nm alueen automarketteihin liittyen  on  syntynyt  150 - 170  työpaikkaa. Näistä 

 2/3 on  uusia eli eivät ole pois Mikkelistä (jossa  vain Maksi Matti  lopetti). Mikä 
 on  vaikutus etäämmällä oleviin kuntiin ei selviä tämän aineiston perusteella. 

Ilmeisesti vaikutusta  on,  koska automarkettien  idea on  vetää ostovoimaa 
laajemmalta alueelta. Valtakunnan tason työffisyysvaikutusta palveluihin ei 
siten tässä pystytä arvioimaan. Mikkelin kannalta kuitenkin vaikutus  on  sel-
västi positiivinen. 
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Maksuhalukkuus 

Tiehankkeiden  edullisuutta voidaan tutkia kustannus-hyötyanalyysin avulla. 
Tämä  on  taloustieteen menetelmä, jonka teoriaan maksuhalukkuus liittyy 
keskeisesti.  Sen  avulla voidaan kvantifloida ei-markkamääräisiä suurelta 
ja/tai suureita joilla ei ole markkinahintaa. Maksuhalukkuuden suora mittaus 
osoittautui kuitenkin tässä liian vaikeaksi  ja abstraktiksi  asiaksi. 

Kuljetusliikkeen  johtaja laski asiaa seuraavasti: Ohikulkutie aikaansaa yrityk-
selle  25  tunnin aikasäästön  päivässä. Tämä kertaa  250  työpäivää  on 6250 h/v. 

 Tämä kertaa tuntipaikka ollaan vuotuisessa kustannussäästössä  625.000  mk 
eli vuodessa hyöty yritykselle  on  luokkaa  600.000 - 800.000  mk. Kokonaan 
toinen asia  on,  mitä tästä olisi halukas  tai  kykenevä maksamaan. Kaupan 
edustaja laski samaa asiaa liikevaihdon muutoksen  ja  sitä vastaavan tuloksen 
muutoksen kautta. 

Nämä harjoitukset osoittavat erään tien,  jota  pitkin maksuhalukkuuden arvi-
omnin suuntaan  on mandoffista  edetä.  Asia  oli koeluontoinen  ja  jää  siten 
tämän tutkimuksen osalta avoimeksi. 

Mikkelin elinkeinojen  tulevaisuudennäkymiä  

Haastattelujen yhteydessä kysyttiin vielä lyhyesti eri elinkeinojen tulevaisuu-
dennäkymiä. Teollisuuden osalta hyvää  on se,  että rakennemuutosvaihe 
näyttäisi olevan tältä erää ohi. Jäljelle jääneet  harvat  yritykset ovat kilpailuky-
kyisiä. Liitteen  5  taulukosta  5  seuraa kuitenkin  se,  että aiempi yksipuolisuus 
työvaltaisen vaatetusteollisuuden suhteen  on  nyt siirtymässä yksipuolisuu-
deksi graafisen teollisuuden suhteen. Teollisuuden merkittävään laajentumi-
seen Mikkelissä ei kukaan uskonut. 

Palveluksista laajenturnismandollisuuksia nähtiin olevan lähinna matkailul-
la. Positiivisina nähtiin  mm.  Käsi-  ja taideteollisuuskeskus Kenkävero  sekä 
maaffiamatkailu, jossa  on  saatu aikaan yhteistyötä yritysten välille. Ekologis-
ten tuotteiden  ja  palvelusten tarjoamiin mandoifisuuksiin viitattiin myös. 

Kaikesta päättäen Mikkelifiä  on  edessään vakaan kehityksen kausi, johon ei 
pitäisi sisältyä voimakkaita ylä- eikä alamäkiä. Ohikulkutiellä  on  tässä tietty 
taustaroolinsa.  

3 .3 	Elinvoimaindikaattorit  

Edellä esitettyjä analyysejä tukevaksi taustaksi esitetään vielä elinvoimaindi-
kaattoripistemäärät Mil<kelistä. Indikaattorit  on  kehitetty kuvaamaan alueen 
hyvinvointia  ja sen  ulottuvuuksia, taloudellissosiaalista tilannetta kunnassa 
verrattuna muihin Suomen kuntiin. 
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Kuntatason indikaattorien avulla verrataan kunnan sijoittumista parem-
muusjäijestykseen asetettujen kailc.kien Suomen kuntien joukossa. Indikaatto-
ripistemäärät ilmoitetaan sadanneksina. Niinpä väestörakenteen edullisuu-
den pistemäärä  64  Mikkelissä kertoo, että väestörakenne  on epäedullisempi 
63 %:ssa  ja  edullisempi  36 %:ssa  Suomen kuntia. Samaan luokkaan Mikkelin 
kanssa kuuluu  4-5  muuta kuntaa (kuntia  on  noin  450). Jos  kunta saa jonkin 
indikaattorin osalta pistemäärä  100, se  kuuluu  4-5  parhaan kunnan joukkoon 
tämän ominaisuuden osalta.  Jos muuttuja  saa arvon  0, se  kuuluu  4  -  5 huo-
noimxnan  kunnan joukkoon. 

Muuttujat  on  standardoitu  koko  maan keskiarvon  ja keskihajonnan  avulla. 
Tällöin niitä voi vertailla  ja  laskea (painottaen) yhteen. Yhteen laskua varten 
etumerkit  on  vaihdettu niin että positiivinen  pää  kuvastaa aina hyvää, toivot-
tavaa tilannetta. Esimerkiksi muutetaan etumerkki muuttujasta 'talouksien 
keskivelat", koska pieni velkautuneisuus  on  positiivinen asia.  

Kuva  12:  Elinvoimaindikaattoripistemäärät  Mikkelissä  

1.  Väestörakenteen edullisuus  64  

Asukkaiden keski-ikä  (ev)  67  
Huoltosuhde  (100  -  aktiivi-ikäiset (%))  (ev)  98  
Alle kouluikatsten  (0-6 v)  osuus  14  
Nuorten  aikuisten  (20-29 v)  osuus  94  
Eläkeikäisten  osuus  (ev)  81  
Kuntaan muuttaneiden osuus  73  
Kunnasta muuttaneiden osuus  (ev)  3  
Alueellinen liikkuvuus  85 

2.  Koulutus  ja sosioekonominen  asema  92  

Akateemisesti koulutettujen osuus  91  
Koulutustaso  95  
Johtaja  ja keskiluokkatalouksia  90 

3.  Tulot  ja  varallisuus  74  

Asukkaiden keskitulot (paino  =4) 79  
Talouksien keskivelat  (ev)  95  
Talouksien  varallisuus  35 

4.  Työpaikat  ja  työttömyys  54  

Työttömyysaste  (ev)  (paino  =3) 43  
Työpaikkaomavaraisuus  96  
Jalostuselinkeinoissa  työskentelevien osuus  55  
Perustyöpaikkojen  osuus  3 

5.  Yrittäjyys  24  

Yrityksiä/asukasluku  50  
Yrittäjien osuus ammatissa toimivista  3  
Teollisuuden toimipaikkoja/asukkaat  18  
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6. Palveluvarustus  94  

Kauppa  96  
Tavaratalot  92 
Päivittäistavarakaupat  94  
Rahoitus  ja  liike-elämää palvelevat työpaikat  96 
Opetusifiat  yhteensä  96 
Opetustilojen  osuus toimitiloista  87 
Hoitotilat  yhteensä  96 

7. Elinkeinojen tehokkuus  89 

Maanviljelijätalouksien  tulot (paino  1 =2) 41  
Henkilökuntaa toimip. kohd teollis (pamol=27)  83  
(paino  2=2)  
Henkilökuntaa palveluksissa/palvelusten toimip  96  
(paino  =71) 

8. Rakennuskannan ikä (paino  =  0,5) 78 

Asuritokannasta  rakennettu  v. 1979  jälkeen  94  
Muusta rakennuskannasta  rak.  v. 79jälk. 61  

Kuntien elinvoimaindeksi ilman tavoitettavuutta  71 

9. Tavoitettavuus  (paino  =4) 26  

Kuntien elinvoimaindeksi  67  

ev = etumerkin  vaihto. 

Mikkelin vahvuuksien  ja heikkouksien  analyysi  ("SWOT  analyysi")  on  seu-
raava: Mikkelin suhteeffisia vahvuuksia ovat palveluvarustus sekä koulutus 

 ja sosioekononiinen  asema. Mikkelin suhteeffisia heikkouksia taas ovat yrittä-
jyys  ja sijainthn  liittyvä tavoitettavuus. Yrittäjyyteen voidaan vaikuttaa elin-
keinopolitiikalla. Tavoitettavuutta puolestaan parantaisi  5-tien parantamisen 
jatkaminen Mikkeliin saakka  ja  Mikkeli-Kuopio välille alkuvaiheessa ohitus-
kaistojen rakentaminen. Tämä tuli myös esim yrityshaastatteluissa.  Mm.  jat-
kuvasti  5-tietä käyttävät kuorma-auton kuijettajat ovat korostaneet tätä kulje-
tushul4zkeen johtajalle. 

Elinvoimaindikaattorien  analyysi  on  samanlainen vertailu  koko  maahan mitä 
suoritettiin kohdassa  3.1 aikasarjojen  avulla. Siellähän tutkittiin muotoa  Mik-
keli/koko  maa olevia muuttujia. Nyt taustalla  on  itse asiassa tutkimus  koko 

 maan kunnista, koska Mikkeli sijoitetaan  "ranking-listalle"  koko  maan kaikki-
en kuntien suhteen. Aikasaran tasoitusta vastaa jossain määrin indikaattori

-en  laskeminen. Samaa asiaa kuvaavista muuttujista muodostetaan yhdistetty-
jä muuttujia, inciikaattoreita, joista yksittäisiin muuttujiin liittyvä satunnais-
vaihtelu  on  poistettu. 
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Mikkeli voidaan profiloida  varsin  tarkasti elinvoimaindikaattorien avulla - 
aivan niinkuin  sen elinkeinopoliittiset kehityssuunnat ja käännepisteet  voitiin 
määrittää aikasarjavälineistöllä. Tässä ei mennä yksityiskohtiin mutta esite-
tään kuitenkin joitain viitteitä. 

"Työpaikat  ja  työttömyys" indikaattorilla Mikkeli  on  maan keskitasoa: parem
-Pi iri.dikaattoripistemäärä on 46 %:lla (=100 - 54)  Suomen kuntia. Työttömyys- 

asteen osalta parempi tilanne  on 57 %:lla  Suomen kuntia. Keskimääräisen 
tilan saavuttamista edesauttaa  se,  että lähtömuuton osuus  on  yhtä suurta  tai 

 suurempaa kuin Mikkelissä  vain 3 %:lla  Suomen kuntia. Koulu-  ja  virkamies- 
kulttuurin Mikkeli kasvattaa  ja  kouluttaa nuorensa muille alueille. 

Yrittäjyys  on  Mikkelin heikoin asia.  Jos yrittäjyys  nousisi, lähtömuuttokin 
pienentyisi. Osittain Mikkeli profiloituu samalla tavoin kuin korpikylät: voi-
makas poismuutto, alhainen  lasten  määrä. Seurauksena  on  väestön muuta 
maata nopeampi vanhentuminen, mitä kuitenkin hidastaa yli  20-vuotiaiden 

 suuri osuus. Tämä johtuu kuitenkin koulukaupungin luonteesta. Ohikulku-
tien vaikuttavuus tähän prosessiin riippuu siitä, miten onnistutaan hyödyntä-
mään mandollisuuksia, joita Mikkelin koettiin saaneen palvelukaupunkina. 
Tästä ei toistaiseksi voida sanoa enempää.  

3 .4  Käytettyjen menetelmien arviointi 

Tässä  on  käytetty tilastollista aikasarjamenetelmää, yrityshaastatteluja sekä 
tilastollista poildttaisleikkausmenetelmää.  Paras ja kehittynein  menetelmä eli 
mallit toimivat tässä tapauksessa huonoimmin, koska riittävän monipuolisia 
muuttujia ei ollut käytettävissä alueeffiseen kasvuun vaikuttavista tekijöistä. 
Graafinen analyysi tasoitetuilla sai-joilla toimi  sen  sijaan hyvin  ja  kertoi, missä 
mennään elinkeinopoliittisesti. Tarkentavaa kuvaa tuovat elinvoimaindikaat-
torit, jotka kertovat täsmäffisesti kilpailuaseman muiden kuntien suhteen. 
Tulkintoja kaikkien indikaattorien osalta ei tehty. 

Haastattelut antavat tietoa erityisesti siitä, millaisia vaikutukset ovat olleet 
suhteessa odotuksiin. Tässä tapauksessa erityisesti tien linjaus oli ollut positii-
vinen yllätys.  Tie  palvelee nyt myös paikallisliikenteen tarpeita erinomaisesti 
ainakin yritysten näkökulmasta.  

On  huomattava, että kysymys  on vain Mikkeliä  koskevasta tapaustutkimuk-
sesta. Tulokset pätevät muualla  vain  siltä osin kuin olosuhteet ovat samat. 
Lisäksi  on  huomattava että kysymys  on aluetaloudellisia  vaikutuksia ahtaasti 
Mikkelin kannalta selvittävästä tutkimuksesta. Niinpä tutkimus ei vastaa 
makrotaloudellisiin kysymyksiin, mikä oli edullisuus kustannus-hyötyana-
lyysin mielessä  tai  mikä oli työllisyysvaikutus. 
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Tutkimuksen tärkein  tulos  on  yhdistelmää eri meneteLmillä saadusta tiedosta. 
Mikkeli oli rakerinemuutospaikkakunta  90-luvun vaihteeseen saakka. Kaksi 
merkittävää toimialaa, vaatetusteollisuus  ja tukkukauppa,  hävisivät kaupun-
gista. Rakennemuutos tuli hallintaan luonnollisen poistuman kautta. Tämä 
tosin ei ole suoranaisesti vielä näkynyt, koska  lama  koettelee myös Mikkeliä. 
Elinkeinopoliittisen tilanteen suhteellisella parantunilsella ei ole mitään yh-
teyttä siihen, että ohitustie valmistui sattumalta samaan aikaan. 

Merkittävin aluetaloudellinen vaikutus ohitustiellä  on  ollut vähittäiskaup-
paan. Mikkeli oli jossain määrin jäämässä väliinputoajaksi myös vahi..s

-kaupan eikä  vain  tukkukaupan osalta. Automarkettien kautta kilpailukyky 
kuitenkin parantui. Mikä  on  lopullinen vaikutus, ratkeaa kuitenkin vasta 
tulevaisuudessa. Vasta tulevaisuus näyttää, mikä  on  vaikutus keskustan elin- 
voimaan  ja  sitä kautta laajemminkin Mikkelin elinkeinopoliittiseen rooliin. 
Tässä tapauksessa elinvoimaindikaattoreita ei sovellettu  osa-alueittaiseen  tar-
kasteluun. 
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LuTE  2 

LIITE2 

PUOLISTRUKTUROITU KESKUSTELURUNKO:  ESIMERKKI 

KESKI-IKAISET/IKAANTYVÄT 

Instruktio:  "Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään mandollisimman pe-
rusteellisesti, minkälaista Mikkelissä  ja sen  lähiympäristössä  on  asua, elää  ja 

 toimia. Lisäksi pohditaan, millaisia ovat nykyiset liikennejatestelyt, miten ne 
ovat kehittyneet  ja  vaikuttaneet elämään täällä. Tietoa käytetään hyväksi 
ympäristönsuunnittelussa."  

A. Taustaa,  lämmittelyä 

- missäpäin  asutte täällä, keskustassa vai kauempana? (voidaan merkitä 
kartalle) 

- pääsittekö  kätevästi tänne Kaupungintalolle - miten? 

-  oletteko asuneet alueella  jo  pitkään? Miten viihdytte täällä, millaista oli 
tänne tullessa, entä nyt? Mikkeliin muuton syitä (puoliso, työ, liikenneyh-
teydet jne.)  

B. Emotionaalinen suhde  kotipaikkaan 

-  onko tyytyväinen asuinpaikkaansa, onko ajatellut pysyväksi? Missä mie-
luunimin asuisi, lähiympäristössä vai kokonaan muualla, miksi? 

- ketkä/minkä  ikäiset, tyyppiset ihmiset viihtyvät kaikkein parhaiten Mik-
kelissä  ja sen  ympäristössä, mistä arvelette tämän johtuvan? 

-  mikä täällä  on parasta/huonointa  noin yleensä? Entä mikä  on ympäi±tös-
sä  selkeästi mikkeliläistä, mistä asioista voi huomata olevansa juuri Mik-
kelissä? (paikallisidentiteetti  ja  sitoutuminen paikkakuntaan) 

-  Mikkelin vertailu muihin paikkakuntiin jotka tuntee, joilla asunut: viih-
tyisämpi, ankeampi? 

-  mistä syystä lähtisi pois:  minne,  miksi? 

-  mitkä alueet täällä halutuimpia/huonomaineisia, miksi? 

-  voiko ajatella lasten/lastenlasten jäävän tänne, ovatko  jo  "juurtuneet", 
mitkä  asiat  tähän vaikuttivat? 

- minkäikäisenä  täältä muutetaan pois,  tai  onko ollut ajanjaksoj, jolloin 
täältä lähdettiin herkästi muualle. Mitkä  asiat  tähän liittyivät? 

-  kun ikää kertyy, mitkä  asiat  muuttuvat vaikeammiksi/helpommiksi täällä 
Mikkelissä asuessa? (yksin asumisen, liikenteen, ympäristön muuttumisen 
mandollinen pelottavuus) 
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C. Toiminnallinen suhde  kotipaikkaan 

- miten kuijette työmatkanne, miten mikkeliläiset yleensä? 

-  mitä ikäisenne harrastavat täällä iltaisin, viikonloppuisin? Miten kuijette 
harrastuksunne? 

- tapaamis-  ja kokoontuinispaikkoja:  missä ajattelette  nuorten  viihtyvän, 
missä tapaavat toisiaan lapsiperheet? Entä vanhukset? 

-  itselle  rakkam  paikka täällä?  

D. Paikkakunnan yleisilmeen muutos  

-  onko yleisilme kaupunkimainen, "latu.mäirten", kirkonkylämäinen? Mis-
tä kohdin näin  on,  onko yhteistä yleisilmettä? 

-  miten oli ennen? 

-  onko muuttunut hyvään vai huonoon suuntaan? 

-  jos  muutos jatkuisi sarnantyyppisenä edelleen, millainen olisi  tulos? 

-  onko täältä hävinnyt hyviä piirteitä, jotakin tärkeätä,  jota  olette jäänyt 
kaipaamaan? 

-  mitä täältä ei saa missään nimessä hävittää? 

-  kenen 'ehdoilla' ajattelee ympäristön muuttuneen, ts. ketkä ovat hyötyneet 
muutoksista eniten, ketkä vähiten? (talouselämä, yrittäjät, autoilijat, ohi-
kulkutien käyttäjät jne.)  

E. Tieympäristö, kulkuyhteydet  ennen  ja  nyt  

-  millä liikennevälineellä  liikkuu nyt eniten? Entä ennen? 

-  miten julkinen liikenne palvelee teidän ikäisiänne? Onko tässä tapahtunut 
muutosta? 

-  kun ajattelee nykyisiä yhteyksiä täällä, keile ne sopivat parhaiten? Miksi? 

-  minkälaisten ihmisten ajattelee kulkuyhteyksiä tänne aikoinaan suurinitel- 
leen, ts. minkälaisia arvoja  he  edustivat? (mielikuvia suunnittelusta) 

-  olitteko itse tietoinen alueen suunnitelmista (esim. ohikulkutie) / osallise-
na prosessissa jollakin tavalla? 

-  mistä saitte tietoa suunnitelmista, muistatteko mitä niistä kerrottiin?  Tim-
tuuko  siltä, että silloin kerrotut  asiat  toteutuivat? Mitkä  asiat  eivät toteutu-
neet? 
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-  jos saisitte "jälkiviisaasti"  arvioida liikenne-  ja ympäristösuunnitelmia ja 
 niiden toteuttamista, mitä sanoisitte? 

-  milloin täällä  on  vaikeinta liikkua, kesällä/talvella? Missä kohdin voi 
joutua pulaart, miksi? 

- pelottavimmat  paikat liikenteessä. Missä tapahtuu nykyään eniten onnet-
tomuuksia, minkälaisia? Entä ennen? 

-  milloin, missä täällä  on  nykyään ruuhkaista? Keitä ruuhkat häiritsevät? 
Miten oli ennen, oliko ruuhkia  ja  missä sijaitsivat? Entä ajonopeuksien 
vaikutus? 

-  kun ajatteilette perheenne elämää ennen ohikulkutietä  ja sen  valmistumisen 
jälkeen, oliko sifiä vaikutusta perheenjäsenten elämään? Keihin, minkälai-
sia? 

-  mitä perheessänne ajateltiin ohikulkutiestä silloin, entä nyt? Muistatteko, 
missä vaiheissa hanketta suosittiin, vastustettiin  ja  mistä syistä? Minkälai-
nen tilanne  on  nyt, onko paikkakunnalla tyytyväisyyttä, purnaushenkeä? 

-  tuleeko mieleenne sellaisia henkilöitä, jotka osaisivat kertoa eniten ohikul-
kutien suunnittelusta  ja  toteutuksesta, joka olisi perehtynyt aiheeseen hy-
vin? (vinkkejä asiantuntijahaastatteluihin) 
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LIITE3 

ASANTUNTIJAHAASTATTELU:  ESIMERKKI 

AMMATI NHARJOfl1AJA: JOUKKOLIIKENTEEN  EDUSTAJA 

Instruktio:  "Täällä Mikkelissä  on  käyty ryhmäkeskusteluja,  mm.  nuorten ja 
ikääntyvien  parissa. Keskusteluissa  on  pohdittu, millaista täällä  on  asua  ja 

 liikkua sekä liikennettä Mikkelissä, ohikulkutien tarvetta,  sen  suunnittelua  ja 
 vaikutuksia. Lisäksi haastattelen kolmea henkilöä tarkemmin. Haastatteluun 

 on  valittu yksi maallikko, yksi kaavoituksen  ja liikennesuunnittelun  tuntija 
sekä ammatinharjoittaja. Tämm haastattelun tarkoituksena  on  nähdä aluetta 
työsi  ja ammattialasi, liikennöinnin  kannalta."  

1. Missäpäin  itse asut, oletko mikkeliläisiä? Miltä ajalta tunnet ammattiau-
toilijoiden tilannetta täällä:  millä  tavalla joukkoliikennettä täällä hoidetaan, 
montako eri yritystä jne.?  

2. Miten ammattikuskit suhtautuvat Mikkeliin  ja sen  ympäristöön tällä het-
kellä, millaista täällä  on hikennöidä?  Entä ennen? Mainitse joitakin hyviä 

 ja  huonoja puolia. Tuleeko mieleesi toista paikkakuntaa, johon joukkolii-
kennettä täällä voisi verrata?  

3. Entä asiakkaat? Miten joukkohikenne heidän kannaltaan  on  muuttunut? 
Keitä  se  palvelee parhaiten tällä hetkellä, ketkä  tai  mitkä alueet ovat  sen 

 ulkopuolella?  

4. Mitkä ovat liikenteen "pullonkaulat" tällä hetkellä, entä ennen?  

5. Miltä taholta lähti alunperin ajatus ohikui.kutien rakentamisesta tänne, 
millainen mielikuva Sinulle  on  jäänyt, keiden toive  se  mahtoi olla? Ottiko 
oma yrityksesi aikanaan asioihin kantaa, kysyttiinkö sitä?  

6. Miten ohikulkutien suunnittelu  ja  toteuttaminen vaikutti teidän työhönne 
täällä? Oliko siinä vaihtelua pitkän rakennusajan aikana?  

7. Mitä asioita tieverkossa  tai  yleensä liikenteessä täällä pitäisi/olisi pitänyt 
tehdä toisin? Entä itse ohikulkutiessä?  

8. Miten oletat muuttuvan täällä Mikkelissä  ja  lähiympäristössä 
 a) joukkohikenteen b)  asukasluvun, taajamien rakenteen?  

9. Oletko kuullut, mitä Mikkeliä koskevia liikenne-  tai saneeraussuurinitel-
mia on  tehty  tai on  tekeillä? Millaisia muutoksia pitäisi suunnitella aivan 
lähitulevaisuudessa?  

10. Mitä Mikkelissä  tai  lähiympäristössä tulisi tapahtua, että omat toiminta-
edellytyksenne paranisivat? 
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LIITE4  

OHIKULKUTIEN  ELINKEINOPOLIITTISET  VAIKUTUKSET,  
LIITEKIJVAT 

Liitekuva  1  

TEOLLISUUDEN TUOTTUUUDET 
Mikkeli  ja  kcko  maa  

1975 	1980 	1985 	1990 	1995 

Uuaai  

Tuottavuus = tukkuhintaindeksi  (1992=1) jalostuarvo/hlokunta 

Tasoitus  viiden vuoden liukuvilla keskiarui11a;  

ohjelma  eketrapoloi paat. 
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Liitekuva  2  

TEOLLISUUDEN  TUOTTUUUSKUILU 
1ikke1i/kka  maa  
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Liitekuva  3  

TEOLLISUUDEN KUILUJA 
Mikk.1ikoko  maa  
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Tuottavuus = jalostusaruo,1-ienkilokunnan maar. 

Investointiastp = paaomat, bruttolisaWs/jalostusarvo 

Pasomavaltaisvus  kulutettu sahkoenrja,1,enki1okunnan maara 

Vientiaste =  tuotannosta vientiirijaiostuaaruo 
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Liitekuva  4  

PALUELUSTEN TUOTTWUUSKUILUT 
Mikkeli/koko  maa  
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Liitekuva  5  

PLVELUSTEN TYOPciIKtT 
t1ikk.Jikoko  maa  
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Liitekuva  6  

TEOLLISUUDEN  TYOPAIKAT  JA TIE 
Mikk1i  ja koko  maa  sak tijnd.ksi  
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MikkeLi topaikat =  teollisuuden topaikat Mikkelissa/1000 

 Koko  maa topaikat = teollie. topaikat  koko maassa100000 

Tieir,deksi = ohitugtie,, ualmiatumista kuvaaua dumm,  joka kaw.'aa 

 nollasta uhteen  suhteessa liikentslls avattujen tieosuukgi.n 

kustannuksiin. 
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LUTE 5  

OHIKULKUTIEN VAIKUTTAVUUS  AIKASARJA -ANALYYSIN 
AVULLA: KOKEILU  

Jos ohikulkutie  olisi otettu käyttöön tiettynä vuonna,  sen  vaikutus voitaisiin 
malleissa kuvata muuttujalla, joka saa ykkösen käyttöönottoa seuraavasta 
vuodesta alkaen  ja  sitä ennen  nollan.  Mikkelin ohikulkutie  on  kuitenkin otet-
tu käyttöön useammissa erissä.  Dummy-muuttuja pilkotaan  tästä syystä 
osiin, jotka ovat suhteessa rakentaniiskustannuksiin. Tarkempi tapa olisi  pilk-
koa  osiin mikkeliläisyrityksille aiheutunut kokonaisaikasäästö, mutta sitä tie-
toa ei ollut käytettävissä. Muodostettiin seuraava "ohikulkutiemuuttuja": 

Taulukko  1:  Ohi  kulkutiemuuttujan  arvot 

Aika Muuttujan arvo  
1975-82 0 
1983-84 0,3 
1985-87 0,6 
1988-90 0,8 
1991-92 1,0 

Muuttuja  kuvaa karkeasti tien vahnistumista. Hyppykohdat  on  ajoitettu käyt-
töönottoa seuraavaan vuoteen. 

"Ohikulkutiemuuttujaa"  kokeiltiin teollisuustilaston edellä kuvattuihin  al-
kasarjoihin.  Palvelusten sarjoihin ei kokeiltu, koska ne ovat ehkäpä liian 
lyhyitä tarkoitukseen. Saatiin  tulos,  että mitattavissa olevaa vaikuttavuutta ei 
ole tuottavuuteen mutta työllisyyteen sitä näyttäisi olevan. 

Taulukko  2:  Selitettävä henkilökuntaa teollisuudessa Mikkelissä  (logaritmi)  

Kerroin  t-arvo  Merk.  taso 

Vakio  -15,618 -8,15 0,0000 
"Ohikulkutiemuuttuja"  0,113 2,47 0,0332 
In  Henkilökuntaa teoll.,  
koko  maa  1,809 12,46 0,0000 

N=13 R2=0,983 DW=1,90 
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Taulukko  3: S el it ettävä  henkilökuntaa teollisuudessa Mikkelissä 

Kerroin  t-arvo Merk.  taso 

Vakio  -2760,3 -4,00 0,0025 
Ohikulkutiemuuttuja"  380,00 2,10 0,0625  

Henkilökuntaa teoll.  
koko  maassa  0,0122 9,57 0,0000 

N=13 R2=0,976 DW=1,87 

Maffit  on estimoitu  vuosilta  1980-92. Ohikulkutiemuutti.ija on  sen  suhteen 
puohlogaritrnisessa mallissa  1  merkitsevä  3,3 %:n  tasolla. Lineaarisessa mal-
lissa  2 se on  merkitsevä  6,3 %:n  tasolla eli "melkein merkitsevä". Estimointi 
perustuu ajatukselie, että kun  koko  maan työllisyyden vaikutus  on vakioitu 

 (yleisten suhdanne-  ja rakennetekijäin  vaikutus), kanavoituu tien vaikutus 
ohikulkutiemuuttujan kautta. Toki  on  mandollista  ja  jopa luultavaa, että  sen 

 kautta kanavoituu jotain muutakin, joka  vain  sattumalta ajoittuu suurin piir-
tein samoihin aikoihin. Tätä tutkitaan yrityshaastattelujen avulla. Tulokset - 
olipa niiden merkitys mikä tahansa - ovat seuraavat:  

Mallin  2  mukaan ohikulkutie  on  lisännyt teollisuuden työpaikkoja Mikkelissä 
 380  kappaleella.  Mallin  1  mukaan teollisuuden työpaikat ovat siellä lisäänty-

neet  11,3 %:lla  ohikulkutien vaikutuksesta.  Jos  oletetaan, että työpaikkoja  on 
 Mikkelin teollisuudessa  3363  kappaletta, ovat tulokset täsmälleen sama asia. 

Estimointiajanjakson keskiarvo  on 3192,  joten tulokset kuvastavat samaa asi-
aa. Ekonometrinen menetelmä tuottaa tuloksen että teoffisuuden työpaikat 
olisivat lisääntyneet ohikulkutien vaikutuksesta Mikkelissä runsaalla 300:lla, 
runsaalla kymmenesosalla. 

Teoreettinen selitys sille, että tuottavuudelle ei saatu merkitsevää vaikutusta 
mutta työffisyydelle saatiin,  on  seuraava. Liikenneyhteyksien parantuminen 
nostaa nimenomaan tuottavuutta  ja  kannattavuutta yrityksissä. Mikkelin 
edullisuus yritysten sijaintipaikkana kasvaa. Kuitenkin,  jos  yritykset ovat 
liikkuvia,  ja jos vähenevien rajatuottojen  laki pelaa, tullaan pian tilanteeseen, 
että näkyy  vain  vaikutus työllisyydessä  (ja  tuotannossa) mutta ei tuottavuu-
dessa. Investoidaan edullisimpiin sijaintipaikkoihin niin kauan, että edulli-
suusero häviää. 

Liitteen  4  kuvaan  6 on  piirretty  mallin  2  muuttujien aikasaijat siten että  koko 
 maan työpaikat  on  jaettu  100 000:lla  ja  Mikkelin työpaikat  1 000:lla.  Tällöin 

muuttujat sopivat hyvin samaan kuvioon siten että vaihtelu tulee hyvin näky-
viin. Muuttujat ovat eri skaaloissa, joten niiden tasolla ei ole merkitystä. 
Kuviosta näkyy, että tien mandoffinen vaikuttavuus ei ole silmämääräisesti 
havaittavissa. 
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Tässä vaiheessa suoritettiin yrityshaastattelut Mikkelissä. Saatujen tulosten 
pohjalta seuraavassa esitetään vielä seuraavat tilastolliset analyysit, yksi maffi 

 ja  yksi taulukko. 

Taulukko  4:  Selitettävä henkilökuntaa teollisuudessa Mikkelissä (logaritini) 

Kerroin  t-arvo Merk.  taso 

Vakio  -14,82 -6,29 0,0001  
"Ohikulkutiemuuttuja"  0,097 1,81 0,1045 
In  Henkilökuntaa teoll.,  
koko  maassa  1,784 11,51 0,0000 
In Tuottavuuskuilu  
koko  maahan  -0,1106 0,63 0,5462 

N=13 R2=0,979  DW=l,96  

Kun vakioidaan tuottavuuskuilu  koko  maahan  (100*(jalostusarvo  Mikkelis-
sä/henkilökunta Mikkelissä)/(jalostusarvo  koko maassa/henkilökunta koko 

 maassa), tulee ohikulkutiemuuttuja  10 %:n merkitsevyysraj  alle.  Kun käyte-
tään tasoitettua tuottavuuskuilua, laskee merkitsevyys  25 %:n  tasolle, eli tuot-
tavuuden/kilpailukyvyrt kehityssuunta vakioituna työllisyysvaikutusta teol-
lisuuteen ei ole. 

Taulukko  5:  Henkilökunnan määrä  ja vientiaste  Mikkelin teollisuudessa  v. 1980  ja 
 1992  teollisuustilaston  mukaan 

Henkilökunta Vientiaste %  

1980 1992 1980 1992  

Elintarvike  706 494 0 0  
TEVANAKE  805 0 77 0  
Mekaaninen puunjalos-  856 143 43 43  
tus  
Graafinen  0 600 0 51  
Metalli  715 515 29 32 
Koko teoll. (D  eli TOL  3) 3804 2135 29 32  

Vjentiaste  on  viennin arvo % tuotannon bruttoarvosta. Teoffisuustilastossa 
tulostetaan tiedot  vain toimialoista,  joilla  on  vähintään kolme toimipaikkaa. 
Nollat saattavat merkitä siten myös tilannetta, että salassapitomääräysten 
vuoksi tietoja ei tulosteta. 

Kasvava toirniala Mikkelissä  on lähini ä vain  graafinen teollisuus.  60 %  vien-
nin arvosta  v. 1992  tulee graafisesta teollisuudesta. Työvaltaiset toimialat: 
mekaaninen puunjalostus sekä tekstiili-, vaatetus-, nahka-  ja kenkäteoffisuus 

 ovat supistuneet hyvin voimakkaasti. Vuonna  1980  viennin arvosta tuli  42  % 
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TEVANAKE  teollisuudesta. Rakennemuutos  on  siis ollut hyvin voimakas. 
Itse asiassa hitteen  4  kuvasta  2  ilmenevä kilpailutilanteen (tuottavuuskuilun) 
parantumiskehitys vuodesta  1987  alkaen johtuu siitä, että aihaisimman tuot-
tavuuden yritykset ovat joutuneet lopettamaan, jolloin terveet, kilpailukykyi-
set ovat jääneet jäljelle. 
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