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YHTEEN VETO 

Tiehallinnon toimintaan ja erityisesti liikenteen ympäristövaikutuksiin liittyvää 
tutkimusta on tehty useiden tahojen T&K-ohjelmissa. Liikenneturvallisuutta, 
ympäristöä ja liikennejärjestelmätyön kehittämistä tukevassa tutkimusteemas-
sa "Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä (EKOTULI 2006-2009)" pää-
tettiin selvittää muiden viranomaistahojen tutkimusohjelmien tulosten hyödylli-
syyttä teeman toimintakentässä ja sen tutkimuksen suuntaamisessa. 

Työmenetelmänä käytettiin kirjallisuustutkimusta ja asiantuntijahaastatteluja. 
Kirjallisuustutkimuksessa käytiin läpi tutkimus- ja kehitysohjelmia, joilla oli yh-
tymäkohtia EKOTULI-teemaan. Läpikäytyjä ohjelmia olivat esimerkiksi Ympä-
ristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä (LYY-
LI) ja Joukkoliikenteen tutkimusohjelma (JOTU). Ohjelmien tutkimuksista käy-
tiin läpi yhteensä 17 projektia, joiden keskeiset tulokset koottiin yhteen. Lisäk-
si työssä tehtiin viisi asiantuntijahaastattelua liittyen esimerkiksi tutkimustulok-
sun ja mandollisiin tietopuutteisiin, tulosten käytäntöön viemiseen ja sen haas-
teisiin, viestintään, tutkimusten vaikuttavuuteen ja tutkimuksen jatkuvuuteen. 
Haastatellut asiantuntijat olivat LVM:stä, YM:stä, TTY:stä ja SYKEstä. 

Liikenne aiheuttaa monenlaisia ympäristöhaittoja, joista osaan Ekotuli-teemas-
sakin on kehitetty jo käyttöön otettuja ratkaisuja. Tutkimusaiheet ja -tarpeet on 
tiedostettu pitkään ja niihin liittyviä selvityksiä on laadittu jo toistakymmentä 
vuotta eri tutkimusohjelmien alla. Tässä läpikäydyt tutkimukset liittyivät liiken-
teen ja maankäytön yhdistämiseen. Maankäyttö on kuitenkin esimerkki tutki-
muskohteesta, jonka tulokset eivät ole aina konkretisoituneet toteutuksessa. 
Maankäytön ratkaisuja ei vielä yleisesti edelleenkään tehdä liikennetarpeen 
minimoinnin näkökulmasta. Maankäytössä erityisesti, mutta myös muissa tut-
kimuksissa, lyhyen aikavälin vaikutusten arvioinnista tulisi päästä pitkäaikais-
ten vaikutusten tarkasteluun. 

• 	 Tutkimuksen tarve tulee miettiä tarkkaan hankkeen alussa sekä pohtia, mitä 
tuloksia työltä odotetaan ja miten niitä aiotaan hyödyntää. Tulosten käyttöön 
viemisen ongelmat liittyvät tämän tutkimuksen mukaan niin viestinnän epäon-
nistumiseen ja tiedon puutteeseen, isännän puuttumiseen tutkimukselta kuin 
päättäjiin, jotka eivät aina uskalla tehdä tutkimustulosten mukaisia päätöksiä. 
Päättäjä joutuu aina optimoimaan kokonaisuutta, jolloin on pidettävä mieles-
sä niin ympäristö-, turvallisuus-, sujuvuus-, kestävyys- kuin taloudellisuusnä-
kökulmat. Tämä monimutkaistaa ympäristönäkökulmasta hyödyllisten tulos-
ten jalkauttamista. Joskus myös organisaation hierarkia hidastaa tai estää tut-
kimuksen käynnistyksen tai tulosten hyödyntämisen: tutkimustulokset tai tut-
kimuksen tarpeellisuus tulee ensin viestittää lähiesimiehelle, jonka tulisi vie-
dä asiaa eteenpäin omalle esimiehelleen. Tulosten käyttöön saattamisen ket-
ju voikin katketa jo ensimmäiseen lähiesimieheen. 

Kunnat ovat useassa tapauksessa avainasemassa ja ne tulisikin ottaa mu-
kaan T&K-hankkeisiin nykyistä paremmin. Kuntien yhteistoiminta maakunta- 
liitoissa ja tiivistetty yhteys koottujen aluehallintojen ja kuntien välillä voi tarjo-
ta mandollisuuden kuntien tarpeiden huomioon ottamiseen ja mukana oloon 
ohjelmissa nykyistä paremmin. 



Ratkaisut havaittuihin ongelmiin voivat liittyä sekä toimintatapoihin että lain-
säädäntöön. Liikenteen ympäristövaikutusten vähentämisessä tulisi hyväk-
syä, että ympäristöasioiden huomioonotto voi olla ristiriidassa muiden osata-
voitteiden kanssa. Tämän pohjalta tulisi laatia riittävän konkreettinen visio, jo-
ta kaikki osapuolet sitoutuvat noudattamaan. Viestintää ja siinä ammattivies-
tinnän osuutta tulisi lisätä, mikä on otettava huomioon myös hankkeiden re-
sursoinnissa. Projektin käynnistyksen yhteydessä tulisi miettiä, kenelle raport-
tia kirjoitetaan. Tämä vaikuttaa myös tulosten viestintään, jota tulee pohtia jo 
työn alussa. Kannattaa myös muistaa, että jo olevat tutkimustulokset voivat 
nousta uudelleen kiinnostaviksi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten 
vuoksi, kuten on käynyt ilmastonmuutoksen osalta. Tutkimustarpeita on yhä 
vaikutusten arvioinnissa, niitä tulisi kehittää edelleen erityisesti seurantaindi-
kaattorien osalta. 

. 
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JOHDANTO 

JOHDANTO 

Tiehallinnon toimintaan liittyvaä tutkimustoimintaa on tehty useiden tahojen 
T&K-ohjelmissa. Erityisesti liikenteen ympäristövaikutuksia on tutkittu moni-
en muidenkin organisaatioiden tutkimus-ja kehittämisohjelmien alla. Tiehallin-
non Ekotehokasja turvallinen liikennejärjestelmä (EKOTULI 2006-2009) -tut-
kimusteeman ohjausryhmän kokouksessa lokakuussa 2007 tuotiin esille tar -
ve hyödyntaa muiden viranomaistahojen tutkimusohjelmien tuloksia myös Tie- 
hallinnon toimintakentässä. 

Tutkimus-ja kehittämisohjelmia leimaa usein tulosten käytettävyyden vaikeus. 
Tulokset on raportoitu erillisinä, joskus hyvinkin teknisinä raportteina. Ympäris-
töön ja ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimuksen toimintakentän hallussa pi-
täminen on haaste. Tutkimustulosten vieminen käytäntöön voi myös olla han-
kalaa, koska toimenpiteet kohdentuvat laajaan toimenpidekenttään ja usealle 
eri toimijataholle. 

Tämän selvitystyön tavoitteena oli paneutua jo olemassa oleviin, EKOTULI-
teemaan liittyviin tutkimustuloksiin: miten hyödyntää niitä Tiehallinnon tutki-
muksen suuntaamisessa teeman kautta. Työn erityistavoitteena oli selvittää 
syitä mandolliseen tulosten hyödyntämättä jättämiseen ja löytää ratkaisuja tä-
hän ongelmaan. 

Luvussa 2 on esitetty työn tausta ja tavoitteet ja luvussa 3 työssä käytetyt me-
netelmät. Luvussa 4 on kuvattu läpikäydyt tutkimusohjelmat. Luvussa 5 on ar -
vioitu tutkimus- ja kehitysprosesseja, ja se perustuu asiantuntijahaastatteluis-
sa esille tulleisiin näkemyksiin. Läpikäytyjen tutkimusten tiivistelmät on esitetty 
liitteessä 2 ja liitteessä 3 esille tulleita tapoja varmistaa tutkimustulosten hyö-
dynnettävyyttä. 

. 
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TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 

2 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 

2.1 EKOTULI-teeman esittely 

2.1.1 Tutkimusteeman kuvaus 

Tiehallinnon nelivuotinen tutkimusteema "Ekotehokas ja turvallinen liikennejär-
jestelmä" 2006-2009 (EKOTULI) on liikenneturvallisuutta, ympäristöä ja liiken-
nejärjestelmätyön kehittämistä käsittelevä T&K-teema, jonka toteutukseen liit-
tyy runsaasti yhteistyötä liikenteen ja ympäristön hallinnonalalla. Syksyllä 2008 
EKOTULI-teemassa on valmistunut raportteja yhteensä 24 ja käynnissä ole-
via projekteja on lähes 50. Teemakokonaisuus on jaettu viiteen aihealueeseen, 
jotka ovat (suluissa aihealueen julkaistujen raporttien lukumäärä) 

• Ihmisten liikkumisen turvallisuus ja elinympäristön terveellisyys (9) 
• Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys (7) 
• Tienpidosta aiheutuvan ympäristön kuormituksen vähentäminen (4) 
• Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ekotehokkuus (1) 
• Vaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen (3). 

Seuraavassa on esitetty valmistuneita ja syksyllä 2008 käynnissä olevien Eko-
tuli-projektien jakautuminen aihealueittain. 

Aihealue 1: Ihmisten liikkumisen turvallisuus ia elinvmnäristön terveel-
lisvys 

1. Kohtaamisonnettomuuksien vähentämismandollisuudet tienpidon kei-
noin 

2. Kustannustehokkaat keskikaiteelliset tiejärjestelyt 
3. Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen yk-

siajorataisilla pääteillä 
4. Loukkaantumisten vakavuus tieliikenneonnettomuuksissa - loukkaan-

tumisten vakavuuden luokittelu sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin 
avulla 

5. Riskitja niiden vähentäminen autoliikenteessä yksiajorataisilla pääteil-
lä 

6. Valtatie kylänraittina - liikenneturvallisuus haja-asutusalueiden maan-
teillä 

7. Nopeuden hallinnan nykytila ja mandollisuudet (NOPHA) 
8. Tehostetun kameravalvonnan ja alennetun puuttumiskynnyksen vaiku-

tus liikenneturvallisuuteen 
9. Suojatiekäyttäytyminen ja videokuvaukseen pohjautuvan tutkimusme-

netelmän kehittäminen 
10. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikenneturmat 

Pohjois-Kymenlaaksossa 
11. Liikenteen ja muiden toimintojen turvallisuuden vertailu 
12. Matka-aikaan perustuvan automaattivalvonnan kokeilu, vaihe 1 
13. Liikennejärjestelmän kolariväkivalta: moottoritiet, seutu- ja yhdystiet 
14. Taajamien onnettomuuksien yhteydet maankäyttöön 
15. Kolarikuolemat taajamissa 
16. Turvallinen liikenne 2025 

. 

Kaikki aihealueella syksyllä 2008 julkaistut raportit ovat myös LINTU-tutkimuk-
sia. LINTU-ohjelmaa ja sen tutkimuksia on käsitelty tarkemmin luvussa 4.5. 
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Aihealue 2: Yhdvskuntarakenteen eheyttäminen ja vmøäristön viihtvi-
syys 

17. Esteettömyyden reititja alueet - toimintamalli 
18. Joukkoliikenteen nopeuttaminen keskeisenä kilpailutekijänä (JONO) 
19. Käyttäjälähtöisyys seudullisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa - 

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa 
20. Liikkuminen maaseudulla palvelurakenteen murroksessa 
21. Matkatuotokset maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa 

-opas matkatuotosten arviointiin 
22. METKA— metropolialueen kestävä aluerakenne 
23. Tieliikenteen toimivuuden tunnusluvut ja mittaaminen 
24. Tienvarsikulttuuriympäristöjen hoito - pilottiprojekti Salon seudun alu-

eella Turun tiepiirissä. 
25. Yhdyskuntarakenteen vyöhykeanalyysi 
26. Seutukeke - Kestävä seudullinen maankäytön ja liikenteen projektiko-

konaisuus 

Aihealue 3: Tjenoidpstp ja liikenteestä aiheutuvan kuormituksen vähen-
täm i nen 

27. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tienpidossa - esiselvitys 
28. Kaliumformiaatin pitkäaikaisvaikutukset / MIDAS 2 
29. Kalsiumkloridin sivuvaikutukset 
30. Kloridin kulkeutuminen pohjavesisuojatulla tieosuudella luminäytteitä 

tutkimalla 
31. Liukkaudentorjunta-aineiden vaikutukset päällysteisiin 
32. Sään ääri-ilmiöt nykyilmastossa ja arviot ilmaston muutoksesta 
33. Vierintämelun vähentäminen (VIEME) 
34, Vesistösiltojen rakenteen vaikutus eläinten liikennekuolleisuuteen 
35. Tieviranomaiset tarttuvat ilmastonmuutoskysymykseen (Road Owners 

Getting to Grips with Climate Change), kansainvälinen tieviranomais-
ten yhteinen tutkimusohjelma (ERA Net-Road) 

36. Liikenteen aiheuttama runkomelu 
37. Liikenteen yksikköpäästöt 

Aihealue 4: Luonnonvaroien kestävä käyttö ja ekotehokkuus 
38. Ekotehokkuuden laskentamenetelmien kehittäminen väylänpidon han-

kintaan 
39. Heikkolaatuisten maarakennusmateriaalien hyötykäytön tehostaminen 

infrarakentamisessa 
40. Kompensaatio infrahankkeissa 
41. Selvitys UUMA-materiaalien tuotehyväksynnän ja materiaalinkäytön 

ohjauksen kehittämisestä 
42. Tiepiirikohtaisten luonnonvarojen sivutuotteiden käyttösu unnitelman 

laatiminen 

Aihealue 5: Vaikutusten arviointimenetelmien kehittämjnen 
43. Liikennejärjestelmän kehittämisen hyvinvointivaikutusten arviointi 
44. Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi 
45. Tiehallinnon vuoropuheluopas 
46. Ympäristönsuojelulain mukaiset meluselvitykset 
47. EU-meluselvitysten tarkkuuden parantaminen. 
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2.1.2 Tuloksia 

Syksyllä 2007 laaditussa Ekotuli-teeman väliarvioinnissa teeman osalta todet-
tiin, että teemassa on sekä haasteena että mandollisuutena teemasisällön ra-
kenteen moniaiheisuus ja hajanaisuus. Lisäksi teeman hallinnoinnissa on ol-
lut tutkimusohjelmille tyypillisiä ongelmia esimerkiksi tiedottamisessa. Yhdek-
si teeman haastavaksi tavoitteeksi todettiin ympäristönäkökulman sitominen 
tienpidon käytäntöihin. Väliarvioinnin eräs tulos oli myös selvityksessä havait-
tu tarve aihealueiden, kuten liikenneturvallisuuden ja ympäristönäkökulmien, 
välisten synergiaetujen järjestelmälliseen hakemiseen. Esimerkiksi ajonope-
uksien alentaminen paitsi parantaa liikenneturvallisuutta myös vähentää me-
lu- ja pakokaasupäästöjä. (Merivirta ym. 2007.) 

2.2 Työn tavoitteenasettelu 

Tutkimusteema "Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä" 2006-2009 oli 
loppuvuodesta 2007 lähestymässä toimintakautensa puoliväliä. Teeman ta-
voitteiden ja toiminnan tarkistamiseksi teeman ohjausryhmä teetti teemasta 
väliarvioinnin. Sen tavoitteena oli selvittää teeman siihenastista aikaansaan-
nosta ja onnistumista sekä ennen kaikkea arvioida, missä määrin teeman si-
sältöä ja suuntaa olisi tarpeen tarkistaa ja tehostaa teeman loppukaudella vuo-
sina 2008-2009. 

EKOTULI-teemassa erityisenä haasteena on ollut sen monialaisuus ja tietyn-
lainen hajanaisuus ekotehokkuus-, liikennejärjestelmä- ja turvallisuusnäköku 1-
mien välillä. Aihealueiden välisiä synergiaetuja päätettiin etsiä systemaattises-
ti. EKOTULI-teema liittyy läheisesti myös valtioneuvoston asettamaan sektori- 
tutkimusohjelmaan, erityisesti sen alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruk-
tuurit sekä kestävän kehityksen jaostojen tutkimussisältöihin. Sektoritutkimus 
kartoittaa jaostojensa toimesta eri selvitysten kautta olemassa olevia tiedon ja 
tulosten tarpeita sektoritutkimusohjelman valmistelua varten. Tärkeää on, et-
tei samoja asioita tutkita uudelleen ja toisaalta, että tutkimuksen pitkäjäntei-
syyttä ylläpidetään. 

Tämän työn tavoitteena oli kartoittaa, tiivistää ja avata jo olemassa olevaa tut-
kimusta EKOTULI-teeman aihepiireistä. Tarkoituksena on lisäksi hakea kas-
ketuspintoja EKOTULI-teeman ja muiden organisaatioiden tutkimuksen kans-
sa. Yhtenä tausta-ajatuksena oli, että työn aikana voi esimerkiksi löytyä jon-
kin toisen hallinnonalan T&K:n alla valmistunut hyödyllinen tutkimus, jollainen 
tulisi laatia myös tienpidon kannalta. Työn tavoitteenasettelua on havainnol-
listettu kuvassa 1. 
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Mita EKOTULEssa 
olisi tärkeää 
selvittaa? 
• Ilmastonmuutos 
(US+ilmasto) 

synergiat (esim. 
Iiikenneturvallisuus/ 
ympäristö) 

• LJS-työ, 
neliporrasajattelu 

• muut? 

. 

Mitä EKOTULEssa on jo tutkittu? 

näkökuImai 

P.:1ta mussa oh]'rn! a 0 'UI 1 L 

1. 	1 
Mitä on jo sl 	viita/miten ei ole 

	

7 	 tutkittu? 

	

sevie. 	(tieto4näkökulma- 
___________________ 	aukot) 

Jipäätökset tulosten käytön kannal 
•ortIo tetehty/viety riittävä 	älIe 7 2 ---- 

EKOTULEN 
Jatkotutki-
mustarpeet 

Muiden tahojen toimenpiteet 

Kuva 1. Työn ta voitteenasettelu. 

. 
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3 MENETELMÄ 

Työmenetelmänä käytettiin kirjaHisuustutkimusta ja asiantuntijahaastatteluja. 
Työhön valittiin tutkimus- ja kehitysohjelmia, jotka koskettavat EKOTULI-tee-
man aiheita. Mukaan valittiin seuraavat ohjelmat: 

• Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenneja liikennejärjes-
telmä (LYYLI) 1997-2001 

• ympäristöklusterin tutkimusohjelmat vuodesta 2000 lähtien 
• Liikenneturvallisuuden tutkimusohjelma (LINTU) 2002-2005, 2006-

2008 
• Kohti esteetöntä liikkumista (ELSA) 2003-2006 
• Joukkoliikenteen tutkimusohjelma (JOTU) 2005-2007. 

Lisäksi työn aikana mukaan otettiin yksittäisiä tutkimuksia esimerkiksi Tielai-
toksen (Tiehallinnon) 1990-luvulla toteutetusta tutkimusohjelmasta Strategi-
nen projekti Si. Ohjelmat on esitelty tarkemmin luvussa 4. 

Ohjelmien tutkimukset käytiin läpi ja alustavaan tarkasteluun valittiin EKOTU-
LI-teeman näkökulmasta kiinnostavimmat raportit. Alustavan valinnan jälkeen 
raportteihin perehdyttiin, jolloin osa jätettiin pois. Alkuperäisenä tavoitteena oli 
käydä läpi 10-20 tutkimusta tarkalla tasolla. Kirjallisuustutkimukseen mukaan 
valittuja selvityksiä oli yhteensä 17. Kirjallisuustutkimuksen tulokset on esitet-
ty liitteessä 2. 

Työssä tehtiin myös viisi asiantuntijahaastattelua. Teeman projektisihteeri 
haastatteli henkilökohtaisesti neljää asiantuntijaa, jotka olivat (suluissa haas-
tattelun päivämäärä) 

• Ylitarkastaja Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö 
(29.5.2008) 

• Erikoistutkija Hanna Kalenoja, Tampereen teknillinen yliopisto 
(2.6.2008) 

• Yli-insinööri Leena Silfverberg, ympäristöministeriö (13.6.2008) 
• Tutkimuspäällikkö Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (14.8.2008). 

Ympäristöministeriöstä haastateltiin lisäksi puhelimitse maankäyttöön liittyen 
ylitarkastaja Petteri Katajistoa (22.10.2008). Asiantuntijoita haastateltiin liiken-
teen ympäristökysymyksiin liittyen esimerkiksi tutkimustuloksista ja mandolli-
sista tietopuutteista, tulosten viemisestä käytäntöön ja sen luomista haasteis-
ta, viestinnästä, tutkimusten vaikuttavuudesta ja tutkimuksen jatkuvuudesta. 
Asiantuntijahaastattelujen tulokset on esitetty kootusti luvussa 5. 
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4 LÄPIKÄYDYT OHJELMAT JA TUTKIMUKSET 

4.1 Kohti kestävää yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää 
LYYLI (1997-2001) 

4.1.1 Ohjelman kuvaus 

LYYLI eli ympäristövaikutuksiltaan edullisen yhdyskuntarakenteen ja liikenne- 
järjestelmän tutkimus- ja kehittämisohjelma oli käynnissä vuosina 1997-2001. 
Ohjelmaa rahoittivat liikenne-ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, kaup-
pa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Ratahallintokeskus, 
Suomen Kuntaliitto ja Tiehallinto. Ohjelmassa tutkittiin laajasti liikenteen ja yh-
dyskuntarakenteen ympäristösuhdetta. LYYLI-ohjelmassa laadittiin yhteensä 
34 raporttia sen viiden toimintavuoden aikana. Ohjelmassa tuotettiin myös nk. 
LYYLI-teesit (liite 1). Ohjelmassa julkaistut raportit olivat: 

1. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän strategisen tason ympäristö- 
vaikutusten arviointi 

2. Liikennejärjestelmää muokkaavien toimenpiteiden välillisten vaikutus- 
ten selvittäminen 

3. Kaarelan Lyyli; Liikenteen rauhoittaminen asuntoalueilla - Esitutkimus 
4. Näkemyksiä ja kokemuksia eheyttävästä rakentamisesta 
5. Työssäkäyntiliikkuminen ja kimppakyyti pikkukaupungissa 
6. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän ja maankäytön vuorovaiku- 

tus 
7. Maanalaiset pysäköintitilat kaupunkien keskustoissa: vaikutusten arvi- 

ointi 
8. Matkatuotoskäsikirjan esitutkimus ja ohjelmointi 
9. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja pirstoutumisen mallintaminen 
10. Työmatkat ja työpaikkaomavaraisuus 
11. Polttoaineiden hintamuutosten ja työmatkojen verovähennysoikeuden • poistamisen pitkäaikaisvaikutukset 
12. Liikettä työmatkaan! 
13. Car Sharing pääkaupunkiseudulla - Toteutettavuuden arviointi ja liike- 

toimintasuunnitelman kehittäminen 
14. Oulun yliopistollisen sairaalan kimppakyytijärjestelyt 
15. Eheyttävän rakentamisen esteet - Esimerkkialueena Kouvolan seutu 
16. Oulun kaupunkiseudun alueellisen työpaikkaomavaraisuuden lisäämi- 

nen 
17. Palveluverkkoinventointi ja alakeskusten luokittelu Oulun seudulla 
18. Paikkatietojärjestelmän hyödyntäminen joukkoliikenteen suunnittelus- 

sa 
19. Yhdyskuntarakenteen ja liikennetarpeen muutokset suomalaisissa kau- 

pungeissa vuoteen 2020 
20. Liikennejärjestelmän muutosten sekä asumisen, työpaikkojen ja palve- 

lujen sijoittumisen vaikutukset matkustuskäyttäytymiseen 
21. Etäläsnäolon liikenteelliset ja ympäristölliset vaikutukset 
22. Rajaliikenteen vaikutus Imatran - Lappeenrannan seudun liikenteen, 

maankäytön ja palvelurakenteen kehitykseen sekä haitallisten vaiku- 
tusten minimointi 

23. Liikennemelu ja yhdyskuntasuunnittelu - Oulun Lentokentäntie 
24. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennepainotteinen keskusvyöhyke 



14 	 T&K-toiminnan tulosten hyödynnettävyys EKOTULI-teemassa 
LAPIKÄYDYT OHJELMAT JA TUTKIMUKSET 

25. Ekologinen verkosto ja yhdyskuntarakenne 
26. Vapaa Vyöhyke - Maksuton keskustajoukkoliikenne 
27. Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-vyöhyke, Hallittu Hyvä Tulevaisuus 
28. Liikenteen rauhoittaminen - ohjeita ja esimerkkejä 
29. Yleisen tien kattaminen tai tunnelointi - Lainsäädäntö, kaavoitus ja 

kiinteistönmuodostus 
30. Kajaanin kävelykeskustan seurantatutkimus 
31. Maanalaisten tilojen hyödyntäminen keskustoissa ja väyläalueilla 
32. Kohti kestävää yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää - tulok-

sia LYYLI-tutkimusohjelmasta 
33. Oulun seutu ja LYYLI-tutkimusohjelma - Tulosten hyödyntäminen 
34. Liikenne- ja maankäyttösuunnittelu - yksittäisistä matkoista kokonai-

suuksien hallintaan. 

. 
4.1.2 Tuloksia 

Ohjelman avaintulokset on esitetty tiivistettynä vuonna 2002 julkaistussa Timo 
Halmeen ja Hanna Kalenojan laatimassa raportissa "Kohti kestävää yhdyskun-
tarakennetta ja liikennejärjestelmää - tuloksia LYYLI-tutkimusohjelmasta". Ra-
portissa on esitetty avaintuloksista yhdeksän lukua, jotka käsittelevät esimer -
kiksi seudullista yhteistyötä, asuinympäristön viihtyisyyttä, eheyttävää raken-
tamista, joukkoliikenteen asemaa ja palvelujen saavutettavuutta. Jokaisen lu-
vun jälkeen on esitetty taulukko, jossa on kuvattu teema, esitetty sen hyödyt, 
ongelmat ja esteet, ristiriidat, toimenpiteet, kohderyhmät sekä lisätutkimustar-
peet. 

Lyylin tutkimustulokset liittyvät erityisesti Ekotuli-teeman aihealueeseen 
"Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys", mutta 
ohjelman tutkimuksilla on yhtymäkohtia myös aihealueen "Tienpidosta 
aiheutuvan ympäristön kuormituksen väheneminen" ja "Vaikutusten ar-
viointimenetelmien kehittäminen" kanssa. 

Lyylissä laadittiin mm. "Matkatuotoskäsikirjan esitutkimus ja ohjelmointi" -ra-
portti ja "Liikennejärjestelmän muutosten sekä asumisen, työpaikkojen ja pal-
velujen sijoittumisen vaikutukset matkustuskäyttäytymiseen", jotka ovat toi-
mineet lähtötietona Ekotuli-teemastakin rahoitusta saavalle Matkatuotoskä-
sikirjalle ("Matkatuotokset maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa 
-opas matkatuotosten arviointiin"). 

4.2 Kohti esteetöntä liikkumista ELSA (2003-2006) 

4.2.1 Ohjelman kuvaus 

Hieman yli kolmivuotinen esteettömään liikkumiseen keskittyvä Elsa oli liiken-
ne- ja viestintäministeriön koordinoima poikkihallinnollinen tutkimus- ja kehittä-
misohjelma. Elsa-ohjelma oli käynnissä vuosina 2003-2006 ja sen tavoitteena 
oli osaltaan toteuttaa liikenne- ja viestintäministeriön elokuussa 2003 julkaise-
maa esteettömyysstrateg iaa "Kohti esteetöntä liikkumista". Esteettömyysstra-
tegian mukaisesti valtion ylläpitämän liikenneinfrastruktuurin ja julkisen liiken-
teen palveluiden tulee olla esteettömiä ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto te-
kee yhteistyötä kuntien ja yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien 
liikennejärjestelmän osien parantamiseksi. 

. 
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Liikennejärjestelmä tulee toteuttaa siten, että myös lasten, iäkkäiden ja toimi-
misesteisten päivittäinen liikkuminen on turvallista. Elsa-ohjelman tavoittee-
na oli 

• edistää ja tukea työtä liikennejärjestelmän esteettömyyden parantami-
seksi 

• tukea paikallistason toimintaa rahoittamalla suunnittelua ja esimerkki- 
hankkeita tutkimus- ja kehittämisrahoituksen puitteissa 

• koota esteettömään liikkumiseen liittyvää tutkimusta ja kehittämistä yh-
teisen sateenvarjon alle 

• tuottaa ja levittää tietoa hyvistä ratkaisuista ja käytännöistä 
• nostaa aihe esille yleiseen tietoisuuteen. (Vesanen—Nikitin ja Kallio 

2007.) 

Elsa-ohjelma rahoitti yhteensä 31 T&K-hanketta, kolmea opinnäytetyötä sekä 
joukkoliikenteen suunnittelijoille ja henkilökunnalle suunnattua koulutusmate-
riaalia. (Vesanen—Nikitin ja Kallio 2007.) Tähän raporttiin perustuvia ohjelman 
tutkimustuloksia on esitelty luvussa 4.2.2. Tuotetut raportit aihealueittain jao-
teltuna on esitelty seuraavaksi. 

Joukkoliikenteen esteettömät linjat jp  laatukävtävät 
1. Espoon esteetön joukkoliikennelinja 19 
2. Esteetön esimerkkilinja 
3. Helsingin palvelulinjojen kehittäminen 
4. Kotkan palveluliikenteen kehittäminen 
5. Esteettömyys laatukäytävähankkeessa 
6. Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät 

Joukkoliikenteen esteettömät ovsäkit ja terminaalit 
7. Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla 
8. Esteetön terminaali Tapiolaan 
9. Pasilan aseman esteettömyyskartoitus ja toimenpideohjelma 
10. Joukkoliikenteen esteettömyys Oulun kaupungin keskustassa 

• 	 11. Esteettömien bussipysäkkien testaus ja kuljettajakoulutuksen kehittä- 
minen 

JoukkoliikenneDalvelujen kehittäminen 
12. Matkapalvelukeskusten asiakasprofilointien ja tietokantojen arviointi 
13. Tulevaisuuden kaukoliikennebussi 
14. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen palvelulinjojen kuvaaminenjouk-

koliikennerekisteriin 
15. Matkustajainformaation käytettävyyden toimenpideohjelma Helsingin 

kaupungin liikennelaitokselle 
16. Vesiliikenteen esteettömyysselvitys ja toimenpideohjelma 

Kuntien esteettöm vvstvö 
17. Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö 
18. Alahärmän keskustan taajamateiden lähtökohtia ja suunnittelua esteet-

tömyyden näkökulmasta 
19. Järvenpään kaupungin esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukko- 

liikenteen kehittämissuunnitelma 
20. Esteettömyyskartoitus ja toimenpideohjelma Kiuruveden kaupungin ja 

Sonkajärven kunnan taajamiin 
21. Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 
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22. Forssan keskustan esteettömyysselvitys ja joukkoliikenteen esteettö-
myyskartoitus 

23. Esteetön liikenne ja liikenneympäristö - Kokemuksia kuntien esteettö-
myystyöstä 

Tuotekehitvs 
24. Esteettömyys talvihoidossa 
25. Esteettömien ympäristötuotteiden tuotekehityshanke 
26, Esteettömän liikkumisen sujuvuuden, ohjaavuuden ja turvallisuuden 

parantaminen valaistuksen avulla 

Muut 
27. Esteettömyyttä vesiliikenteessä ja matkailupalveluissa 
28. Matkustajien siirtyminen lentokoneeseen 
29. Esteettömien reittien suunnittelu ja toteutus uusilla asuinalueilla 
30. Esteettömyys ja ikääntyneiden palvelutarve 
31. Esteettömyys kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmissa 
32. Esteetöntä palvelua joukkoliikenteessä -koulutuspaketti 

Elsa-oninnäv'tetvöt 
33. Mitä on selkeä joukkoliikenneinformaatio? 
34. Esteettömyys kaavoituksessa - Lohjan keskusta mandollisuuksien ym-

päristönä 
35. Pappa painaa kaasua - lähikauppaan kirkonkytälle. 

4.2.2 Tuloksia 

Elsa-ohjelman hankkeiden välittömiä tuloksia sekä niiden vaikuttavuutta ja 
käytäntöön viemistä arvioitiin ohjelman loppuraportissa, joka laadittiin ohjel-
man viimeisenä toimintavuonna. (Vesanen-Nikitin ja Kallio 2007.) Raporttiin 
perustuvia ohjelman tuloksia on esitelty seuraavaksi. 

Strateaiat ja ohjelmat 
Strategia- ja ohjelmatasolla Elsa vaikutti siten, että esteettömyys otettiin mu-
kaan Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan Liikenneturvallisuussuunni-
telmaan 2006-2010, Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelmaan ja liikenne- ja 
viestintäministeriön Liikenne 2030 -strategiaan. 

Ohjeet 
Ohjelmassa tuotettiin suuri määrä erilaisia ohjeita. Ulkotilojen valaistussuosi-
tuksia muutettiin siten, että ne ottavat paremmin huomioon myös heikkonä-
köiset. Suosituksissa erityiskohteina olivat linja-autopysäkit, asemien sisään- 
käynnit, laiturialueet, ulkoportaat, alikulkutunnelit, ylikulkusillatja reitti asemal-
ta joukkoliikennepysäkille. Uusia valaistusohjeita käytettiin esimerkiksi työn ai-
kana pilotoitujen kohteiden korjaussuunnitelmissaja rakentamisessa sekä Ka-
lasataman uuden metroaseman valaistussuu nnittelussa. Raportissa todetaan 
kuitenkin, että uudet suositukset olisi saatava osaksi käytössä olevia valais-
tuksen suunnitteluohjeita, jotta ne saataisiin laajaan käyttöön. (Vesanen-Niki-
tin ja Kallio 2007.) 

Ohjelmassa tehty valtakunnallinen esitys erikoiskuljetuksia tarvitsevien asiak- 
kaiden asiakas- ja palveluprofiilimallista on otettu käyttöön valtakunnallisessa 
matkapalvelukeskushankkeessa. Muita Elsassa tuotettuja ohjeita olivat jalan- 

. 
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kulkuväylien kunnossapitoluokitus ja -kriteerit, pysäkkikorotuksen mitoitusoh-
je sekä linja-autonkuljettajien esteettömyyskoulutusohje. (Vesanen-N ikitin ja 
Kallio 2007.) 

Suunnittelukävtännöt 
Elsassa tuotettiin myös uusia suunnittelukäytäntöjä, joita olivat esimerkiksi 
esteettömyys liikenneturvallisuussuunnitelmissa, esteettömyys laatukäytävä-
suunnittelussa, esteettömyys kaavoituksessa (dipiomityö) ja joukkoliikenteen 
kokonaispalvelun esteettömyyden inventointi ja suunnittelu. (Vesanen-Nikitin 
ja Kallio 2007.) 

Ohjelmassa kehitetystä liikenneturvallisuussuunnittelun toimintamallista tie-
dotettiin Tiehallinnon tiepiirien liikenneturvallisuus- ja esteettömyysvastuu-
henkilöille. Tiedottaminen vaikutti tulokselliselta, sillä valmistuneissa tai vuon-
na 2006 tekeillä olleissa yhteensä 17 liikenneturvallisuussuunnitelmassa es-
teettömyys oli aiempaa paremmin mukana. Lisäksi vanhoille suunnitelmille 
on alettu tehdä esteettömyystarkastuksia liikenneturvallisuustarkastusten ta-
paan. Kehitetyssä toimintamallissa esteettömyys tulee huomioiduksi liikenne-
turvallisuussuunnitelmia laadittaessa oikealla tasolla ja oikeissa suunnittelu- 
vaiheissa. Työn tuloksena todettiin, että suunnittelutyössä pistemäisestä on-
gelmakohta-ajattelusta tulisi siirtyä liikkumisen ketjun ja jatkuvien reittien ana-
lysointiin ja suunnitteluun. Ohjelma rahoitti myös esteettömyyskartoituksia ja 
esteettömyyden toimenpideohjelmia yhteensä yhdeksässä kunnassa (Vesa-
nen-Nikitin ja Kallio 2007.) 

Tuotteet ja oalve!ut 
Elsassa tuotettuja uusia palveluja ja tuotteita olivat koulutusmateriaali ja kou-
luttajapankki joukkoliikennehenkilökunnan koulutusta varten ja SuRaKu (suun-
nittelu, rakentaminen ja kunnossapito) -ohjeiden mukaisten ympäristötuottei-
den markkinoille tuominen. Esteettömät ympäristötuotteet kehitettiin yhteis-
työssä tuotevalmistajien kanssa. Kehityshankkeessa saatiin valmiiksi uusia 
SuRaKu-vaatimukset täyttäviä tuotteita, kuten betoninen ja luonnonkivinen 

• suojatien reunakivi, lämmitetyt ulkoportaat, näkövammaisia ohjaavat laatat ja 
varoittavat materiaalit. Vuonna 2007 mandollisesti markkinoille tulleista tuot-
teista päättivät tuotevalmistajat itsenäisesti. (Vesanen-Nikitin ja Kallio 2007.) 

Palvelulinjojen kuvaamiselle kehitettiin muoto ja kaikkien Helsingin palvelu- 
linjojen tiedot siirrettiin JORE-tietokantaan. JOREsta tiedot siirrettiin suoraan 
YTV:n Reittioppaaseen ja Linja-oppaaseen, joissa ne ovat olleet toukokuun 
2006 alusta lähtien. Palvelulinjojen näkyminen Internetissä samassa paikas-
sa muun avoimen joukkoliikenteen kanssa on helpottanut tiedon saamista es-
teettömistä yhteyksistä. (Vesanen-Nikitin ja Kallio 2007.) Huomattava kuiten-
kin on, että YTV:n Reittioppaassa on reittitiedot koko pääkaupunkiseudun lin-
jaliikenteestä ja toukokuussa 2008 esimerkiksi Espoon ja Vantaan palvelulin-
jat eivät vielä kuitenkaan näy Reittioppaassa. 

Vaikutukset kunnille 
Loppuraportissa todetusti Elsa-ohjelman vaikutukset kunnissa vaihtelevat suu-
resti sen mukaan, miten aktiivisia kunnassa on aiemmin oltu esteettömyysasi-
oiden suhteen ja onko kunta ollut tutkimus- tai kehittämishankkeen pilottikun-
tana. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyviä pilotti- ja hankekohteita oli EI-
sassa yhteensä peräti 26 paikkakunnalla. Lisäksi ohjelman aikana perustetun 
Esteetön kunta -verkosto, johon ohjelman päättyessä kuului 38 kuntaa. Osas- 
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sa näistä oli myös Elsan tutkimus- ja kehittämishanke. Yhteensä Elsa-toimin-
taa oli 54 paikkakunnalla. (Vesanen-Nikitin ja Kallio 2007.) 

Todellisten vaikutusten arviointi 
Ohjelman konkreettisia tuloksia olivat uudet esteettömyysohjeet ja suunnit-
telukäytännöt, ohjelmassa kehitetyt palvelut ja tuotteet sekä joukkoliikenteen 
henkilökuntaa ja suunnittelijoita varten laadittu koulutusmateriaali. (Vesanen-
Nikitin ja Kallio 2007.) 

Elsan loppuraportissa esitettyjen tulosten käyttöönoton ja ohjeiden omaksu-
misen pitkän aikavälin tulokset ja vaikutukset ovat vielä tutkimatta ja epäsel-
vää on, kuinka hyvin tulosten jalkauttaminen on lopulta onnistunut. Ohjelman 
päättymisen jälkeen ohjelmasta teetettiin ulkoinen arviointi, jossa ohjelman tu-
loksellisuutta käsiteltiin eri näkökulmista. Arvioinnissa tuotiin esille mm. se, et-
tä aikaansaatujen tulosten levittäminen ja todellinen juurruttaminen osaksi py -
syviä toimintakäytäntöjä vaikuttaa muodostuneen haasteelliseksi myös Elsas-
sa. Lisäksi arvioinnissa tuotiin esille, että hanke- ja ohjelmamuotoiselle kehit-
tämiselle ovat lähes poikkeuksetta tavallisia ongelmat niin käynnistämis- kuin 
päätösvaiheessa. Etenkin käynnistysvaiheessa ohjelmat hakevat hyvin usein 
muotoaan, mikä on yleistä hyvästäkin suunnittelusta huolimatta. Vastaavas-
ti päätösvaiheessa haasteeksi muodostuu panostaminen tulosten juurruttami-
seen. Näiden arvioinnissa esitettyjen havaintojen todettiin pätevän myös El-
sa-ohjelmaan. (Wiik ym. 2007.) 

Elsa-ohjelma poikkeaa muista tutkituista T&K-ohjelmista siten, että ohjelmas-
sa oli mukana useita kuntia. Kuntien aktiivisuus vaihteli tosin paljon keske-
nään, mutta ohjelmassa kuntien osallistumismandollisuudet oli kuitenkin huo-
mioitu hyvin. 

Ekotuli-teemassa esteettömyysasiat koskettavat erityisesti a ihealuetta 
"Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys". Elsa- 
projektin jatkona laaditussa Ekotuli-projektissa "Esteettömyyden reitit ja 
alueet - toimintamalli" luotiin toimintamalli esteettömyyden korkean ta-
son alueiden tai reittien määrittelyn avuksi. 

4.3 Joukkoliikenteen tutkimusohjelma JOTU (2004-2007) 

4.3.1 Ohjelman kuvaus 

JOTU oli liikenne- ja viestintäministeriön vuosille 2004-2007 ajoittunut tutki-
musohjelma, jonka tavoitteena oli: 

• analysoida joukkoliikenteen yhteiskunnallisia, ympäristöllisiä, taloudelli-
sia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä kehittää menetelmiä, tapoja ja työka-
luja näiden vaikutusten arvioimiseen 

• selvittää liikennemuodon ja liikkumistavan valintaan vaikuttavia syitä ta-
valla, joka mandollistaa liikennepoliittisten toimien nykyistä paremman 
kohdentamisen ja tehokkaamman joukkoliikenteen markkinoinnin 

• kasvattaa joukkoliikenteen suunnittelun ammattilaisten, tutkijoiden ja 
päättäjien joukkoliikenteeseen liittyvää osaamista sekä alan opetuksen 
määrää ja laatua Suomessa. 

. 

. 
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Ohjelman rahoittamat tutkimukset voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryh-
mään:joukkoliikenteen arvioinnin kehittäminen ja liikennemuodonja liikkumis-
tavan tutkimus. Ohjelmaan kuului 29 erillistä tutkimusta, jotka on esitetty ai-
healueittain jaoteltuna seuraavaksi. 

Joukkoliikenteen houkuttelevuus ja kulkutavan valinta 
1. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja käytön lisääminen eri liikkujaryh- 

missä 
2. Joukkoliikenteen kokonaislaatuun vaikuttavat tekijät painopistealueena 

paikal lisI i ikenne 
3. Asiakasko valitsee? JOTU- ja Astar-tutkimusohjelmien tuloksia 
4. Sosiaalinen turvallisuus suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkolii- 

kenteessä 
5. Turvallisuuden merkitys pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä 
6. Kulkutavan valinta kolmannessa iässä 
7. Joukkoliikenteen nopeuttaminen keskeisenä kilpailutekijänä 
8. Autoilijatjoukkoliikenteessä. Asenteiden ja kokemusten merkitys kulku- 

tavan valinnassa 
9. Kotikuja. Liikkumisen valinnat tiiviillä pientaloalueella 
10. Markkinoinnilla matkustajia? 
11. Nousuja joukkoliikenteeseen - myös maaseudulla? 

Liikkujaryhmät ja palvelutasotekijät 
12. Liikkujaryhmät valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimusaineistossa 
13. Liikkujaryhmät Turun aluerakenteessa 
14. Liikkujaryhmät suomalaisissa kaupungeissa 
15. Joukkoliikenteen palvelutasotekijöiden arvottaminen 
16. Joukkoliikennematkan eri osien painoarvoja (Osatutkimus: Joukkolii- 

kenteen käytön edistäminen työmatkoilla) 
17. Tulevaisuuden haasteita lasten ja nuorten liikkumistarpeissa 
18. Saavutettavuuden mittarit. Alueiden saavutettavuus liikenneyhteyksien 

tason ja aluekehityksen edellytysten mittarina • 	19. Kulkutapojen rinnakkaiskäyttö ja siirtymäpotentiaali 
20. Tarpeellinen autoilu? Yksityisautoilu Etelä-Espoossa Länsimetron vai- 

kutusalueella 
21. Liityntäpysäköinti osana pääkaupunkiseudun liikkumisen ohjausta 

Lippu- ja taksajärjestelmä 
22. Uusien tariifijärjestelmien vaikutukset lipputuloihin ja matkustajamää-

rii n 
23. Joukkoliikenteen kausilipputarjonnan kehittämismandollisuudet kau-

punkiseuduilla 

Ohjeet ja muut yleiset selvitykset 
24. Asiakastyytyväisyystutkimusten kehittäminen 
25. Brändin kehittämistyökalu kaupunkiseutujen joukkoliikenteelle 
26. Joukkoliikenteen kehittämisen esteet 
27. Joukkoliikenteen tulevaisuus 
28. Joukkoliikenteen vaikutusten arviointi. Yleisohje 
29. Tulevaisuuden keskisuuri joukkoliikennekaupunki. 
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Laajemmin JOTU-ohjelmasta on kerrottu sen kotisivuilla osoitteessa http:// 
wwwjotu.fi/. Liikenne-ja viestintäministeriön on myös tarkoitus käynnistää JO-
TUn seurantaprojekti vuoden 2008 aikana. 

Jotun yhtymäkohdat Ekotuli-teemaan liittyvät lähinnä aihealueeseen 
"Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys". 

4.4 Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma LINTU (2002-2005, 2006-
2010) 

4.4.1 Ohjelman kuvaus 

LINTU eli Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus-ja kehittämisohjel-
man ensimmäinen vaihe oli käynnissä 2002-2005 ja toinen vaihe jatkuu vuo-
den 2010 loppuun. LINTU-ohjelmaa rahoittavat liikenne-ja viestintäministeriö, 
Tiehallinto ja Ajoneuvohallintokeskus. Myös Liikenneturva on osallistunut oh-
jelman ohjaukseen rahoittajatahojen lisäksi. Kaikki LINTU-ohjelmaan kuulu-
vat, Tiehallinnolta rahoitusta saavat ja Ekotulen toimintakautena (2006-2009) 
käynnistetyt LINTU-projektit ovat myös Ekotuli-teeman projekteja. 

LINTU-ohjelma on perustettu vahvistamaan pitkäjänteisen liikenneturvallisuus-
työn edellytyksiä. Ohjelman toiminta- ja viestintäsuunnitelmassa LI NTU-ohjel-
man ensisijaiseksi tavoitteeksi määriteltiin liikenneturvallisuuden edellytysten 
parantaminen siten, että valtioneuvoston asettamat liikenneturvallisuustavoit-
teet saavutettaisiin ja liikenneturvallisuusvisio toteutuisi. Vision toteutumisen 
ja siten hankehakujen suuntaamisen kannalta tärkeiksi aihealueiksi ohjelmas-
sa on määritelty seuraavat: 

• liikenneturvallisuustyön edellytyksien parantaminen 
• liikenteen kasvun hillintä 
• ihmiseen vaikuttaminen 
• ajoneuvot 
• infrastruktuuri 
• kevyt liikenne ja joukkoliikenne 
• joukkoliikenneja raskas liikenne. (Korhonen 2007.) 

Lintu-ohjelmasta on tehty arviointi, joka valmistui syksyllä 2005. Lisäksi arvi-
oinnin jälkeen ohjelman tuloksista laadittiin yhteenvetoraportti. Tammikuussa 
2007 valmistunut yhteenvetoraportti käsitteli siihen mennessä valmistunutta 
25 raporttia ja niiden tuloksia. Yhteenvetoraportin jälkeen Lintu-raportteja on 
syyskuussa 2008 valmistunut 12. Tehtyjen Lintu-tutkimusten jakautuminen ai-
hepiireittäin on kuvattu seuraavaksi. 

Liikenneturva!!isuuden oainoarv'o. hankkeiden ohielmointi ja arø'jpinti 
1. Kansalaiset, päättäjät, liikenneturvallisuus ja päätöksentekoprosessi 
2. Kuntien valtuutettujen mielipiteitä liikenneturvallisuudesta 
3. Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arviointi ja kokemukset turval-

lisuussunnitelman laatimisesta 
4. Näkökulmia liikenneturvallisuustavoitteiden ohjaavuudesta tienpidossa 
5. Tienpidon uus-ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenne-

turvallisuuden näkökulmasta 
6. Näkemyksiä liikenneturvallisuusvisiosta ja liikenneturvallisuuden huo-

mioon ottaminen kandessa esimerkkiorganisaatiossa 
7. Ajo-oikeuteen liittyvät prosessit. Esiselvitys. 
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Kuliettaiiin vaikuttaminen. valvonta 
8. Liikenteen kameravalvontaan liitetyn haltijavastuun toteuttamisvaihto-

ehtojen vertailua 
9. Väsyneiden kuljettajien ajokyvyn testaaminen. Pilottitutkimuksia maan-

tiellä ja laboratoriossa. 
10. Autoilijoiden henkilökohtaiset turvallisuusohjelmat 
11. Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvista auto- ja lii-

kennevakuutusmaksuista 
12. Nopeudenhallinnan nykytilaja mandollisuudet 
13. Tehostetun kameravalvonnan ja alennetun puuttumiskynnyksen vaiku-

tus liikenneturvallisuuteen 
14. Alkolukon vapaaehtoinen käyttökokeilu 

Liikenne ia maankävttä. liikenteen kasvun hillintä 
15. Liikenneturvallisuus kaavoituksessa 
16. Tieliikenteen kasvun hillintäja liikenneturvallisuus. Esiselvitys. 
17. Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus. Kasvun hillinnän mandollisuu-

det Oulun seudulla. 
18. Valtatie kylänraittina. Liikenneturvallisuus haja-asutusalueiden maan-

teillä. 
19. Taajama-alueiden liikennekuolemat vuosina 2000-2005 

Liikenneonnettomuuksien tietopohia. tilastointi 
20. Suomen kuntien liikenneturvallisuus - KULTI 
21. Liikenneonnettomuuksien tilastointi. Selvitys nykytilasta ja kehittämis-

tarpeista 
22. Loukkaantumisten vakavuus tieliikenneonnettomuuksissa - Louk-

kaantumisten vakavuuden luokittelu sairaaloiden hoitoilmoitusrekiste-
rin avulla. 

Liikenneriskien vähentäminen. liikennevmoäristö 
23. Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskitja niiden vähentäminen au-

• 	 toliikenteessä yksiajorataisilla pääteillä. 
24. Kustannustehokkaat keskikaiteelliset tiejärjestelyt 
25. Suojateiden turvallisuus. 

Kuliettaiat. kuliettaiaooetus 
26. Talviolosuhteet opettavat. Mitä kuljettaja oppii vaikeisiin talviolosuhtei-

sun mukautuessaan 
27. Nuorten kuljettajien elämäntavan ja arvojen vaikutus liikenneturvalli-

suusasenteisiin, käyttäytymiseen ja onnettomuuksiin 
28. Kuljettajien sosiaaliset taidot liikenteessä. 

Tavaraliikenne. ioukkoliikenne 
29. Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuusvastuu 
30. Linja-autojen liikenneturvallisuus, linja-autonkuljettajakysely 
31. Liikennerikosten vaikutus liikennelupiin raskaassa liikenteessä. 

läkkäät kuliettaiat 
32. Ikääntyvän väestön ajotaidon ylläpito. Jatkokoulutusinterventio ja sen 

seuraukset myöhempään ajamiseen, seurantatutkimuksen jatkovaihe. 
33. läkkäiden kuljettajien ajokyvyn arviointi liikenteessä. Neuropsykologis-

ten testien ja itsearvioinnin yhteydet käytännön ajamiseen. 
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Ajoneuvot. kävely ja nyöräily sekä talvikunnossppito 
34. Henkilöauton korikorjauksen ja ikääntymisen vaikutus liikenneturvaHi-

suuteen 
35. Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat voitaisiin es-

tää 
36. Talviliikenteen turvallisuus Suomessa ja Ruotsissa 
37. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapatur-

mat. 

4.4.2 Tuloksia 

Ohjelman arvioinnissa ja sen yhteydessä tehdyissä haastatteluissa korostet-
tiin, että tutkimusohjelman tuottama tieto ei voi siirtyä suoraan päätöksente-
koon. Sen sijaan tulokset vaikuttavat eri organisaatioissa käytäntöihin, toimin-
nan painopisteiden valintaan ja erilaisiin suunnitelmiin. Sen vuoksi ohjelman 
tuloksellisuutta ei voi arvioida tulosten hyödyntämisen näkökulmasta (kesken 
ohjelmakautta). Tästä huolimatta ohjelma voi olla merkittävä tekijä päätök-
senteon taustalla, koska se voi luoda uskottavuutta tutkimuksen kohteelle ja 
edelleen vaikuttaa päätöksenteon taustalla käytettävään tietoon. Yhteyttä tut-
kimuksen ja päätöksenteon välillä on kuitenkin vaikea määrittää, sillä päätök-
sentekoon vaikuttavat monet muutkin asiat kuin liikenneturvallisuustutkimus. 
Toisaalta tutkimustulokset eivät aina ole yksiselitteisiä, jolloin päätöksentekijäl-
le jää mandollisuus valita mieleisensä perustelut. (Lampinen ja Saarlo 2005.) 

Arvioinnissa haastatellut pitivät selvänä, että ohjelma on edistänyt asiantun-
tijoiden tietämystä sekä koonnut ja tehostanut liikenneturvallisuusasioiden 
eteenpäin viemistä. Ohjelman koettiin olleen myös hyvää koulutusta tutkijoille 
ja luoneen uusia yhteistyökanavia. Toisaalta osa haastatelluista koki ohjelman 
vaikutusten laajemmin koko tiikennealalla olleen vähäisiä, mikä saattaa liittyä 
myös siihen, ettei tutkimushankkeiden tulosten hyödyntämissuunnitelmille an-
nettu merkittävää painoa ohjelmassa. (Lampinen ja Saarlo 2005.) 

Arvioinnissa todetaan, että ohjelma ei ole tehokas vaikutuskeino aihealueen 
tunnettavuuden ja arvostuksen lisäämiseksi. Yksittäiset tutkimukset ja niiden 
tulokset voivat nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä, mutta ohjelmakokonaisuus 
tunnetaan ainoastaan asiantuntijapiireissä. Lisäksi arvioinnissa todetaan, et-
tä hankekohtaisen tiedotuksen tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta tulisi li-
sätä. Hankkeiden tutkimussuunnitelmaan ja rahoitukseen pitäisi sisältyä tiedo-
tus- ja hyödyntämissuunnitelma, jossa on huomioitu tiedotuksen hankekohtai-
set kohderyhmät. (Lampinen ja Saarlo 2005.) 

LINTU-ohjelma kuuluu Ekotuli-teeman aihealueeseen "Ihmisten liikkumi-
sen turvallisuus ja elinympäristön terveellisyys". 

4.5 Ympäristäkiusterin tutkimukset 

Ympäristöklusterin tutkimukset on käyty läpi vuodesta 1997 lähtien. Tutkimuk-
sia on lukuisia, eikä niitä kaikkia ole sen vuoksi lueteltu. Ohjelmakaudetja niis-
tä Ekotulen kannalta kiinnostavia projekteja on esitelty seuraavaksi. Lisäksi 
ohjelmakausien verkkosivut on annettu lisätietojen etsimistä varten. 

fl 

. 
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Kausi 1997-1999: Ekotehokkuus. yhteistyö ja yrjttämjnon 
Ympäristökiusterin tutkimusohjelman ensimmäisen ohjelmakauden 1997-
1999 hankkeet eivät koskettaneet Ekotuli-teemaa otsikosta huolimatta juuri-
kaan. Ensimmäisen ohjelmakauden teemat kattoivat maatalouden sekä met-
sä-, metalli- ja rakennusteollisuuden, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden, ki-
viaineshuollon ja vesihuollon. Ohjelmakaudesta lisää löytyy 1 nternet-sivulta 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=  1171 2&lanfi. 

Kausi 00-02. Ekotehokkuus. vmøaristömvönteinen infrastruktuuri ja kes-
tävä tietovhteiskunta 

1. Ympäristöpolitiikka arviointikriteerien valossa - tarkastelu uusista ohja-
uskeinoista (SYKE) 

2. Maankäytön ja liikenteen suunnittelun keinoja ilmansuojelun ja melun-
torjunnan edistämiseksi (YTV) 

3. Muutoksen hallinta maankäytön suunnittelussa 
(ohjelmakaudesta lisää: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=  
11711 &lan=fi) 

Kausi 03-05. Ekotehokas yhteiskunta 
4. Ekotehokkuus supistuvissa ja kasvavissa taajamissa: Muuttuvan yh-

dyskuntarakenteen fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys 
5. FIN-MIPS Liikenne 
6. Ekologinen verkosto ja kaupunkien maankäytön suunnittelu 
7. Liikennesektorin ilmastostrategia keskisuurissa kaupungeissa 
8. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen toimivuus ja elinympäristön laatu 

- toimintapolitiikat, mittarit ja ihmisten arjen käytännöt 
(ohjelmakaudesta lisää: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=  
1171 0&lan=fi) 

Kausi 06-09. Ekotehokas yhteiskunta 
9. Matkatuotokset maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa - 

opas matkatuotosten arviointiin (myös EKOTULI-projekti) 
• 	 10. Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot (marraskuus- 

sa 2008 tutkimus on kesken) 
11. Urban Generator - maankäytön muutoksen mallinnusmenetelmä 
12. Katupölyn vähentäminen kevätpuhdistuksen ja talvikunnossapidon 

avulla - tutkimus- ja kehittämisprojekti KAPU 
13. 1 Imastonmuutoksen huomioiminen kaavoituksessa 
14. Sään ääri-ilmiöt nykyilmastossa ja uusimpiin mallikokeisiin perustu-

vat arviot ilmastonmuutoksesta sopeutumistutkimuksia varten ACCLI M 
(myös EKOTULI-projekti, marraskuussa 2008 kesken). 
(ohjelmakaudesta lisää: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=  
1 8924&lan=fi) 
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5 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN 
ARVIOINTIA 

5.1 Luvun sisällöstä 

Tässä luvussa esitetyt asiat ovat tulleet esille työn aikana tehdyissä asiantunti-
jahaastatteluissa sekä niissä käydyissä keskusteluissa. Näkemykset edustavat 
haastateltuja tahoja. S u urilta osin haastattelut täydensivät toisiaan, mutta jotkin 
asiat tulivat esille kaikissa haastatteluissa. Tällaisia olivat muun muassa yksise-
litteisten vaikutustutkimusten puute, kuntien rooli tutkimus- ja kehittämishank-
keiden tulosten hyödyntämisessä sekä maankäyttö ja sen ohjausmekanismit. 

5.2 Rahoituksesta 

Valtion T&K-rahoitusta on suunnattu uudelleen 2000-luvulla. Yhteensä rahoi-
tusta on lisätty jonkin verran, mutta esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön 
tutkimus- ja kehittämisrahat ovat vähentyneet viidessä vuodessa noin 60 pro-
senttia. Myös ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämisrahat ovat vähenty-
neet merkittävästi viime vuosina: rahoitus on puolittunut pelkästään vuodesta 
2007 vuoteen 2008. Väylävirastoissa T&K-rahoitusta on pienennetty tätä vä-
hemmän. 

T&K-rahoja on 2000-luvulla suunnattu valtakunnallisesti aiempaa enemmän 
Suomen Akatemialle ja Tekesille. Tästä on seurannut liikennealalla vapaan tut-
kimuksen puutetta, mikä näkyy esimerkiksi väitöskirjojen vähenemisenä. Vie-
lä 1990-luvulla tilanne oli toinen, sillä tunnistetulle tutkimustarpeelle oli melko 
helppo löytää rahoitusta. Tekes-ohjelmissa vapaiden hakujen osuus on pieni 
ja niistä kilpailevat useat, eri aihealueiden hankkeet. Täten rahoituksen saa-
minen sitä kautta voi olla vaikeaa. 

Hankintalainsäädäntö muuttui kesäkuussa 2006, mikä on saattanut näkyä joil-
lain aloilla rahoituksen saamisen vaikeutumisena. Tämä saattaa olla osittain 
seurausta lain tulkinnasta, sillä todellisuudessa uusi hankintalaki vapautti mer-
kittävän osan T&K:sta kilpailutukselta. Joskus rahoitusta saatetaan kuitenkin 
joutua etsimään tutkimukselle pitkäänkin, mikä on seurausta rahoituksen vä-
hyydestä ja tutkimus- ja kehittämisrahoituksen uudelleen suuntaamisesta. 

5.3 Tutkimuksen liikkeellelähtö 

5.3.1 Lähtökohtia 

M inisteriöissä tehtävä tutkimus on tarkoitettu palvelemaan valtioneuvoston 
hallitusohjelmaa ja hyödyttämään päätöksentekoa: tutkimustuloksia käytetään 
poliittiseen päätöksentekoon ja strategioiden luomiseen. Liikenneympäristö tu-
lee tuntea, jotta tavoitteita voidaan asettaa. Tutkimus on usein kuitenkin kau-
kana oikeista päättäjistä ja tutkimustulosten eteenpäinviemistä tarvitaan. Tut-
kimuksista vastaavien virkamiesten yhtenä tehtävänä on viedä tutkimustietoa 
eteenpäin päättäjille. 

Yliopistojen tekemään tutkimukseen vaikuttaa yliopistolakiin kirjattu yhteiskun- 
tavastuu. Yliopistoilla on perusopetus- ja tutkimusvelvollisuuden lisäksi vastuu 
puuttua havaittuun yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Eri aloilla yhteiskuntavas- 

. 

. 
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tuu ilmenee eri tavoin, mutta yhdyskuntatekniikan aloilla se voi ilmetä hyvinkin 
konkreettisesti. Tutkijoiden tulee tuoda esille yhteiskunnallisesti tärkeitä asioi-
ta. Yhteiskuntavastuu toteutuu muun muassa siten, että tutkijat antavat lau-
suntoja, joilla nostetaan esille tutkimustuloksia. Tutkijat pyrkivät myös tuomaan 
esille asioita siten, että ne puhuttelevat esimerkiksi kunnallisia päätöksenteki-
jöitä. Yhteiskuntavastuu ilmenee asiantuntijafoorumeilla, kuten ministeriöiden 
ja virastojen tasolla, ei niinkään yleisessä julkisessa keskustelussa. 

Tutkimuksen liikkeellelähtö voi tapahtua monella eri tavalla. Tutkimuksen käyn-
nistäminen voi joskus olla vaikeaa ilman poliittista tilausta. Selkeä poliittinen ti-
laus, nk. "ponnanduslauta", helpottaa tutkimuksen käynnistämistä huomatta-
vasti. Se, mistä ponnanduslauta tutkimukselle tulee, voi vaihdella. Ilmaston- 
muutos on hyvä ponnanduslauta ympäristönäkökulmien eteenpäin viemiseksi 
liikenteessäkin, mutta sen hyödyntäminen riippuu myös siitä, miten asia ym-
märretään. Esimerkiksi liikkumisen ohjausta ei ole toistaiseksi mielletty ilmas-
topolitiikaksi, mikä on todennäköisesti yksi syy siihen, ettei se ole Suomessa 
lähtenyt käyntiin. 

5.3.2 T&K-ohjelma vai yksittäinen hanke? 

Kokonaisuuden hallinnan kannalta on erittäin hyödyllistä, että tutkimushank-
keita tarkastellaan ohjelmallisessa mielessä. Tällöin ohjelmaan voidaan koota 
asioita saman sateenvarjon alle. Yksittäiset hankkeet vievät suhteessa enem-
män virkamiesten aikaa kuin hyvin pohditut ohjelmakokonaisuudet: ohjelma 
on käytännöllinen myös tilanteissa, joissa rahallisia resursseja on vähän. Oh-
jelmat luovat alustan tutkijoiden välisille tiedonvaihtofoorumeille. Ohjelmat ei-
vät kuitenkaan itsestään takaa tutkimuksen jatkuvuutta, vaan siinä tutkijoiden 
ja tutkimuksen rahoittajien sitoutuminen aiheeseen on olennaisessa asemas-
sa. Lisäksi ohjelman menestyksen yhtenä perustana on, että sillä on jonkin- 
tasoinen oma rahoitus. Ohjelma ei etene, jos se muodostetaan pelkästään sa-
teenvarjoksi tarkoituksena koota yhteen muussa yhteydessä rahoitettuja hank-
keita. 

Ongelmana useissa viime vuosien aikana käynnissä olleissa ohjelmissa on ol-
lut, että kunnat ovat olleet näissä heikosti mukana. Tässä tosin poikkeuksena 
on Elsa-ohjelma, jossa kuntia saatiin aktivoitua hyvinkin onnistuneesti. Kuntia 
tulisi aktivoida ja ottaa mukaan tutkimus- ja kehittämisohjelmiin. Kuntatyössä 
on pakko tehdä ne asiat, jotka kuuluvat kunnan tehtäviin. Osallistuminen on-
kin usein myös pitkälti resurssikysymys. Valtion rahoittamat tutkimukset pitäi-
si kuitenkin laatia niin, että ne palvelevat kuntien työtä, eikä siten, että ne syö-
vät kuntien jo ennestään vähäisiä resursseja. Esimerkkinä ohjelmasta, jossa 
kunnat huomioitiin hyvin, on Kohti esteetöntä liikkumista (ELSA) -ohjelma. El-
sa tuki mm. Helsinki kaikille -hanketta, jolla pyrittiin parantamaan Helsingin es-
teettömyyttä. Kysymyksenä on, kuinka kuntien motivaatio osallistua saadaan 
aikaiseksi. Esimerkiksi esteettömyyden edistäminen syö kunnan resursseja, 
mutta toisaalta tuo myös hyötyjä. 

5.3.3 Yhteishanke vai yhden hanke? 

Yhteishankkeet ovat hyödyllisiä etenkin Tiehallintoa palvelevissa projekteissa, 
koska silloin eri osapuolten mielipiteet tulevat esille ja priorisointia käydään läpi 
jo projektitasolla. Eri osapuolten näkemysten esille tuominen yhteishankkeissa 
on tärkeää. Projektit saattavat tosin yhteishankkeissa olla yleisemmällä tasol- 
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la kuin yksittäisissä erillisissä hankkeissa etenkin, jos yhteishankkeet ovat iso-
ja. Yhteishankkeet ovat kuitenkin tärkeitä ja mandollistavat sen, että Tiehallin-
to tekee strategiset päätökset ottaen huomioon muiden osapuolten näkemyk-
set. Sektoritutkimuksessa pyritään ratkaisemaan osa eri organisaatioiden int-
ressien yhteensovittamisen haasteista. 

Pelkästään se, että on paljon osapuolia, ei heikennä tutkimuksen tasoa. On-
gelmia kuitenkin syntyy, jos tutkimus ei ole kenenkään intresseissä. Tutkimuk-
sen eteenpäin viemistä auttaa, jos tutkimuksella on isäntä ja isännällä vahvaa 
motivaatiota ja tunnelatausta aihetta kohtaan. Hankkeissa teettäjätaholla tu-
lisi muutenkin olla vahva näkemys siitä, mitä se haluaa projektista. Silloin tu-
losten saamisen vastuu on ohjausryhmän jäsenillä. Tärkeää ei siis niinkään 
ole se, onko projektissa mukana monta tahoa, vaan se, että on strategia, jo-
hon on sitouduttu ja jota tutkimus osaltaan toteuttaa. 

5.4 Tulokset ja niiden vieminen käytäntöön 

5.4.1 Maankäytästä 

Tarve liikenteen ja maankäytön yhteistyölle on ollut yleisesti hyväksytty jo 
1990-luvulta asti. Tästä huolimatta maankäytön ja liikenteen suunnittelun yh-
distämisen tilanne ei ole juurikaan edennyt viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana. Tosin kuntaliitosten ja Suomen kunta- ja palvelurakenteen uudistamis-
hankkeen (Paras) vuoksi monilla kaupunkiseuduilla ollaan hakemassa seu-
dullista yhteistyötä ja liikkumistarpeita tarkastellaan seudullisesti. Seudullinen 
ajattelu ja näkökulma ovatkin todella tärkeitä ja siinä käytännöt ovat jonkin ver-
ran muuttuneet. 

Ihmisten liikkumisen osalta tulisi tarkastella alueellisia kokonaisuuksia. Asema- 
ja yleiskaavatasoilla yhteistyötä tehdään, mutta ajoitus on väärä. Maankäytön 
vaikutukset ylittävät kuntarajat, jolloin maankäytön ja liikenteen yhteensovitta-
misen aloittaminen yleiskaavatasolla on liian myöhäistä. Yhteistyö tulisi aloit-
taa paljon aiemmin, maakuntakaavan tasolla. Maakuntaohjelmiin, -strategioi-
hin ja -visioihin tulisi saada jonkinlainen mekanismi, jolla liikenteen ja maan-
käytön vuoropuhelu saataisiin käyntiin. Asioita toki pohditaan, kukin taho tar-
kastelee asioita oman pöytänsä ääressä, mutta yhteistyö ja yhteiset kokoontu-
miset puuttuvat hyvin usein. Myös kuntien itsehallinnon rajoittamisesta on kes-
kusteltu. Tämän ei välttämättä tarvitse ilmentyä lainsäädännön kautta, vaan 
valtion tulisi olla suuntaamatta rahoitusta sellaisiin hankkeisiin, jotka hajautta-
vat maankäyttöä. 

Yhdyskuntarakenteen kysymys on pääosin kiinni tahtotilasta ja maankäytön 
ohjauksen muutosta tarvitaan edelleen. Jokainen maankäytön suunnittelija 
tuntee perusasiat maankäytön tiivistämisestä yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
seenja tarpeeseen edistää kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen asemaa. Täs-
tä huolimatta elinkeinon kilpailukyky ajaa usein ohi muiden tavoitteiden. Tule-
vaisuudessa tarve joukkoliikenteen edellytysten turvaamiseksi kaavoitukses-
sa tulee olemaan entistä tärkeämpi ja sitä tullaan korostamaan. 

Toisaalta maankäytön ja liikenteen suunnittelun kytkeminen yhteen on kiin-
ni myös toimintatavoista ja suunnitteluprosessi kaipaakin kehittämistä: liiken-
nejärjestelmäsuunnittelu ja kaavoitus tulisi tehdä yhteistyössä ja tiiviissä kes-
kusteluyhteydessä keskenään. Toimintatapojen ja menetelmien kehittämisek- 
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sija käyttöönottamiseksi tultaneen jatkossa tekemään kehittämistyötä minis-
teriötasolla. Esimerkiksi sektoritutkimusohjelma tarjoaa tähän entistä parem-
mat mandollisuudet. 

Ilmiöinä haja-asutusalueen ja automarkettien lisääntyminen ovat kytköksissä. 
Toimintojen sijoittaminen on kuitenkin tärkeämpää kuin asuinpaikkojen hajau-
tuminen: yksittäisiä haja-asutusalueita suurempi ongelma ovat hajallaan ole-
vat kaupan yksiköt. Esimerkiksi Vantaalla sijaitseva kauppakeskus Jumbo ke-
rää ihmisiä sellaisistakin paikoista, joihin pääsisi joukkoliikenteellä. Tällaisten 
tilanteiden estämiseksi tarvitaan lainsäädäntöä. Maankäytön ohjauksessa tiet-
tyjen toimintojen sijoittamisessa voitaisiin edellyttää joukkoliikennetarjontaa si-
ten, että toimintoja ei sijoiteta joukkotiikenteen kannalta huonosti saavutetta-
viin paikkoihin. 

Vaikka väestön sijoittuminen on olennaista, on myös muistettava, että YTV-
alueellakin 80-90 % asukkaista asuu hyvän joukkoliikenneyhteyden varrella. 
Se ei silti välttämättä konkretisoidu kulkutapaosuuksissa. Siihen, miksi jollain 
alueella on paljon autoja ja toisella ei, ei aina ole selkeää vastausta. Asuinpai-
kan valinnat ovat isoja kysymyksiä. Toisaalta yhteiskunnalla on myös vastuu 
estää ihmisiä tekemästä sellaisia ratkaisuja, jotka tekevät elämisen liian kal-
liiksi. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ohjaavat kuntien ja maakuntien 
kaavoitusta ja ne on otettava huomioon valtion viranomaisten toiminnassa. VA-
Tit ovat kaavoituksen ennakko-ohjausväline: tavoitteet on otettava huomioon 
kaavoituksessa siten, että niiden toteutumista edistetään. VATien toteutumis-
ta kaavoissa seurataan ympäristöhallinnon kaavaohjauksella, jota tekevät YM 
ja alueelliset ympäristökeskukset. VATit ovat kuitenkin melko yleisellä tasolla, 
jolloin ne eivät aina konkretisoidu maankäyttöä suunniteltaessa. VATien yleis-
piirteisyys on suurelta osin seurausta tavoitteissa mainittujen asioiden valta-
kunnallisesta luonteesta, jolloin suunnitteluratkaisuiden osalta ei voida mennä 
kovin yksityiskohtaisiin kuvauksiin. Tavoitteissa esitettyjen periaatteiden tulee 
toteutua ja tarkentua kaavoituksessa. 

Ongelmia aiheuttavat myös näkemykselliset ristiriidat, joita eri tahojen kesken 
on. Keväällä 2008 käynnissä ollut keskustelu Ideaparkin rakentamisesta Vih-
tim on nostanut maankäytön kysymyksiä julkisuuteen ja suuren yleisön tietoi-
suuteen. Asuntoministeri Jan Vapaavuori vastusti noin 15 hehtaarin kokoiseksi 
suunniteltua, noin 200 liikettä sisältävän Vihdin ldeaparkin rakentamista. Asun-
toministeri totesi ldeaparkin hajottavan yhdyskuntarakennetta ja piti hanketta 
ilmastopoliittisesti kestämättömänä, sillä kauppakeskukseen pääsisi vain au-
tolla. Ideaparkin vuosittaisiksi kävijämääriksi on arvioitu 10 miljoonaa ihmistä. 
Vihdin ldeapark-keskustelussa Vapaavuori viestitti, että hän joutuu mitä toden-
näköisimmin jättämään Vihdin Ideaparkin vaatiman maakuntakaavan muutok-
sen vahvistamatta. Vaikka valtakunnan tasolla ldeapark-konsepti ei ole ympä-
ristöllisesti toivottava, on esimerkiksi Pieksämäelle tuleva ldeapark nähty kun-
nan näkökulmasta elinvoimaisu utta parantavaksi tekijäksi. Toisaalta Vihdin 
ldeaparkin vaikutuksistakin kiisteltiin julkisuudessa. Valtakunnan tasolla poh-
dittiin, lisääkö vai vähentääkö ldeapark liikennettä, joten ilmeisesti myös tietoa 
puuttuu. Loppusyksystä 2008 näyttää siltä, että asiasta päätetään vasta uu-
dessa maakuntakaavassa, joka on lainvoimainen vasta aikaisintaan 2012. 
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Asemakaavan ulkopuolisella alueella rakentaminen saattaa edellyttää suunnit-
telutarveratkaisua tai poikkeamislupaa. Suunnittelutarveratkaisun myöntämi-
selle ja toisaalta rakentamista ohjaavista asema- ja yleiskaavoista poikkeami-
selle on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty edellytykset, joiden tulee täyt-
tyä luvan myöntämiseksi. Joidenkin kuntien alueella rakennusluvan saa käy-
tännössä aina, tosin tässäkin on suuria kuntakohtaisia eroja. Useissa kunnissa 
selvät kielteiset tapaukset torjutaan jo ennen kuin hakemusta jätetään, eivätkä 
ne näin päädy tilastoihin. Kaavoittamattomalle alueelle rakentamiselle tulisi-
kin aina olla todella hyvät perusteet. Ei kuitenkaan tule kiistää sitä, että ihmi-
set kaipaavat luonnonläheistä asumista. Vaikka Suomessa on pulaa kauniis-
ta, tiiviistä pientalorakentamisesta alkaa houkuttelevasta, luonnonläheisestä 
ja matalasta rakentamisesta olla hyviä esimerkkejä Suomessakin, esimerkiksi 
Vantaan Kartanonkoski. Liikennesuunnittelijan ja maallikon näkemys on, että 
Kartanonkoski miellyttää suurta osaa ihmisistä. Myös esimerkiksi Tanskassa 
ja Hollannissa on tiivis yhdyskuntarakenne ja kauniita asuinalueita, jotka ovat 
joukkoliikenteen organisoinnin kannalta erinomaisia ratkaisuja. Suomessa hy -
viä esimerkkejä toimivasta vyöhykkeisyydestä ovat Hyvinkää ja Kerava. 

Keskusta-asuntojen hintojen ei saisi antaa karata niin kauas, ettei tavallisil-
la ihmisillä ole mandollisuutta asua keskustoissa. Uudishankkeissa kaupun-
kien täydennysrakentamista ajatellen kaupunkikeskustoihin päätyy usein va-
rakkaita, useamman kuin yhden auton omistavia henkilöitä. Tämä on asunto-
poliittinen kysymys. Haja-asutusalueille muuttaminen ei aina ole valinta, vaan 
pakon sanelema asia. Maankäyttöpolitiikka on suuri tekijä, johon vaikutetaan 
lähinnä kunnallispolitiikan tasolla. Esimerkiksi Sipoossa on käynnissä selkeä 
maankäyttöpolitiikan muutos. Sipoon yhdyskuntarakenne tulee jatkossa pe-
rustumaan kolmeen aluekeskukseen, jotka ovat Söderkulla, Nikkilä ja Talma. 
Näistä Nikkilä on kunnan vanha pääkeskus, Söderkulla 1970-luvulla luotu uusi 
asuntoalue ja Talma nykyisellään kyläkeskus. Rakennusluvan saaminen kaa-
voittamattomalle alueelle (muualle kuin aluekeskuksiin) tulee olemaan hyvin 
vaikeaa, eikä sitä tulla kompensoimaan. Tämä on selkeä politiikan muutos ja 
myös todiste siitä, että muutos on mandollinen. 

Politiikan muutosta tarvitaan useiden muidenkin kuntien alueella. Maankäy -
tön ratkaisut ulottuvat helposti kymmenien vuosien päähän. Ne ratkaisut, jot-
ka maankäyttöön tehdään tänä vuonna, voivat vaikuttaa ihmisten liikkumistar-
peeseen vielä sadankin vuoden päästä. 

5.4.2 Joukkoliikenteestä ja kevyestä liikenteestä 

Jalankulun ja pyöräilyn edistämisen haasteena on, että seudullisissa liikenne-
järjestelmäsuunnitelmissa tähdätään liikenneverkkosuunnitelmaan, jossa pie-
net toimenpiteet jäävät helposti toissijaisiksi. Eri toimijoita on paljon ja kevyen 
liikenteen edellytykset riippuvat niin miljoonainvestoinneista kuin pienistä teki-
jöistä, kuten pyörätelineen sijainti. Kevyen liikenteen foorumi puuttuu. Isot inf-
rahankkeet nousevat esille, mutta pienet, todella tärkeät toimenpiteet (kävely- 
yhteys lähipalveluihin, joukkoliikenteen pysäkit) jäävät varjoon. Suuri ongelma 
on se, ettei kevyellä liikenteellä ole isoja investointihankepaketteja. Hankepa-
ketit on mainittu keväällä 2008 julkaistussa liikennepoliittisessa selonteossa, 
mutta selonteko jäi hyvin yleiselle tasolle. 

. 
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Alueelliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat olisivat hyviä työkaluja jalankulun 
ja pyöräilyn edistämiseen. Kevyen liikenteen kenttä on kuitenkin laaja ja mo-
nipuolinen. Jalankulku ja pyöräily ovat kiinni paikallisessa tasossa, johon vai-
kuttavat monet eri osatekijät. Mukana tulisi olla laaja kenttä osapuolia, kun-
teistön omistajatkin. Myös kansanterveysnäkökulman tulisi olla mukana kehit-
tämishankkeissa ja niiden vaikutuksia arvioitaessa. Lisäksi joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden nostaminen parantaa myös liikenne-
turvallisuutta. 

Liikennehallinnolla on vakiintuneet vuoropuhelukäytännöt. Kuitenkin esimer-
kiksi kiinteistön edustajien, kaupunkien ja kauppojen yhteistyöfoorumi puuttuu. 
Toisaalta jalankulku ja pyöräily kuuluvat erityisesti kunnalle, mutta useimmasta 
kunnasta puuttuu jalankulun ja joukkoliikenteen edustaja. Joukkoliikenteessä 
edustusta on hieman kevyttä liikennettä enemmän, mutta joukkoliikennetoimi-
joidenkin sisällä on "leiriintymistä". On kaupunkien edustaja ja erikseen seu-
dullinen edustaja. Tällöin ongelmaksi muodostuu herkästi oman pienen ryh-
män näkökulman edun ajaminen. 

Joukkoliikenne on hyvä esimerkki aihealueesta, joka tarvitsisi lisää "potkua": 
perinteisten joukkoliikennehankkeiden toteuttajilta puuttuu paloa aihetta koh-
taan. Joukkoliikenteen edistämisestä puhutaan jatkuvasti, mutta toiminta on 
vähäistä. Valtion ja kuntien tulisi tehdä asialle jotain. Tämä on myös poliitti-
nen ja sosiaalinen kysymys. Lisäksi joukkoliikenteen kehittämisratkaisut ovat 
usein teknisiä, jolloin riskinä on, ettei asiaa ajatella matkustajan kannalta. Jos 
matkustaja unohdetaan kehittämishankkeissa, eivät parannustoimet konkreti-
soidu kulkutapaosuuksissa. 

Vaikka joukkoliikenne on tärkeä osa-alue, on Suomi niin harvaanasuttu maa, 
ettei joukkoliikenne kuitenkaan voi olla ainoa kestävä liikkumisratkaisu. Tuli-
si pohtia myös tulevaisuuden mandollisuuksia ja uutta liikkumiskulttuuria, esi-
merkiksi miten sähköauto voisi muuttaa tilannetta. Teknologinen muutos tulee 
tarvitsemaan useita toimijoita. 

5.4.3 Tiehallinnon toimintakentästä 

Ympäristön painoarvo Tiehallinnon päätöksenteossa ei ole ulkopuoliselle sel-
keästi näkyvä tai itsestään selvä. Ohjetasolla Tiehallinto toimii sisäisesti hyvin 
ja organisaatiossa on paljon edistyksellisiä piirteitä. Ympäristöarvojen huomi-
oon ottamisen painoarvo on kuitenkin osittain epäselvä. Jos arvot ovat ympä-
ristöpainotteisia, sen tulisi näkyä kaikessa tienpitotoiminnassa. Pitkän aikavä-
lin vaikutusten pohdinnan tulisi myös olla olennaisessa asemassa. On tosin 
huomattava, että Tiehallinto on liikenne-ja viestintäministeriön alainen ja mää-
rätyn lainsäädännön mukaan toimiva organisaatio: sen tehtävä, resurssit ja toi-
mintatapa ohjautu u merkittävästi tätä kautta. 

Yhteishankkeiden tärkeys korostuu Tiehallinnon toiminnassa: esimerkiksi tien 
rakentaminen on aina eri intressien yhteensovittamista. Tutkimus on painottu-
nut sellaiseen, joka voidaan havaita, esimerkkinä pohjaveden suojaus. Pohja-
veden suojaus on toki tärkeä asia, mutta se ei riitä. Tulisi olla visioja strategia, 
jossa Tiehallinto on integroitunut selkeästi mukaan pitkäkestoiseen ympäris-
tönsuojelutyöhön. Tämä odottaa itseään. Syksyllä 2008 julkaistaan ilmasto- ja 
energiastrategia. Nähtäväksi jää, kuinka tieliikenne on siinä huomioitu. 
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Yleisesti ottaen joukkoliikenne ja autoliikenne ovat infraratkaisuissa pääosis-
sa, kevyt liikenne jää niissä vähälle. Valtatieverkon ajonopeusjärjestelmä tulisi 
pohtia uudelleen. Toistaiseksi riittävän matkanopeuden turvaamista on pidet-
ty tärkeänä. Nopeusrajoitusten laskun avulla voitaisiin saada aikaiseksi mui-
takin hyviä vaikutuksia kuin turvallisuuden paraneminen. Lisäperustelut voi-
vat nostaa esille tutkimustuloksia, jotka olivat tiedossa jo 1970-luvulla. Ajono-
peuden alentaminen on tärkeä keino, johon poliittinen ilmapiirikin toivottavas-
ti kypsyy pikku hiljaa. 

Teiden rakentaminen ei ole itseisarvo. Ei pitäisi ajatella, että Tiehallinto vain 
hoitaa oman alueensa, vaan tulisi katsoa koko mittakaavaa ja pyrkiä vähentä-
mään liikennevirtoja. Väylien rakentamisen vaikutuksia tulisi myös tarkastel-
la nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Jo nykyisellään merkittävien Iiikennehank-
keiden yhteydessä tulee arvioida hankkeen ympäristövaikutuksia. Välittömi-
en ympäristövaikutusten, kuten väylän biodiversiteettivaikutusten lisäksi, tulisi 
kuitenkin tarkastella väylän vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Väylillä on 
merkittävä vaikutus maankäyttöön ja pahimmillaan yhdyskuntarakenteen kan-
nalta huonosti linjattu väylä voi aiheuttaa muutoksen, joka tulevaisuudessa ha-
jauttaa maankäyttöä. Tuleva väylävirasto mandollistaa toteutuessaan parem-
min eri liikennemuotojen yhteenkytkennät. 

5.4.4 Tulevaisuuteen vaikutetaan parhaiten nyt 

Suomi joutuu tulevaisuudessa sitoutumaan 20-30 prosentin päästöalenemiin. 
Liikenne on ainoa päästölähde, jonka päästöt kasvavat jatkuvasti. Tähän vai-
kuttaa osittain Suomen autokannan hidas uusiutuminen: Suomessa autoja pi-
detään keskimäärin 18,6 vuotta. Lisäksi Suomessa uusienkin autojen päästöt 
ovat kolmanneksi korkeimmat Euroopassa (160-170 g/km). Liikennesektori 
ei tule saavuttamaan 16 % päästövähennystä vuoteen 2020 mennessä eten-
kään, jos teiden rakentamista jatketaan nykyisellä tavalla. 

Ne ratkaisut, jotka tehdään nyt tieverkostoon, ovat kauaskantoisia. Tänään 
tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat vuoteen 2050 asti, mikä ei näy nykyises-
sä päätöksenteossa. Tulisi visioida maailma toisenlaisena ja pohtia, mitä se 
merkitsee nykytoiminnassa. Tulisi olla tavoite. Usein osoitetaan, että liikenne- 
määrä tai ajoneuvokanta kasvaa tulevaisuudessa. Ennustettuun autoliikentee-
seen varaudutaan ja se pyritään hoitamaan, vaikka vaihtoehtona olisi pyrkiä 
vaikuttamaan kasvuun. Tätä on havainnollistettu kuvissa 2 ja 3. 

. 
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Kuva 2. Mallinnuksen pro blematiikka: tulevaisuus perustuu menneisyyteen, men-
nyt trendi määrää nykyisyyden toimenpiteet tai toimenpiteittä jättämisen, 
jotka mandollistavat vastaavan kasvun tulevaisuudessa (ja kaukana tu-
levaisuudessa). 
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• liikkumisen ohjaus 

• liikkumisen kysynrian 
hillint5. maankaytto, 
litkenneintra jne. 

• autoilun rajoittaminen 
esim. Verotus 

Kuva 3. Tavoitetilanne: 'mallinnetaan' ne nykytilanteen toimenpiteet, joilla pääs-
tään tulevaisuuden tavoitetilanteeseen. 
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Usein hankkeiden toteuttaminen tapahtuu vanhan toimintaympäristön ja sen 
vikojen varassa. Toisin sanottuna toimenpiteiden tarkoituksena on korjata olo-
suhteita ja puutteita, jotka on luotu ja todettu jo kauan sitten. Ennusteiden "to-
teutuminen" ei täten aina konkretisoidu väylien rakentamisena. Toisaalta hen-
kilöautoilun rajoittamiseenkaan ei toistaiseksi olla valmiita ryhtymään. 

Todellisen strategian laatiminen vaatisi uskallusta. Tavoitetilana tulisi olla vä-
häpäästöinen yhteiskunta ja sen jälkeen tulisi pohtia, miten eri organisaatiot 
Tiehallinto mukaan lukien palvelevat sitä. 

5.5 Tulosten käyttöönotto 

5.5.1 Muuttuvatko toimintatavat tulosten myötä? 

Useat tahot laativat ohjeistuksia ympäristöasioihin liittyen, mutta niiden käyt-
töönottoa seurataan huonosti. Näin käy herkästi etenkin, jos laki ei velvoita 
seurantaan. Julkisten tahojen tekemä tutkimustoiminta raportoidaan yleensä 
vuosikertomuksissa. Lisäksi jotkin tahot ylläpitävät ympäristöseurantaa. 

Tulosten hyödyntämisen esteet liittyvät usein toimintatapoihin. Ympäristöasioi-
den painoarvoa on vaikea arvioida ja ympäristöasiat ovat arvosidonnaisia. Tie-
toa löytyy, mutta sitä ei aina joko osata tai haluta etsiä tai hyödyntää ympäris-
töasioihin vaikuttavassa päätöksenteossa. Eräs ongelma voi lisäksi piillä siinä, 
ettei tietoa osata jäsennellä päätöksentekotilanteessa. Tiedon olisi myös olta-
va sellaisessa muodossa, että sitä on helppo hyödyntää. Tiedon sovelluskel-
poisuus tulisikin varmistaa: on olemassa esimerkiksi kehittyneitä paikkatieto-
järjestelmiä, mutta ne eivät ole kaikkien käytössä. Suunnittelija ei hallitse ko-
konaisuutta. 

Ympäristöarvojen huomioon ottaminen saattaa myös olla ristiriidassa talous- 
näkökulman kanssa ja toisaalta päättäjien on pyrittävä optimoimaan kokonai-
suutta. Mielessä on pidettävä niin ympäristö-, turvallisuus-, sujuvuus-, kestä-
vyys- kuin taloudellisuusnäkökulmat. Tähän yhtenä ratkaisuna on, että laadi-
taan riittävän konkreettinen (ympäristö)visio, johon kaikki osapuolet sitoutuvat 
ja jota osapuolet täten myös noudattavat kaikessa toiminnassaan. Tällöin tu-
lee myös hyväksyä, että ympäristönäkökulman huomioon ottaminen voi sotia 
muita osatavoitteita vastaan. 

Liikenteen ympäristövaikutukset ovat hajanainen tutkimuskenttä, sillä liikenne 
aiheuttaa monenlaisia ympäristöhaittoja. Yksi suurimmista ongelmista on, että 
Suomi on harvaanasuttu maa: Suomessa on laaja tie- ja liikenneverkosto, jol-
la pyritään turvaamaan liikkumisen edellytykset. Keskeinen asia olisi priorisoi-
da tietyt liikenneväylät sen sijaan, että pidetään yllä laajaa tieverkostoa. Prio-
risointia on tosin yritettykin, esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön runko-
verkkoselvityksessä (LVM 2003, LVM 2005 ja LVM 2006). 

Liian laaja tieverkosto on monesta syystä haitallista: luonnonaines kuluu, tie- 
verkoston ylläpitäminen on kallista, biodiversiteetti kärsii, ilmastonmuutos voi- 
mistuu. Tämä on suuri kysymys, joka liittyy osittain yhdyskuntarakenteeseen. 

fl 

. 
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5.5.2 Tulosten käyttöönoton esteitä 

Organisatorinen ongelma eli tutkijoiden ja toimeenpanijoiden oleminen eri or-
ganisaatioissa voi joskus olla syy tulosten hyödyntämättäjäämiseen. Tosin täl-
löin syyt lienevät tiedonkulkuketjussa ja sen heikkoudessa. Tutkijoiden ja toi-
meenpanijoiden välissä tulisi olla kehittäjä. Joskus syy voi todella olla niinkin 
yksinkertainen kuin viestinnän epäonnistuminen ja tiedon puute. Yksi keskei-
nen ongelma on myös toimijoiden keskenään erilainen arvomaailma asioiden 
tärkeydestä. Liikenneturvallisuus on niin voimakas yleiseen mielipiteeseen liit-
tyvä argumentti, että se menee usein liikenteen ympäristöasioiden ohi rahoi-
tuksessa ja muussa päätöksenteossa. 

Eri organisaatioiden toiminnassa on eroja ja osin epäselvää on, miten ja millä 
painoarvolla ympäristöasiat otetaan huomioon eri tahojen toiminnassa. Pää-
töksenteossa on samanaikaisesti huomioitava monia muitakin tavoitteita kuin 
ympäristönäkökulma. Kansanterveydelliseen näkökulmaan tukeutuminen voi-
si olla yksi tapa lisätä ympäristöllisesti kestävää liikkumista. 

Portaittainen hierarkia aiheuttaa sen, että ensin tutkimustulokset tai tutkimuk-
sen tarpeellisuus tulee myydä lähiesimiehelle, jonka tulisi viedä asiaa eteen-
päin omalle esimiehelleen ja näin edelleen. Joskus voi käydä niinkin, että tie-
donkulkuketju katkeaa jo ensimmäiseen lähiesimieheen. Tällöin projekti on to-
sin alun perinkin mietitty huterasti. Enemmän pitäisi päästä siihen, että tutki-
mustuloksia odotettaisiin, jolloin niitä oltaisiin viemässä käsistä. 

Joskus ongelmana on, etteivät päättäjät uskalla tehdä tutkimustulosten mukai-
sia päätöksiä. Esimerkkinä tästä on nopeusrajoitusten alentaminen, jota esi-
tettiin osana ilmastopolitiikkaa. Nopeusrajoitusten maltillisesta (10 kmlh) alen-
tamisesta oli tehty tutkimus, jossa arvioitiin toimenpiteen vaikutuksia. Nopeus-
rajoitusten alentamisella on useita myönteisiä vaikutuksia, kuten päästöjen ja 
melun väheneminen, turvallisuuden paraneminen ja sitä kautta myös liikenne-
kuolemien väheneminen jajoukkoliikenteen - etenkin raideliikenteen - houkut- 
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	 televuuden ja kilpailukyvyn kasvu. Asia koettiin kuitenkin poliittisesti liian kuu- 
maksi ja sinänsä toimiva keino haudattiin jo heti alkumetreillä. 

5.6 Tutkimuksen jatkuvuus 

Tutkimuksen jatkuvuus on kiinni osapuolten henkilökohtaisesta sitoutumisesta 
tutkimukseen, mikä ilmenee myös resurssien jatkuvuuden kautta. Monet hyvät 
ideat tulevat toimintasuunnitelmien ulkopuolelta. Tällöin osapuolten asenne ja 
tunnelataus ovat tärkeitä. Tutkimuksesta organisoivien tahojen tulisi myös poh-
tia aikajännettä. Raportin tekovaiheessa tulisi tiedostaa, mille aikajänteelle työ 
tehdään. Taipumuksena on kiristää aikatauluja siten, ettei tekijöille ja ohjaajille 
jää aikaa tulosten syvälliseen pohdintaan jajuurruttamiseen. Tulosten hyödyn-
täminen helpottuu, kun tutkimustulosten käsittelylle ja pohtimiselle annetaan 
aikaa. Usein kuitenkin käy niin, että seuraavat työt alkavat painaa päälle ja ra-
portti halutaan pois jaloista, uusien tutkimusten käynnistämisen tieltä. 

Ohjelmat luovat hyviä toimintaympäristöjä tuottaa tietoa päätöksenteon tuek-
si. Joskus ohjelman päättyminen voi kuitenkin tarkoittaa myös sen alan tut-
kimuksen merkittävää vähenemistä: näin kävi esimerkiksi Lyylin päättyessä, 
kun maankäytön tutkimuksen "kotipesä" hävisi. Samoin kävi MOBILE-ohjel-
massa. Mobile oli Tekesin vuosina 1993-1998 käynnissä ollut liikenteen ener- 
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giankäytön ja ympäristövaikutusten tutkimiseen keskittynyt ohjelma. Mobile-
ohjelman tavoitteina oli selvittaä keinoja liikenteen energiankulutuksen pääs-
töjen vähentämiseksi. Ohjelman päätutkimusalueita olivat moottoripolttoaineet 
ja moottoritekniikka, ajoneuvot sekä niiden alajärjestelmät, päästöt ja ilman- 
laatu ja ajoneuvojen käyttötavat. MOBILEn päättymisen jälkeen ei tutkimusta 
liikenteen päästöihin liittyen - kasvihuonekaasuja lukuun ottamatta - ole juu-
rikaan tehty. 

Monissa ohjelmissa nousee esille pilotti-ideoita ja kunkin hankkeen yhteydes-
sä voisi tehdä suunnitelman niiden toteuttamiseksi. Jos esimerkiksi jokin yri-
tys kiinnostuu tietystä teemasta, pilotin voisi tehdä yrityshankkeena. Tähän 
on potentiaalia jo nykyisin. Julkisen rahoituksen mandollisuus osallistua pilot-
tim tosin vähentää kynnystä. Tutkimuksiin perustuvat kokeilut luovat mandol-
lisuuksia sekä tutkimuksen jatkuvuudelle että tulosten vakiinnuttamiselle käy-
täntöön. 

5.7 Tiedottaminen 

Viestintä ja markkinointi ovat erittäin tärkeitä asioita tutkimuksen näkökulmas-
ta. Tulosten vieminen käytäntöön edellyttää yleensä lobbaamista ja niiden 
markkinointia johdolle. Myös tutkimustuloksista kunnille tiedottaminen nykyis-
tä enemmän olisi tärkeää. 

Esimerkiksi Lyyli-ohjelmassa jatkotyötä varten projektien tulokset tiivistettiin 
kymmeneksi "Lyyli-teesiksi" (liite 1). Ohjelman koordinaattorin sopimus päät-
tyi kuitenkin hieman liian aikaisiin ja ohjelman loppuviestintä jäi kesken. Teesit 
jäivät paperille. Niiden ilmeeseen olisi voinut panostaa ja niiden markkinoin-
nissa olisi voitu käyttää ammattilaista. 

Viestinnän näkökulmasta tutkimuksen alku- ja lopputiedote ovat kriittisiä. Al-
kavasta hankkeesta tiedottaminen olisi hyödyllistä, sillä se helpottaisi verkos-
toitumista, jonka on hyödyllistä tapahtua hankkeen alkuvaiheessa. Viestintä- 
ja tiedonlevitysasioiden tulisi olla mukana tutkimussopimuksessa. Lisäksi olisi 
hyvä, jos tutkimuksista voisi tiedottaa jo ennen kuin tulokset valmistuvat. Tut-
kimustulosten viestinnässä tulisi myös nykyistä enemmän hyödyntää viestin-
nän ammattilaisia: viestintä ei saisi olla yksittäisen tutkijan kiinnostuksen ja ky-
kyjen varassa. Viestintää tulisi harkita sen omista lainalaisuuksista käsin: mi-
ten, kenelle ja milloin kannattaa viestiä. Viestinnässä tulisi käyttää sopivia tie-
topaketteja ja kampanjoita. Viestinnässä tarvitaan pitkäjänteisyyttä, ymmär-
rystä ja täsmällisyyttä. 

Esimerkiksi hankkeissa, joissa kohderyhmät ovat isoja ja heterogeenisiä, ku-
ten kunnille ja kansalaisille suunnatut projektit, voisi viestintään ja ulkoiseen 
markkinointiin panostaminen olla hyvinkin kannattavaa. Tiivistettyjen tulosten 
ulkoasun miettiminen ja ammattimainen markkinointi voisi olla hyödyllistä laa-
joja kohderyhmiä sisältävissä hankkeissa. Vähimmillään viestintää tulisi poh-
tia hankkeiden ohjausryhmissä. 

Yksi viestinnän perusongelma on, että tietoviestinnän ammattilaisia on Suo-
messa esimerkiksi Ruotsiin verrattuna vähän. Jatkossa tiedonkulkuun olisi pa-
nostettava paljon nykyistä enemmän ja viestintää tulisi käsitellä projekteissa 
laajemmin. Suurin vastuu on teemavastaavalla, jonka pitää osata koota tee-
man asiat oikeisiin yhteyksiin ja viesteihin. 

. 
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Tutkimustuloksista viestimiseen on monia ryhmiä. On toisia tutkijoita, asiantun-
tijaorganisaatioita (Tiehallinto, Tekes, ministeriöt), päätöksentekijöitä ja asuk-
kaita. Viestinnän tulisi olla aivan erilaista näille eri ryhmille. Eri ryhmille tuli-
si tehdä myös omat johtopäätökset ja suositukset. Tämä on tutkijan kannalta 
haaste. Tiedottaminen hankkeen alussa suurelle yleisölle voi olla tutkijalle hie-
man kiusallista. Mutta tutkimusorganisaation hyödyntäjille, mandollisesti pää-
töksentekijöille, alkutiedottaminen olisi hyvä ja loisi pohjaa tulosten odottami-
selle. Alkutiedottamista voisi hyödyntää myös tiedonkeräyksessä. Lopputiedo-
tusta tulisi pohtia oltaessa noin %-vaiheessa hanketta. Myös tutkimuksen tilaa-
jan viestinnällä tulisi olla tässä jonkinlainen osa, ja johtoryhmän apua tarvittai-
siin viestinnässä. J05 jokin ulkopuolinen taho nostaa esille tuloksia, eivät esille 
välttämättä tule tutkimuksen kannalta olennaisimmat tai edes oikeat asiat. 

Kohdennettu viestintä olisi ehdottoman tärkeää. Tietoa on sen verran paljon, 
että näkökulma tulisi miettiä tarkasti tuloksista viestittäessä. Asioista tulisi kes-
kustella siten, että ne etenevät toteutukseen asti. Käyttäjille tulisi tuoda esille 
myönteistä viestiä esimerkiksi joukkoliikenteestä. Poliittisille tahoille taas tuli-
si tehdä markkinointia tutkimustulosten perusteella koko ympäristön toimialu-
een osalta. Tietynlainen strategia tulisi laatia ja viestiä sitä poliitikoille. Yksit-
täisten tutkimusten tuloksista tulisi muodostaa kokonaiskuva. Poliittisten pää-
töksentekijöiden tulisi luoda sellaiset olosuhteet, että eri sidosryhmien yhteis-
toiminta olisi mandollista. 

Sähköinen julkaiseminen on nykyään se, mistä uusia asioita etsitään. Objek-
tiivisen tahon ylläpitämä T&K-sivusto, josta löytyisi tehty ja käynnissä oleva 
tutkimus, olisi hyvä ratkaisu. Ohjelmien ja hankkeiden lnternet-sivut voitaisiin 
myös koota tälle sivustolle niiden päättymisen jälkeen. 

Vaikka jotain tutkimusta alussa ehkä väheksyttäisiin tai se unohdettaisiin, saa-
tetaan tulokset nostaa esiin jonkin toisen tutkimuksen kautta. Ilmastonmuu-
tos on hyvä esimerkki tästä: vielä vuosituhannen vaihteessa ilmiö ei herättä-
nyt juurikaan kiinnostusta. Nyt ilmastonmuutosta hyödynnetään ja sen avulla 
saadaan esille kymmenen vuotta vanhojakin tutkimustuloksia 

5.8 Tutkimustarpeita 

Taloudelliset vaikuttimet ovat ne tiedot, jotka puuttuvat, ja joilla tulisi vakuut-
taa kuntapäättäjät esimerkiksi maankäytön osalta. Myös liikenteen vaikutuk-
set pitkällä aikavälillä tulisi hahmottaa, mutta sitä ei jostain syystä haluta aja-
tella. Tähän liittyen tarvittaisiin puhuttelevaa dataa. Vaikutustietoa puuttuu, ei-
kä yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusta hyödynnetä suunnittelussa. Irmeli 
HarmaajärviNTT (ym.) on tehnyt aiheesta selvityksiä vuosituhannen vaihtees-
ta lähtien, mutta tutkimuksesta huolimatta vaikutusten arviointien käyttöönot-
to ei ole edennyt. 

Ympäristöseurantaa tehdään indikaattoreiden avulla ja indikaattoreita on py -
ritty saamaan mandollisimman paljon ympäristöseurantaraportteihin. Jos jokin 
indikaattori kehittyy huonoon suuntaan, tulee tehdä toimenpiteitä asian kor-
jaamiseksi. Joskus voi olla myös tarpeen muuttaa indikaattoria. Nykyistä tar-
kempien indikaattorien kehittämiseen ja niiden seurantaan tarvitaan lisää tut-
kimusta. 
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Käytettävissä olevien tutkimustulosten osalta puutteita on edelleen vaikutus-
tarkasteluissa. Eri vaihtoehtojen vaikutukset tulisi saada kunnan päättäjien tie-
toon. Visioivaa tutkimusta tulisi myös olla enemmän. 

Elinkeinoelämän sijoittuminen yhdyskuntarakenteessa on tärkeä tekijä, joka 
ajaa usein ympäristönäkökulmien yli. Myös vääriä mielikuvia on oemassa, Ny-
kyisin korostetaan liikaakin, että henkilöautolla pitää päästä erikoiskauppaan. 
Henkilöauto ei ole ainoa kulkutapa. Näiden asioiden muuttaminen konkreet-
tisiksi tunnusluvuiksi olisi tärkeää. Olisi myös tärkeää löytää elementtejä, joil-
la varmistetaan yhden auton riittäminen, ettei syntyisi alueita, joilla joudutaan 
kanden auton "loukkuun". 

[1 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

6.1 Ekotuli-teema osana ympäristön T&K:ta 

Selvitys osoittaa, että Ekotuli-teeman aihealueisiin liittyvää tutkimusta on teh-
ty useiden tutkimusohjelmien alla. LYYLI-ohjelmassa tutkittiin erityisesti maan-
käytön kysymyksiä, LINTU on paneutunut liikenneturvallisuuden kysymyk-
siin ja JOTUssa tehtiin monipuolista tutkimusta joukkoliikenteen käytön lisää-
miseen liittyen. Elsa-ohjelman pääpaino oli asiakastarpeissa, mitä on tutkittu 
myös Tiehallinnon Astar-ohjelmassa. Tutkimusaiheet ja -tarpeet onkin tiedos-
tettu jo pitkään ja niiden eteen on tehty lukuisia selvityksiä, joista tässä rapor-
tissa on esitelty 17. Aihepiirin selvityksiä on laadittu jo toistakymmentä vuot-
ta, mutta tulokset eivät silti ole aina edenneet toteutukseen. Tässä läpikäy-
dyt tutkimukset liittyivät erityisesti liikenteen ja maankäytön suunnittelun yh-
distämiseen ja sisälsivät suurimmaksi osaksi samoja asioita. Erityisesti maan- 
käyttö on kuitenkin esimerkki tutkimuskohteesta, jonka tulokset eivät ole aina 
konkretisoituneet toteutuksessa. Esimerkiksi liikennetarpeen minimointia tu-
kevat maankäytön ratkaisut ontuvat edelleen useilla alueilla. Tieto menee pe-
rille vain silloin, kun sitä tarvitsee. Olemassa olevan tiedon puutteesta ei aina-
kaan maankäytön kysymyksissä juurikaan ole kyse, vaan enemmänkin ongel-
ma on koetussa tarpeessa. Toimintatavat eivät muutu itsestään, eivätkä muu-
tokseen kannustavat tutkimustulokset yksinään riitä. 

Liikenteen aiheuttamat ympäristöongelmat ovat moninaisia ja osaan niistä on 
kehitetty myös jo käyttöön otettuja ratkaisuja. Tärkeää tienpidon haittojen vä-
hentämiseen tähtäävää tutkimusta on tehty myös Ekotuli-teemassa. Tällaisia 
ovat useat aihealueen "Tienpidosta aiheutuvan ympäristön kuormituksen vä-
hentäminen" projektit. Aihealueessa "Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ekote-
hokkuus" on myös tehty tärkeää tutkimusta esimerkiksi maarakennusmateri-
aalien hyötykäyttöön liittyen. Tiehallinnon liikenneturvallisuuteen liittyvän pitkä-
jänteisen tutkimustyön vaikutuksina on pelastettu useita ihmishenkiä, ja Eko- 
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	 tuli-aihealue "Ihmisten liikkumisen turvallisuus ja elinympäristön terveellisyys" 
on osaltaan vaikuttanut myönteiseen kehitykseen. 

Laajoja yhteishankkeita Ekotuli-teemassa on käynnissä aihealueessa "Yhdys-
kuntarakenteen eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys", kuten Metka- ja Mat-
katuotos-projektit. Näissä projekteissa tartutaan tärkeisiin, useita tahoja kos-
kettaviin tutkimuskokonaisuuksiin. Ekotuli-teeman näkökulmasta yhteishank-
keet ovatkin osana todellista toimintatapojen laajamittaista muutosta. Pienem-
mät, lyhyemmän aikavälin hankkeet, kuten suolauksen vaikutukset pohjave-
teen, ovat tärkeitä Tiehallinnon omassa toimintakentässä. Myös näitä tutki-
muksia on tärkeää jatkaa, eikä niiden merkittävyyttä tule vähätellä. 

6.2 Yleisiä T&K:n kehittämisnäkökulmia 

Tutkimus-ja kehittämishankkeet eroavat keskenään hyvinkin merkittävästi riip-
puen aiheesta, laajuudesta, tutkimuskohteesta ja tutkimuksen eri osapuolis-
ta. Jotkin asiat ovat kuitenkin tyypillisiä tutkimushankkeille ja erityisesti tutki-
musohjelmissa on havaittavissa tiettyjä sudenkuoppia, joihin monet ohjelmat 
lankeavat. Tällainen on esimerkiksi tiedotus erityisesti ohjelman alku- ja lop-
puvaiheissa. Ylipäätään ohjelmien ja tutkimusprojektien loppuvaiheeseen tu-
lisi panostaa nykyistä enemmän, sillä loppuvaihe on kriittinen tulosten juurrut- 
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tamisen aloittamiseksi. Sen sijaan ohjelmia helposti leimaa tietynlainen taiste-
luväsymys ja ohjelman loppuunsaattamisesta tulee itseisarvo uusien tehtävi-
en painaessa päälle. Tutkimusten resursoinnissa tulisikin huomioida loppuvai-
heen "saattohoito", jolla varmistetaan tulosten tiedotus ja luodaan pohjaa nii-
den käyttöönotolle. Viestintäsuunnitelman luominen ja sen jatkuva seuraami-
nen erityisesti ohjelma- ja tutkimuskokonaisuustasolla olisi tärkeää. 

Yksi olennainen asia on myös tuloksia käyttävän kohderyhmän pohtiminen jo 
hankkeen alkuvaiheessa. Raportin kirjoittamisen alussa tulisi perusasioiden 
olla mietitty. Kirjoittajan tulisi olla selvillä siitä, kenelle raporttia kirjoittaa, sillä 
se vaikuttaa raportin koko sisältöön. Jos tutkimuksen kohderyhmänä ovat toi-
set tutkijat, voi teksti olla teknistä, eikä perusasioita ole tarvis selittää. Jos taas 
kohderyhmänä ovat poliitikot, tulee tulosten esittäminen tehdä hyvin eri lailla: 
tiiviisti, kuvina, tilastoina ja konkreettisina lukuina. 

. 

Tutkimusohjelmien ja hankkeiden tulisi johtaa pilottien käynnistämiseen. Pi-
lottien käynnistämisen tukeminen edellyttää selvyyttä siitä, milloin pilottia tar -
vitaan, miten pilotin voi parhaiten toteuttaa ja mitkä tahot vastaavat ja missä 
suhteessa pilotin käynnistämisen resursseista. Myös epäonnistunut pilotti tuo 
tärkeää tietoa tutkimustulosten hyödynnettävyydestä: parempi kaksi epäon-
nistunutta ja kolme onnistunutta pifottia kuin ei yhtään. Vastaavasti yhden tut-
kimus- ja kehittämishankkeen tulosten käytäntöönvienti on tärkeämpää kuin 
kirjallinen raportti viidestä tutkimuksesta. Tutkimuksessa tulisi panostaa laa-
tuun ja tulosten hyödyntämiseen. Tämä on olennaista etenkin, jos T&K-resurs-
sit ovat vähissä. 

Asiantuntijahaastatteluissa esille tuli kuntien puuttuminen tulosten hyödyntä-
misketjusta. Kunnat ovat useassa tapauksessa avainasemassa ympäristöön 
ja erityisesti maankäyttöön liittyvien tutkimustulosten hyödyntämisessä. Kun-
tien toiminnassa on toki merkittäviä eroja, mutta karkeasti yleistäen kunnat 
ovat heikko lenkki ympäristöön liittyvän tutkimuksen tulosten hyödyntämises-
sä. Kunnat olisi otettava mukaan T&K-hankkeisiin mandollisimman alussa kui-
tenkin siten, että pyritään tilanteeseen, jossa selvitykset helpottaisivat kuntien 
työkuormaa eivätkä lisäisi sitä. Kuntien yhteistoiminta maakuntaliitoissa sekä 
aluehallinnon uudistamisen yhtenä tavoitteena ollut läheisempi yhteys koottu-
jen aluehallintojen ja kuntien välillä saattaa tarjota yhden polun parantaa kun-
tien mukaan saamista ohjelmiin. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa tarkastelua tulisi pidentää nykyisestä mel-
ko yleisesti käytetystä vuodesta 2020 vuoteen 2050. Erityisesti uusien väyli-
en rakentamisen vaikutukset ulottuvat hyvin paljon pidemmälle kuin nykyisis-
sä vaikutustarkasteluissa huomioidaan. Lyhyen aikavälin vaikutusten arvioin-
nista olisikin päästävä pitkäjänteiseen tarkasteluun. 

Tutkimuksen tilaaja- ja tekijätahojen tulisi muodostaa selkeä näkemys siitä, 
mitä hankkeelta tavoitellaan. Ohjausryhmän olisi hyödyllistä kokoontua jo en-
nen tutkimuksen käynnistämistä ja mandollisesti työn aikana varsinaisista pro-
jektikokouksista erillään muodostamaan yhteinen näkemys asiasta. Tekijälle- 
km tilaajatahojen keskenään eriävät mielipiteet voivat olla hämmentävä koke-
mus. Ohjausryhmän ristiriitaiset odotukset voivat myös jättää epäselväksi, mit-
kä ovat tutkimuksen todelliset tavoitteet, joita tutkimuksessa pyritään toteut-
tamaan. 
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Tiehallinnon tutkimustoiminnassa jokaiselle käynnistettävälle hankkeelle laa-
ditaan projektikortti, jossa tulee mm. määritellä projektin tavoite ja lopputu-
los sekä tulosten käyttöönotto ja hyödyntäminen. Projektikortti ja loppuraport-
ti kannustavat osaltaan pohtimaan hankkeen tavoitteita ja sen hyödyntämis-
tä jatkossa. 

Tässä työssä esille tulleita keinoja tutkimustulosten hyödyntärnisen varmista-
miseksi on esitetty myös liitteessä 3. 

6.3 Suosituksia jatkotoimenpiteiksi 

Haastatteluihin ja työn muihin tuloksiin perustuvia suosituksia lähiajan toteu-
tuskohteiksi ja tutkimustoiminnaksi tuli esille kolme. 

Näistä hyvin tärkeäksi koettiin julkisen tahon ylläpitämä sähköinen T&K-raport-
tipankki, josta löytyvät käynnissä olevat, alkavat ja päättyneet projektit ja nii-
den raportit aihealueittain. Aiheesta on tehty liikenne-ja viestintäministeriön ra-
porttisarjassa painettu tutkimus "Transportal.fi Liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalan tutkimus-ja kehittämisportaali" (LVM 25/2007), joka valmistui ke-
väällä 2007. Työn ohjausryhmässä oli LVM:n lisäksi edustettuina Tiehallinto, 
Ilmatieteen laitos, Merenkulkulaitos, Merentutkimuslaitos ja Ajoneuvohallinto-
keskus. Julkaistu raportti sisältää suunnitelman liikenteen ja viestinnän tutki-
musportaalin toteuttamiseksi. Raportissa on kuvattu myös sen ohjaus- ja tuo-
tantomalli. Portaalin nimeksi raportissa ehdotettiin transportal.fi:ta. (Miettinen 
ja Kauhanen-Simanainen 2007.) Suunnitelmasta ja sen tärkeäksi kokemises-
ta huolimatta Transportalin kustannusjaosta ei päästy yksimielisyyteen ja syk-
syllä 2008 portaali on edelleen toteuttamatta. 

Ekotuli-teemaan liittyen voisi olla hyödyllistä tutkia ekotehokkaan ja turvalli-
sen liikennejärjestelmän kehittämistä estävät tai hidastavat tekijät. Kaikkiin es-
teisiin ei luonnollisestikaan löydy ratkaisua, mutta jo niiden tunnistaminen voi 
auttaa asioiden etenemistä. Liikennejärjestelmän ekotehokkuuden ja turvalli- 

• suuden parantamisella on todennäköisesti paljon yhteistä joukkoliikenteen ke-
hittämisen esteiden kanssa senkin vuoksi, että asia koskettaa useita eri aloja 
ja tahoja. Selvityksessä voisi keskittyä erityisesti kuntien rooliin. Esteiden kar -
toittamisen lisäksi työssä tulisi selvittää konkreettisia ratkaisuja esteiden pois-
toon lähtien lainsäädännöstä ja päätyen tulosten viestinnällisiin kehittämistar -
peisiin. 
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LIITE 1 LYYLI-OHJELMAN 10 TEESIÄ 

1. Hyvä yhdyskunta edellyttää yhteisiä toimia ja päättäväisyyttä 
Voimme eheyttää yhdyskuntarakennetta, rakentaa ihmisen mittaista ympäris-
töä ja välttää luontoalueiden pirstoutumista. Voimme vähentää henkilöauto- 
liikennettä ja suosia joukkotiikennettä, pyöräilyä ja kävelyä. Näin edistämme 
terveyttä ja turvallisuutta, keskustojen ja asuinalueiden elinvoimaisuutta sekä 
energian säästöä. Tämä edellyttää ongelmien yhteistä tiedostamista, uudel-
leen orientoitumista sekä tavoitteellista suunnittelua ja maapolitiikkaa. 

2. Eheyttäminen yhdyskuntien elinehto 
Yhdyskuntarakennetta eheyttämällä voidaan turvata kaikkien eri väestöryh-
mien palveluja ja liikkumismandollisuuksia. Päivittäinen liikkumistarve ylittää 
usein kuntarajat, joten seudulliset tarkastelut ovat välttämättömiä. Huonon yh-
dyskuntarakenteen ongelmia on usein mandotonta korjata jälkikäteen liikenne- 
suunnittelun keinoin. Muuttoliikettä suuriin keskuksiin on vaikea hillitä, mutta 
rakentamista voidaan suunnata kasvukeskusten sijasta myös pienempiin kes-
kuksiin, jos ne tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. 

3. Suunnittelu on yhdessä oppimista 
Miellyttävä kokonaisuus syntyy ottamalla huomioon asukkaiden, yritysten ja 
muiden käyttäjien tarpeet. Vuorovaikutteinen suunnittelu edellyttää laajaa osal-
listumista ja erilaisuuden arvostamista. Vuorovaikutuksen tulee näkyä päätök-
senteossa, jotta se olisi onnistunutta. Kaikkien osapuolten on voitava tuntea, 
että heidän panoksestaan on todellista hyötyä. Toteutukseen on varattava riit-
tävästi resursseja. 

4. Liikkumisvalinnalla on merkitystä 
Yhdyskuntarakenne ei yksin ratkaise liikkumista. Liikkumistottumukset voivat 
rasittaa ympäristöä niin tiiviissä kuin hajanaisessakin yhdyskunnassa. Ihmis-
ten liikkumismandollisuuksia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tuetaan 
parhaiten kehittämällä liikennejärjestelmää kokonaisuutena ja kannustamalla 
kestäviin valintoihin. Liikenne-ja kuljetustarpeen vähentäminen edellyttää uut-
ta vastuuajattelua, monitahoisten keinojen käyttöä ja tiedottamista. Keinojen 
tulee kohdistua niihin, joilla on todellisia kulkutapavaihtoehtoja. 

5. Joukkoliikenteen edellytykset on turvattava 
Joukkoliikenteen näkökulman on oltava alusta lähtien mukana suunnittelupro-
sesseissa, olennaisena osana koko liikennejärjestelmää. Yksipuolisesti hen-
kilöauton käyttöön tukeutuvia alueita ei enää tule rakentaa. Muuttuva yhdys-
kuntarakenne, väestön ikääntyminen, elämäntapamuutokset ja vapaajan lii-
kenteen kasvu luovat haasteita joukkoliikenteelle. Siltä edellytetään entistä 
tarkemmin räätälöityjä palveluja. Paikkatietojärjestelmästä ja informaatiotek-
niikasta on hyötyä palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja markkinoinnissa 
asiakkaille. Hyvin toimivat matkaketjut ovat joukkoliikenteen käyttäjien etu. 

6. Tilaa kävelylle ja pyäräilylle 
Kävely ja pyöräily ovat liikkumisen perusmuotoja. Nyt on kunnostettava ne pai-
kat, joilla jalankulkija ja pyöräilijä joutuvat kilpailemaan katutilasta, joilla heidän 
reittinsä katkeilevat tai ovat turvattomia, hankalia tai epäviihtyisiä. Miellyttäväs-
sä ja turvallisessa ympäristössä ollaan halukkaampia kävelemään ja pyöräile-
mään pidempiä matkoja. 
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7. Työnantajien on tiedostettava roolinsa 
Työnantaja vaikuttaa merkittavästi työntekijöidensä ja myös heidän perheiden-
sä liikkumistottumuksiin Valitettavasti tietyt veropolitiikan piirteet kannustavat 
auton käyttämiseen työtehtävissä ja työmatkoilla. Työpaikan liikennekulttuu-
rilla voidaan kannustaa autoilun sijasta kävelyyn pyöräilyyn, joukkoliikenteen 
käyttöön sekä työmatkojen korvaamiseen etätyöllä. Tämä sopii erinomaisesti 
osaksi yrityksen ympäristöohjelmaa. 

8. Sekä lähipalveluita että palvelukeskittymiä tarvitaan 
Yhdyskuntasuunnittelussa haetaan tasapainoa alati muuttuvien palvelutarpei-
den välille. Osalle väestöstä lähipalvelut ovat elintärkeitä asiointipaikkoja, kun 
taas monet asioivat mielellään suurissa marketeissa tai hyvin varustetuissa 
aluekeskuksissa. Myös kaupan suuryksiköt voidaan sijoittaa aluekeskuksiin 
palvelemaan asutusta. Kun palveluyksiköiden koko ja sijainti ovat tasapainoi-
sessa suhteessa toisiinsa, voidaan asiointimatkoja luontevasti ketjuttaa työ- 
matkojen yhteyteen. Sähköisen kaupankäynnin yleistyminen merkitsee uusia 
toimintamalleja ja -edellytyksiä kaikelle liiketoiminnalla. 

9. Keskusta on yhdys kunnan sydän 
Keskusta on paikkakunnan käyntikortti ja palvelut sen sydän. Keskusta kävely-
katuineen on paitsi kaupan keskus myös perinteinen asuinympäristö, työpaik-
kakeskittymä, liikenteen solmupiste, kulttuurin kehto, ihmisten kohtauspaik-
ka. Uusi asuinrakentaminen keskustan tuntumaan vahvistaa tätä asumisen 
ja erikoispalveluiden aluetta. Keskustan kehittämisessä on pyrittävä asuin- ja 
asiointiympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen, liikkumisen 
tasa-arvoon ja esteettömyyteen sekä ihmisläheisen kaupunkikulttuurin edis-
tämiseen. 

10. Teoria ja käytäntö kohtaamaan 
Maamme yhdyskuntarakenteen tutkimus kehittyy jatkuvasti. Eri alojen asian-
tuntijoiden välille syntyy yhä uusia keskusteluyhteyksiä. Useimpien ympäris-
tö- ja turvallisuusvaikutusten arvioimiseen tarvittavat metodologiat ja työkalut 
ovat rakennettavissa olemassa olevista menetelmistä. Yhdyskuntien kehittä-
misen ongelmat ovat kuitenkin käyneet yhä monimutkaisemmiksi. Siksi ongel-
mien ratkaisemiseksi tarvitaan uutta tutkimustietoa ja uusia näkökulmia. Tie-
don määrä ei ole laadun tae; toimijat tarvitsevat käytännön tukea päätösten 
tekoa ja kykyä soveltaa tietoa. 
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LIITE 2 TUTKIMUKSIA 

LYYLI-ohjel ma 

Eheyttävän rakentamisen esteet 
Tutkimuksen ovat tehneet Hannu Koverola Kouvolan seudun kuntayhtymäs-
tä sekä Seppo Lampinen ja Anna Saarlo YY-Optimasta vuonna 1999. Lisäksi 
tutkimukseen osallistui Heikki Metsäranta. 

Tutkimuksen lähtökohtina ovat olleet eheyttävän rakentamisen hidas toteutu-
minen Suomessa ja siinä on tutkittu erityisesti eheyttävän rakentamisen estei-
tä sekä keinoja esteiden poistamiseksi. Esimerkkialueena työssä on ollut Kou-
volan seutu, jonka keskustan eheyttävän rakentamisen eteneminen toiminnal- 

S lisesta ja kaupunkikuvallisesta yleissuunnitelmasta yksittäisten hankkeiden to-
teutukseen on onnistunut esimerkki selkeästä tavoitteenasettelusta ja pitkä-
jänteisestä suunnittelusta. 

Eheyttävän rakentamisen esteiden ja mandollisuuksien tarkastelussa työssä 
erotettiin kolme tasoa, jotka ovat 

1. Yhdyskuntarakenteen keskeneräisyyteen johtaneet syyt 
2. Vajaakäyttöisen kapasiteetin hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät 

a. täydennysrakennuskohteen edullisuuteen vaikuttavat tekijät 
b. täydennysrakentamiseen vaikuttavat kysyntä- ja tarjontatekijät 

3. Asukkaiden ja päätöksentekijöiden arvot ja asenteet, suunnitelmien 
esittely ja tulkitseminen. 

Lisäksi työssä laadittiin eheyttävän rakentamisen "työkalupakki", jossa käsitel-
lään esimerkiksi maankäytön suunnittelua, tontti- ja asuntopolitiikkaa, maan-
käytön suunnittelun organisointia, yhteistyötä kunnan hallinnon sisällä sekä 
asukkaiden ja sidosryhmien kanssa ja täydennysrakentamiseen liittyvää tie-
toa. 

Työ liittyy Ekotulen aihealueeseen "Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ym-
päristön viihtyisyys" ja sillä on yhtymäkohtia erityisesti projektiin "Metka - Met-
ropolialueen kestävä aluerakenne". 

Liikennejärjestelmän muutosten sekä asumisen työpaikkojen ja palvelu-
jen sijoittumisen vaikutukset matkustuskäyttäytymiseen 

Tutkimushankkeen ovat toteuttaneet Hanna Kalenoja ja Risto Murto Tampe-
reen teknillisestä yliopistosta vuonna 2000. Työssä selvitettiin asumisen, työ-
paikkojen ja palvelujen sijoittumisen sekä liikennejärjestelmän muutosten vai-
kutusta matkustuskäyttäytymiseen kolmen erilaisen maankäyttö-, liikennejär-
jestelmä- ja palvelurakennevaihtoehdon avulla. Työssä esimerkkikaupunki-
seutuna käytettiin kuudesta kunnasta koostuvaa, 290 000 asukkaan Tampe-
reen seutua ja tarkasteluajanjaksona 20 vuotta. 

Tutkituissa maankäyttövaihtoehdoissa käytiin läpi asumisen ja työpaikkojen si-
joittumisvaihtoehdot, joita oli kolme: kuntien laatimiin yleiskaavoihin perustu-
va, joukkoliikennekäytävien rakentumiseen perustuva ja hajautuneiden kylä- 
keskusten vaihtoehto. Lisäksi maankäyttövaihtoehdoissa oli mukana liikenne- 
järjestelmän ja palvelu rakenteen kehittämisvaihtoehdot, joihin kuuluivat nykyi- 
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nen liikenneverkkosuunnitelmaja paikallisjunaliikenteeseen perustuva joukko-
liikennejärjestelmän kehittäminen. 

Työssä arvioitiin, että vuosina 1998-2020 alueen matkojen määrä kasvaa noin 
10 % eli hieman enemmän kuin väestön määrä. Ostos- ja asiointimatkojen se-
kä muiden kotiperäisten, kuten vapaa-ajanmatkojen, määrä kasvaa seuraavan 
20 vuoden aikana merkittävästi. Tätä selittää väestön van henemisesta johtu-
vat ikärakenteessa tapahtuvat muutokset. Kehitys oli kussakin vaihtoehdos-
sa lähes sama. 

Työn tuloksina todettiin, että silloisen liikenneverkkosuunnitelman mukaiset 
investoinnit lisäisivät erityisesti henkilöauton palvelutasoa. Lisäksi tuloksena 
oli, ettei raskas paikallisjunaliikenteeseen kohdistettu joukkoliikenneinvestoin-
ti vaikuttaisi kulkumuotojakaumaan merkittävästi, ellei koko uutta maankäyt-
töä ohjata joukkoliikennekäytävien varsille. Myös kauppa- ja työpaikka-aluei-
den keskittäminen raideliikennekäytävien varteen on edellytys joukkoliiken-
teen kilpailukyvylle. Joukkoliikennekäytävien varteen keskittynyt yhdyskunta- 
rakenne on toiminnallisesti myös vähiten hajautunut. Toiminnallisen eheyttä-
misen kannalta edullisin vaihtoehto olikin keskittää uusi maankäyttö 2-3 jouk-
koliikennekäytävän varrelle. 

Työ liittyy Ekotulen aihealueeseen "Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ym-
päristön viihtyisyys" ja sillä on yhtymäkohtia erityisesti projektiin "Metka - Met-
ropolialueen kestävä aluerakenne". 

Ekologisen verkoston merkitys luonnon monimuotoisuuden säilyttämi-
sessä 

Tutkimuksen on toteuttanut Seija Väre YS-Yhtiöistä ja se on julkaistu vuonna 
2000. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää menetelmä, jonka avulla voidaan 
hahmottaa eläinten ekologisia verkostoja sekä esittää keino, jolla verkostot 
voidaan huomioida maankäytön suunnittelussa ja väyläsuunnittelussa. Toinen 
liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä tavoite oli liikenneturvallisuuden paran-
taminen hirvieläinonnettomuuksia vähentämällä. 

Ihmisen luomat väylät, asutus, taajamat ja teollisuus muodostavat näkyvän 
osan ympäristöstä. Ekologiset käytävät muodostuvat eläimistölle tärkeistä 
luonnon ydinalueista sekä niitä yhdistävistä ekologisista käytävistä. Nämä 
ekologiset käytävät lomittuvat ihmisen rakentaman ympäristön kanssa ja nii-
den kohtaamispisteissä syntyy konflikteja, jotka ilmenevät esimerkiksi hirvi-
kolareina. Työssä esitettiin ehdotuksia siitä, kuinka ekologiset verkostot tuli-
si huomioida niin maankäytön suunnittelu, tieverkon suunnittelussa kuin met-
sätaloudessa. 

Työllä on yhtymäkohtia erityisesti Ekotuli-teeman aihealueen "Tienpidosta ai-
heutuvan ympäristön kuormituksen vähentäminen" kanssa. 

. 
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Strategisia menetelmiä liikenteen vaikutusarvioihin - EU:n tutkimuspro-
jektien vertailua 

Tutkimuksen on tehnyt Anu Tuominen VTT:ltä ja se on valmistunut vuonna 
2001. Työssä on arialysoitu ja vertailtu seitsemässä EU-projektissa (SAM 1, 
POSSUM, COMMUTE, CODETEN, MAESTRO, OPTIMA JA FATIMA) kehitet-
tyjä YVA-menetelmiä sekä menetelmi-en heikkouksia ja vahvuuksia. Lisäksi 
työssä arvioitiin mandollisuuksia hyödyntää menetelmiä liikenne-ja ympäristö- 
poliittisessa päätöksenteossa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

Tutkimuksessa todetaan, että strategisia liikennekysymyksiä erottaa lyhyen 
aikavälin korjaavista toimenpiteistä pitkä aikajänne, rakenteellisten muutos-
ten tarkastelu, useiden liikennemuotojen huomioon ottaminen yhtä aikaa se-
kä laaja maantieteellinen mittakaava. Strateginen päätöksenteko koostuu vii-
destä toisiinsa kytkeytyvistä vaiheista (kuva 2). 

1. Lkenteen tärkeimmät 	_______ 
trendit a valkutL kset 	 4 Vakutusten nnustaminen 
- 	- - - ---- 	3 Strategian 	 - - 

muotoileminen 	 ______ 
2 Uikennepolitukan 

märitteIeminen 	 5. Strategian evaluointi 

Kuva 4. Strategisen päatöksenteon vaiheet (Tuominen 2001). 

E U-hankkeissa kehitettyjen menetelmien soveltamisessa ympäristövaikutus-
ten arviointiin todettiin olevan useita metodologisia vaikeuksia, joiden lisäksi 
lähtötietojen saatavuus saattaa olla rajoitteena menetelmän hyödynnettävyy-
delle. Tunnistettuja ongelmia on lueteltu alla. 

1. Tarvittavien lähtötietojen vähimmäismäärä. Esimerkiksi liikennevirtojen 
ja liikennemuotojen osuuksien muutokset ovat tietoja, joista tuotettuja 

S 	 vaikutusarvioita voidaan laatia ainoastaan, jos käytettävissä on riittävä 
määrä lähtötietoja. 

2. Päätöksenteon vaatimukset tietojen aggregoinnista pakottavat keskit-
tymään pieneen määrään vaikutuksia, kvantifioimaan ne karkealla ta-
solla ja jakamaan ne luokkiin. 

3. Kaikille ympäristöä koskeville tavoitteille ei ole olemassa sopivaa mää-
ritel mää. 

4. Yleisesti tunnustettu vaikutusten tärkeysjärjestys puuttuu. Arvioijan on 
täten tulkittava, millaisia ympäristöhaittoja eri toimenpiteet aiheuttavat. 
Vaikutukset voivat olla myönteisiä, neutraaleja tai kielteisiä. 

5. Erilaisten vaikutusten merkitysten vertailemiseksi ei ole käytettävissä 
kriteereitä. Erityisesti alueellisten ja paikallisten vaikutusten suhteelli-
nen merkitys määräytyy alueellisista tai paikallisista olosuhteista riip-
puen. Täten vaikutukset tulisi esittää avoimessa muodossa mukaillen 
monikriteerianalyysin periaatteita. 

Työ liittyy erityisesti Ekotuli-teeman aihealueeseen "Vaikutusten arviointimene-
telmien kehit-täminen". Tutkimuksessa tunnistetut ongelmat liittyvät myös laa-
jemmin Ekotuli-teeman aihepiiriin. 
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Joukkotiikenteen tutkimusohjelma JOTU 

Joukkoliikenteen kehittämisen esteet - institutionaalinen tarkastelu 

Tutkimuksen ovat tehneet Paavo Moilanen ja Kari Hillo Strafica Oy:stä. Tutki-
mus julkaistiin vuonna 2007. Työmenetelmänä käytettiin kirjallisuustutkimusta 
sekä asiantuntijahaastatteluja ja -keskusteluja. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekijöitä, jotka estävät tai hidastavat yh-
teiskuntataloudellisesti kannattavien joukkoliikennehankkeiden etenemistä. 
Työssä hyödynnettiin vuonna 2005 valmistuneen "Transport lnstitutions in the 
Poticy Process" (TIPP) EU-tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä. Esimerkiksi 
työssä laadittu esteitä kuvaava analyysikehikko perustuu TIPP-tutkimukseen. 
Joukkoliikenteen kehittämisen ongelmia kartoitettiin tapaustutkimusten avulla 
asiantuntijahaastattelujen kautta. 

Jokaisesta tapaustutkimuksesta kartoitettiin politiikan, hallinnon ja tuotannon 
esteet, jotka luokiteltiin vielä yksilöllisiin, yhteisöllisiin, strategisiin ja operatiivi-
sun tyyppeihin analyysikehikon mukaisesti. Taulukossa 1 on esitetty joukkolii-
kennehankkeiden toteuttamisen esteitä ja edistimiä, jotka tulivat esille tapaus- 
tutkimuksissa ja asiantuntijahaastatteluissa ja -keskusteluissa. 

. 

. 



. 
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Taulukko 1. Joukkoliikennehankkeiden toteuttamisen esteitä ja edistimiä (Moila-
nenja Hillo 2007) 

Esiintymista- Politiikka Hallinto Käyttä- 
so "julkisyhteisöjen "viranomaisten 	toi- jätltuotanto 
Estetyypit päätöksenteon" minta" "palveluiden 	ky- 

______________ ___________________ ___________________ syntä ja tarjonta" 
Yksilälliset 	"ajat- - puheisiin 	jäävät 	ta- - isot ja näyttävät "san- - arvot ja asenteet 
telumallit, 	asen- voitteet karihankkeet" vs. pienet valinnoissa 
teet, 	tietopuut- - muutosvastarinta, mutta tehokkaat hank- - yksilällisyys 	vs. 
teet" saavutetut edut keet yhteisällisyys 

- äänestäjän 	mielipi- - muutosvastarin- - omien 	päämääri- 
teen ennakointi ta/muutoksen ihannointi en tavoittelu 
- näyttävyyden puute - uusi/vanha asia 
- omat intressit ja vai- - asiantuntemuk- 

________________ tapyrkimykset sen/osaamisen puute ___________________ 
Yhteisölliset "jär- - poliitikkojen 	ristiriitai- - lain 	velvoitteet 	vs. - voimassa 	olevat 
kiperäistä toimin- suus tai alisteisuus omaehtoisuus luvat/sopimukset 
taa 	haittaavat, - väärä henkilö tai puo- - infrastruktuurihallinto- - verovähennykset 
lait, 	sopimukset, lue ajaa hanketta jen traditiot ja -helpotukset 
normit, vuorovai- - väärä alue hankkeen - vanhat 	toimintatavat, - sopimussanktiot 
kutus" kohteena jämähtäminen ja bonukset 

- koalitioiden 	tai 	kon- - oman 	aseman 	var- - julkisuuskuva, 
sensuksen puute mistetu brändit ja imagot 
- mielikuva- - organisaatioiden 	väli- - terminologia 
argumentointi nen kilpailu - perusteluviestintä 
- formaalit vs. 	epäfor- ja tiedottaminen 

________________ maalit_prosessit ______________________ ___________________ 
Strategiset 	"hal- - hallinnon 	puute, 	riit- - organisaatioiden revii- - markkinoiden 
linnollisiin 	ja 	toi- tämätön rakenne nt, rajat ja vastuut toimivuus, 	kilpailun 
minnallisiin 	ra- - johtajuusvaje - hallinnon hajanaisuus puute 
kenteisiin liittyvät - aloitteentekijän 	puut- - horisontaaliset 	koor- - liikelaitostaminen 
ongelmat" tuminen dinointiongelmat ja yksityistäminen 

- hankkeiden 	isännät- - vertikaaliset 	koor- - epätäydellisten 
tämyys dinointiongelmat sopimusten 	ongel- 
- perusteluiden 	ym- mat 
märrettävyys - liiketalous vs. yh- 

teiskuntatalous 
- omistaja- 	vs. 

_________________ _______________________ ________________________ asiakaslähtöisyys 
Operatiiviset "to- - hallinnolliset 	rajat, - puutteellinen 	suunnit- - seurantatiedon 
teutukseen 	ja alueellinen kilpailu teluohjeistus tuottamisvaikeudet 
toimenpiteisiin - budjetoinnin rajoitteet - koordinointi 	suunni- - tilastointi, 	tarpei- 
liittyvät 	ongel- ja pitkäjänteisyys telmien välillä den 	mittaamison- 
mat" - valtiorahoitusriippu- - henkilöstön 	ammatti- gelmat 

vuus taito, sitoutuminen - epäkypsä 	tekno- 
- rahoituksen 	pirstalei- - toiminnan 	pitkäjäntei- logia 
suus syys - pilotointi 	kilpailu- 
- rahoitusjärjestelmien - innovointikyky tetuissa 	sopimuk- 
puutteet sissa 

- keskusteluyhte- 
________________ ______________________ _______________________ yksien puute 
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Taulukko 2. Joukkoliikenteen kehittämisestä hankaloitta via asioita. (Mollanen ja 
Hilo 2007). 

Esiintymista- Politiikka Hallinto Käyttä- 
so jät/tuotanto 
Estetyypit ____________________ _____________________ _________________ 
Yksilölliset Myönteinen 	suhtautu- Monta pientä hanketta "joukkoliikenne 

minen ei konkretisoidu ei 	herätä 	neuvottelijoi- käytännössä 	han- 
päätöksinä den huomiota kalampi kuin oma 

_________________ _______________________ ________________________ auto 
Yhteisölliset Joukkoliikennepolitii- Hallinnossa 	kovan 	inf- Ilmastonmuutos 

kalle 	ei jää 	tilaa 	eikä ran tuottamisen perinne noussut isoksi on- 
________________ aikaa _______________________ gelmaksi 
Strategiset Paikaliiselta 	päätösta- Monimutkaiset 	yhteis- Saako 	toimitusjoh- 

soita 	puuttuu 	organi- työkuviot johtavat paik- taja aikaan parem- 
soiva 	kansallinen 	hal- kaajien rooleihin paa julkista 	palve- 
linto lua 	kuin 	joukkolii- 

________________ ______________________ _______________________ kennejohtaja 
Operatiiviset LVM:n 	strategioiden Hallinto-organisaatioilta Kilpailutus 	aiheut- 

rahoituksesta 	puuttuu hankaluuksia 	uuden taa kehitykseen ja 
organisaattori/kanava teknologian innovaatto- pilotoinnin mm. so- 

________________ ______________________ reina pimusongelmia 

Taulukko 3. Joukkoliikenteen aseman parantamisen ratkaisuja (Moilanen ja Hil-
lo 2007). 

Esiintymista- Politiikka Hallinto Käyttä- 
so jät/tuotanto 
Estetyypit ____________________ _____________________ _________________ 
Yksilölliset Lisätään 	hankkeiden Paketoidaan 	pieniä Kehitetään joukko- 

julkisuusarvoa toimia, painotetaan uu- Iiikennebrändiä 	te- 
sia arvoja henkilövalin- lematiikan avulla 

__________________ ________________________ noissa _____________________ 
Yhteisölliset Yhdistetään 	joukkolii- Käyttäjälähtöisyyden Esitetään joukkolii- 

kenne osaksi 	muiden lisääminen 	selvityksis- kenne ruuhkien ja 
politiikkasektorien 	rat- sä, 	sukupolvenvaih- ympäristöongelmi- 
kaisuja dokset, 	organisatoriset en ratkaisuna 

__________________ ________________________ shokit _____________________ 
Strategiset Järjestetään 	palveluita Järjestetään 	palveluita Kehitetään 	tilaaja- 

organisoiva 	kansalli- organisoiva kansallinen Ituottajamallin rooli- 
________________ nen hallinto uudelleen hallinto uudelleen jakoa 
Operatiiviset Järjestetään 	palveluita Lisätään 	markki- Sovelletaan 	onnis- 

organisoiva 	kansalli- naorientoituneita 	tuo- tuneiden 	esimerk- 
nen hallinto uudelleen tantoratkaisuja kien tuotantoratkai- 

suilla: 	Reittiopas, 
_____________ ______________ __________________ HELMI 

Tutkimuksessa todettiin, että joukkoliikenne kärsii ensisijaisesti hallinnon ha-
janaisuudesta. Jollakin tavalla joukkoliikenteestä vastuussa olevia tahoja on 
paljon, jolloin organisointi ja asioiden eteenpäin vieminen vaatii laajamittaista 
yhteistyötä ja verkostoitumista. Tällöin eri tahojen intressit ja toimintatavat es-
tävät helposti tavoitteiden jalkautumista. 

. 

. 
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Yksi tämän tutkimuksen perusteella esille tullut näkökulma Ekotuli-teeman tut-
kimukselle voisi olla liikenneturvallisuuden ja ekotehokkuuden parantamisen 
kielteinen vaikutus toisiinsa. Esimerkiksi Tiehallinto lisää keskikaiteita liiken-
neturvallisuuden parantamiseksi, mutta sen seurauksena bussipysäkkejä jou-
dutaan poistamaan tai siirtämään kauemmaksi tai rakentamaan alikulkuja, jot-
ta jalankulku pysäkeille olisi mandollista. Autoilijoiden turvallisuuden paranta-
misella saattaa joissain tapauksissa olla joukkoliikenteen palvelutasoa ja ja-
lankulkijoiden liikenneturvallisuutta heikentäviä vaikutuksia. Nämä saattavat il-
metä esimerkiksi siten, että liikennejärjestelyjen muutosten seurauksena ja-
lankulkijat alkavat kulkea tien toiselle puolelle keskikaiteen ylitse. Ekotuli-tee-
massa on suunniteltu eri aihealueiden synergiaetujen kartoittamista. Tähän 
liittyen voisi olla hyödyllistä kartoittaa myös aihealueiden kielteiset vaikutuk-
set toisiinsa. 

JOTU-tutkimukset liittyvät lähinnä Ekotulen aihealueeseen "Yhdyskuntara-
kenteen eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys", mutta tällä tutkimuksella voi-
daan katsoa olevan yhteyksiä myös aihealueeseen "Vaikutusten arviointime-
netelmien kehittäminen". 

Joukkoliikenteen käytön edistäminen työmatkoilla 

Tutkimus on tehty Tampereen teknillisen yliopiston Liikenne- ja kuljetusteknii-
kan laitoksella Essi Sinisalon johdolla. Tutkimusmenetelminä olivat kirjallisuus- 
tutkimus ja viidessä kohdeorganisaatiossa toteutettu työmatkatutkimus. Tutki-
mus on julkaistu vuonna 2006. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mandollisuuksia lisätä joukkoliikenteen 
käyttöä työmatkoilla. Tutkimuksessa koottiin yhteen parhaita käytäntöjä jouk-
koliikenteen käytön lisäämiseksi ja sovellusesimerkkejä käytännön edistämis-
toimenpiteistä. Lisäksi hankkeessa selvitettiin eri toimijat (julkinen hallinto, lii-
kennöitsijät, yritykset, muut työnantajaorganisaatiot), jotka voivat hyödyntää 
hankkeen tuloksia. 

Tutkimuksessa nostettiin esille joukkoliikenteen suosimisen kannattavuudeksi 
kolme tekijää: turvallisuushyödyt, ympäristöhyödytja arkiliikunnan hyödyt. Tut-
kimuksessa todettiin, että joukkoliikennevälineessä matkustavan kuolemisris-
ki on lähes olematon. Ympäristöhyödyistä todettiin muun muassa, että joukko- 
liikenteen päästöt henkilökilometriä kohden ovat huomattavasti alhaisemmat 
kuin yksityisautoilussa sekä tilantarve matkustajapaikkoja kohden vähäisem-
pi. Säännöllisellä arkiliikunnalla todettiin olevan selvät terveysvaikutukset ja li-
säksi tutkimuksessa todettiin joukkoliikenteen käytön ja kevyen liikenteen tu-
kevan toisiaan. 

Tutkimuksessa todettiin, että työantajalla on mandollisuuksia vaikuttaa työnte-
kijänsä kulkutapaan esimerkiksi osallistumalla joukkoliikennelipun kustannuk-
sun, kehittämällä työpaikan pysäköintipolitiikkaa ja joukkoliikenteen palveluta-
soa yhdessä joukkoliikennepalvelujen tuottajien kanssa. 

Tutkimus liittyy lähinnä Ekotulen aihealueeseen "Yhdyskuntarakenteen eheyt-
täminen ja ympäristön viihtyisyys". 
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Liityntäpysäköinti osana pääkaupunkiseudun liikkumisen ohjausta 

Työn tutkimustahona toimi Innovaatiokeskus ja sen Innovatiivinen kaupunki® 
-ohjelma. Tutkimuksesta vastasi professori Timo Ernvall ja tutkijana toimi Tero 
Rahkonen. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2008 aikana. 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää kehittämistarpeita ja -kohteita pääkaupun-
kiseudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköinnin järjestämiseen. Erityisesti tar-
kasteltiin liityntäpysäköinnin organisoinnin vastuukysymyksiä ja maankäytön 
suunnittelun ongelmakohtia liityntäpysäköinnin kehittämisessä. Työ perustui 
sekä kotimaisten että ulkomaisten tutkimusten ja liityntäpysäköintikokeilujen 
tuloksiin sekä eri osapuolia kattavaan asiantuntijahaastatteluun. Haastattelun 
tulosten selvitettiin eri toimijoiden ja organisaatioiden mielipiteitä ja kokemuk-
sia liityntäpysäköinnistä sekä sen järjestämiseen liittyvistä ongelmista. 

1 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liityntäpysäköinnin organisointiin tarvi-
taan tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välille. Kunnat ovat 
jatkossakin päävastuussa liityntäpysäköinnin järjestämisestä, koska ne hyö-
tyvät taloudellisesti eniten hyvin toimivista liikenneyhteyksistä. Työssäkäyvä 
asukas arvostaa sujuvaa päivittäistä liikkumista. 

Toimiva liityntäpysäköinti hyödyttää koko liikennejärjestelmää, joten valtion Ii-
säpanosta tarvitaan rahoituksen turvaamisessa. Tutkimuksessa todettiin, että 
maakuntaliitot voisivat ottaa vastuun liityntäpysäköinnin koordinoinnista pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella, kuten YTV on tehnyt pääkaupunkiseudun si-
säpuolella. Lisäksi todettiin, että liityntäpysäköintialueiden yhteiskäyttöä tulisi 
pyrkiä kehittämään kaupan ja muiden potentiaalisten kumppanien kanssa. 

Liityntäpysäköinti kuuluu osaksi liikennejärjestelmää ja toimivana kokonaisuu-
tena se parantaa sekä turvallisuutta että ekotehokkuutta. Tutkimus koskee kui-
tenkin kiinteästi kaupunkialueita ja kuntia eikä niinkään valtiota. Tutkimus on 
kesken, joten lopullista raporttia ei ollut saatavilla vielä kesällä 2008. 

Tutkimus liittyy lähinnä Ekotulen aihealueeseen "Yhdyskuntarakenteen eheyt- 
	

. 

täminen ja ympäristön viihtyisyys". 

Ympäristöklusterin tutkimusohjelmat 

Eko-SukaT - Ekotehokkuus supistuvissa ja kasvavissa taajamissa: 
Muuttuvan yhdyskuntarakenteen fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen 
kestävyys 

Tutkimusohjelma on toteutettu Oulun yliopistossa, josta projektivastaavana toi-
mi professori Helka-Liisa Hentilä. Muut projektin tutkijat olivat Raine Mäntysa-
lo, Jussi Jauhiainen ja Pentti Luoma. Tutkimuksen päärahoittajina toimivat ym-
päristöministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, TeKes ja Suomen Akatemia. 
Projektiin liittyvät 19 julkaisua ja raporttia ovat vuosilta 2003-2006. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeen EkoSuKaT on ollut ympäristöklusterin kol-
mas, vuosille 2003-2005 ajoittunut tutkimusohjelma, jonka teemana on ollut 
Ekotehokas yhteiskunta. Tutkimusohjelman yleisenä tavoitteena on ollut uut-
ta tietoa tuottamalla luoda edellytyksiä elinympäristön kehittämiselle ja erilais-
ten ympäristöongelmien ratkaisemiselle. Projektissa on keskitytty erityisesti 
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paikallisen tason ekotehokkuutta parantaviin konkereettisiin ratkaisuihin. Pro-
jekti on ollut monitieteinen ja se on aiheuttanut eri tieteenalojen välistä kes-
kustelua. 

EkoSuKaT-hanke on kohdentunut väestöltään supistuvien ja kasvavien asuin- 
taajamien elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen muutoksen tutkimiseen. 
Kohdekunnat olivat Pohjois-Suomen nopeimmin kasvavia ja nopeimmin taan-
tuvia kuntien taajamia. Laajat asukaskyselyt toteutettiin näissä kunnissa. 

Projektissa havaittiin lisätutkimuksen tarvetta haasteista, joita syntyy kuntien 
kasvaessa ja supistuessa nopeasti. 

Hankkeella on yhtymäkohtia Ekotulen aihealueisiin "Yhdyskuntarakenteen 
eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys", "Ihmisten liikkumisen turvallisuus ja 
elinympäristön terveellisyys" sekä" Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ekote-
hokkuus". 

Alueiden käyttö ja aluerakenne vuonna 2017 

Projektin työryhmän puheenjohtajana toimi Risto Kärkkäinen ympäristöminis-
teriöstä. Yhteistyötahoja olivat sisäasiainministeriö, liikenneministeriö, kaup-
pa- ja teollisuusministeriö sekä Suomen kuntaliitto. Työ on toteutettu vuonna 
1995 ja se perustuu asiantuntija-arvioihin sekä koti- ja ulkomaisen tutkimusai-
neiston tarkasteluun. 

Kansainvälisesti vertailtuna Suomen yhdyskuntarakenne on hajautunut. Tuo-
tannon kasvu on kuitenkin kohdistunut tiettyihin kasvukeskuksiin ja liikenne- 
verkon kannalta houkuttelevimpiin kohtiin. Liikennekustannusten kasvaessa 
maaseutua uhkaa autioituminen. Parhaimmat toimintaedellytykset ovat niillä 
maaseutualueilla, jotka ovat lähellä kaupunkeja tai liikenneväyliä. 

Pitkät työmatkat alueiden välillä ovat ongelma, jota tukevat verotusjärjestel-
• 	 män vähennysoikeudet. Pitkä ja raju polttoaineiden hinnan nousu vaikuttaisi 

liikkumistottumuksiin ja siten myös yhdyskuntarakenteeseen. 

Aluerakenteita suunniteltaessa tulisi tukeutua perusteellisiin vaikutusselvityk-
sun, jotka kattavat kokonaisia työssäkäyntialueita. Suunnitteluratkaisujen tuli-
si pohjautua seuraaviin ratkaisuihin: 

• täydennysrakentaminen 
• keskustojen kehittäminen asumisen, palvelujen ja vapaa-ajan suhteen 
• kauppakeskusten sijoittaminen olemassa olevaa aluerakennetta tukien. 

Raportin tarkastelutaso on valtakunnallisella tasolla. Mandolliset tarkasteluta-
sot olisivat kunnan, seudun, koko maan ja valtion rajat ylittävä taso. Maankäy-
tön ohjeistot eivät tosin ole muuttuneet yli 10 vuodessa, mutta toisaalta maan-
käyttökään ei ole juuri muuttunut: edelleen suuria kaupan keskuksia kaavoite-
taan kauas asutuksesta. 

Tutkimus liittyy Ekotulen aihealueeseen "Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 
ja ympäristön viihtyisyys". 
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Maankäytön ja liikenteen suunnittelun keinoja ilmastonsuojelun ja me-
luntorjunnan edistämiseksi 

Raportin projektipäällikkönä toimi VTT Rakennus- ja ympäristötekniikan Irme-
li Harmaajärvi. Meluntorjunnan asiantuntijatyöhön osallistui lisäksi Suomen 
Akustiikkakeskus Oy. Raportti on vuodelta 2002. 

Maakuntatason suunnittelussa tarkastellaan asunto-, työpaikka ja virkistysalu-
eiden sijoittumista sekä niiden välisiä liikenneyhteyksiä. Myös pitkän matkan 
liikenne otetaan huomioon. Tärkein keino vähentää ilmanlaatu- ja meluongel-
mia on liikkumistarpeen minimointi. Saavutettavat päästövähennykset ovat 
merkittävät. Hiilidioksidi- ja typenoksidipäästötarkastelujen lisäksi myös ener-
giankulutus on otettava huomioon. Kuntien välinen yhteistyö on erityisen tär-
keää, vaikka yhdyskuntarakenteen eheyttäminen usein edellyttää toimintojen 
painottumista joidenkin kuntien alueelle enemmän kuin toisten. 

Yfeiskaavatasolla tehdään usein merkittävimmät yhdyskuntarakenteen eheyt-
tämiseen tai hajautumiseen johtavat ratkaisut. Yleiskaavatasolla ratkaistaan 
myös liikennejärjestelmän pääpiirteet, jotka ohjaavat mm. kulkutapaosuuksia. 
Melua ja ilman epäpuhtauksia voidaan parhaiten välttää sijoittamalla niitä ai-
heuttavat toiminnot riittävän etäälle herkistä toiminnoista kuten asunto- ja vir -
kistysalueista. Erityisen tärkeää on jäsentää liikenneverkko siten, että turha lä-
piajo asuntoalueilla estyy. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään raideliikenteen tavoiteverk-
ko, bussijärjestelmä ja runkoverkko, tärkeimmät terminaalit sekä kevyen liiken-
teen väylät. Ratkaisuilla vaikutetaan erityisesti kulkutapojen väliseen kilpailuti-
lanteeseen. Toiminnot tulisi sijoitella siten, että joukkoliikenteen toimintaedel-
lytykset ovat hyvät. Pysäkkien ja asemien sijoittelulla vaikutetaan paikalliseen 
melu- ja päästötasoon (jarrutukset ja kiihdytykset). 

Asemakaavatasolla voidaan vaikuttaa liikenteen nopeuksiin, meluesteisiin se-
kä rakennusten sijaintiin, muotoon ja äänieristykseen. Tekijät vaikuttavat kaik-
ki meluun. Liikenteen kokonaismäärä ja keskeiset ominaisuudet on jo päätet-
ty ylemmillä suunnittelutasoilla. 

Julkaisun lopussa on esitetty maankäytön ja liikenteen suunnitteluun liittyvi-
en asioiden tarkistusluettelo. Luettelo kattaa edellä mainitut suunnittelun tasot 
sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittämisen. Keskeiset periaatteet 
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ovat: 

• täydennysrakentamismandollisuudet hyödynnetään 
• uudet alueet sijoitetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhtey -

teen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen 
• alueet rakennetaan tehokkaasti, mikä vähentää alueiden pinta-alaa ja 

siten etäisyyksiä, jolloin kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edellytyk-
set paranevat 

• asunnot, työpaikat ja palvelut sijoitetaan lähelle toisiaan. 

Kulkumuotojakaumaan voidaan vaikuttaa seuraavin keinoin: 
• pysäköintipaikkojen määrää rajoittaminen 
• kaukana joukkoliikenteestä olevien yksittäisten rakennusten rakentamis-

ta ei sallita 
• joukkoliikenteelle annetaan valoetuuksia 

fl 

. 
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• liityntäpysäköintiä lisätään autoilleja polkupyörille 
• liikennettä rauhoitetaan, jotta kevyt liikenne tulisi turvallisemmaksi ja 

houkuttelevammaksi. 

Tutkimuksella on yhtymäkohtia Ekotulen aihealueeseen "Yhdyskuntaraken-
teen eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys". 

Lii ken neM IPS 

Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Suomen luonnonsuojeluliitto ja se on val-
mistunut vuonna 2006. Tutkimushanketta johti Arto Saari. Hankeen rahoittaji-
na toimivat ympäristöministeriö, liikenne-ja viestintäministeriö, Tiehallinto, Ra-
tahallintokeskus, Merenkulkulaitos, Ilmailulaitosja Suomen luonnonsuojeluliit-
to. Hankkeen yhteistyökumppaneina oli useita yrityksiä ml. Tieliikelaitos (nyk. 
Destia), Suomen Posti ja Finnair. Tutkimusaineistona käytettiin FIN-MIPS Lii-
kenne -hankkeen aiempia osatutkimuksia sekä asiantuntijalausuntoja. 

Eri liikennemuotojen ympäristövaikutuksia on perinteisesti tarkasteltu ja ver-
rattu lähinnä päästöjen ja energiankulutuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa 
käytetty MIPS-indikaattori (Material Input Per Service unit) laajentaa näkökul-
man elinkaaren aikaiseen luonnonvarojen kulutukseen. 

Materiaalipanos (Ml, Material Input) on tuotteen tai palvelun koko elinkaaren 
aikaisen materiaalinkäytön summa. Ml lasketaan erikseen viidessä eri katego-
riassa, jotka on lueteltu alla. Tutkimus rajattiin kuitenkin koskemaan vain en-
simmäistä kolmea kategoriaa: 

• vesi, joka on luonnosta teknisin toimenpitein otettu pois tai siirretty, esi- 
merkiksi padot ja sadevesi, jonka imeytyminen on estetty asfaltilla 

• ilma, jota ihminen on kemiallisesti tai fysikaalisesti muuttanut 
• abioottiset luonnonvarat, kuten kivet, malmit ja fossiiliset polttoaineet 
• bioottiset luonnonvarat, kuten villieläimet, viljellytja viljelemättömät kas- 

vit 

• 	
• •siirretty maaperä, johon luetaan eroosio ja maanmuokkaus. 

Palvelusuoritteella (Service unit) tarkoitetaan tuotteesta tai palvelusta saata-
vaa hyötyä, joka määritellään tapauskohtaisesti. Liikenteen osalta palvelusuo-
ritteen yksikkö voi olla esimerkiksi henkilö- tai tonnikilometri. 

MIPS-menetelmän heikkoutena on, että se asettaa kaikki materiaalit samal-
le tasolle ottamatta huomioon ainevirtojen haitallisuutta ja myrkyllisyyttä ym-
päristölle. Toisaalta MIPS-laskelmien ei ole tarkoitus syrjäyttää muita ympä-
ristövaikutusten arviointeja, vaan täydentää niitä materiaali-intensiteetin nä-
kökulmasta. 

Julkaisussa on laskettu eri liikennemuotojen Ml PS-luvut. Ajoneuvoliikenteen 
osalta luvut on laskettu erikseen henkilö- ja tavaraliikenteelle. Alla on taulukko 
henkilöliikenteen keskimääräisestä luonnonvarojen kulutuksesta. 
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Taulukko 4. Keskimääräinen luonnon varojen kulutus henkilöliikenteessä. 

Ajoneuvo MIPS kg/ajoneuvokm _________ MIPS kg/hlö-km 	_________ 

___________ 
abioottinen 
(kg) 

vesi (kg) 
_________ 

ilma (kg) 
__________ 

abioottinen 
___________ 

vesi (kg) 
__________ 

ilma (kg) 
_________ 

Henkilöauto 2,02 2033 0,19 1,44 14,52 0,14 
Linja-auto 4,22 42,05 0,76 0,32 3,23 0,06 
Pakettiauto 2,16 22,70 0,28 2,16 22,70 0,28 

Materiaalipanosta voidaan infrastruktuurihankkeissa vähentää käyttämällä tie- 
tai ratalinjasta louhittavaa maa-ainesta ulkopuolelta tuotavien maa-ainesten si-
jaan. Toinen keino on rakennusmateriaalien korvaaminen ulkopuolelta tuota- 
villa ylijäämämassoilla tai jäteraaka-aineilla. Muuten liikenteen MIPS-lukuihin 
vaikuttamisen keinot ovat pitkälti samat kuin muilla mittareilla tarkasteltuna. 

Tutkimus liittyy erityisesti Ekotulen aihealueeseen "Luonnonvarojen kestävä 
käyttö ja ekotehokkuus". 

Ekologinen verkosto ja kaupunkien maankäytön suunnittelu 

Tutkimus on osa pääosin Ympäristöministeriön rahoittamaa Eko-lnfra II -tut-
kimusohjelmaa, joka toimi vuosina 2001-2005. Tutkimus tehtiin Teknillisessä 
korkeakoulussa. Päätutkija toimi Seija Väre (arkkitehtiosasto), tutkimukseen 
osallistui myös Jukka Krisp (Maanmittaus-osasto). Tutkimus julkaistiin vuonna 
2005. Tutkimus on jatkoa Lyyli-projektille "Ekologisen verkoston merkitys luon-
non monimuotoisuuden säilyttämisessä", jota on esitelty luvussa 4.1.2. 

Tutkimukseen osallistuivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Keravan, Järvenpään, 
Jyväskylän, Tampereen, Oulun, Raision ja Kirkkonummen kaupungit. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja mallintaa ekologista verkostoa kau-
punkien luonnon kannalta ja esittää keinoja, joilla tavoin ekologisen verkos-
ton ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen voitaisiin huomioida maankäy-
tön suunnittelussa. Tutkimuksessa tutkittiin edellä mainittujen kuntien kaupun-
kiseutuja. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin 3D-mallinnusta visualisoimaan eläinten kul-
kureittien estevaikutuksia, maankäyttötietoja (yleiskaava), eläimistötietoja se-
kä asukaskyselyjä. 

Tulokset analysoitiin kaupungeittain. Tutkimuksessa todettiin, että yhtenäisellä 
ekologisella verkostolla voi olla myös lajistoa köyhdyttävä vaikutus, sillä lajis-
tot saattavat näin siirtyä kokonaan pois tietyiltä alueilta. Tutkimuksessa tuotiin 
esille, että ekologisen verkoston säilyminen tulee turvata kaavoituksella. Se tu-
lisi huomioida kuten esim. pohjavesialueetja matkailun vetovoimakohteet kaa-
voituksessa. Ekologisen verkoston kannalta tiivis kaupunkirakenne, jonka ym-
pärillä olisi laajat viheralueet, olisi parempi kuin laaja hajarakennusalue. 

Tutkimus liittyy erityisesti Ekotulen aihealueisiin "Luonnonvarojen kestävä 
käyttö ja ekotehokkuus" ja "Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ympäris-
tön viihtyisyys". 

. 

. 
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Katupölyn vähentäminen kevätpuhdistuksen ja talvikunnossapidon avul-
la - tutkimus ja kehittämisprojekti KAPU 

Tutkimuksen toteuttivat Nordic Envicon Oy, Stadia ja Helsingin kaupungin ym-
päristökeskus. Projektin toteutuksesta vastasi Jari Viinanen (Helsingin kau-
punki) ja tutkijoina toimivat Heikki Tervahattu (Nordic Envicon Oy), Kaarle Ku-
piainen (Helsingin yliopisto) ja Liisa Pirjola (Stadia). Tutkimuksen päärajoittaji-
na toimivat Helsingin, Vantaan, Espoo, Tampereen, Riihimäen ja Keravan kau-
pungit, YTV, YM:n ympäristöklusterin ohjelma sekä Destia. Tutkimus julkais-
tiin vuonna 2007. 

KAPU-projektin tarkoituksena oli tutkia, miten talvikunnossapidon toimenpiteet 
ja katujen kevätpuhdistus vaikuttavat katupölyn määrään ja koostumukseen. 
Lisäksi selvitettiin, voidaanko uusilla menetelmillä ja laitteilla vähentää pölyn 
määrää. Tutkimuksen yleisenä tavoitteena oli vähentää kevätkauden korkeita 
PM1O pitoisuuksia Suomen kaupungeissa. PM1O -hiukkaset ovat paikallisista 
lähteistä, kuten liikenteestä ja puulämmityksestä, peräisin olevia pienhiukka-
sia (ympäristöministeriö 2007). 

Tutkimus tehtiin Stadian Nuuskija-autolla, jolla mitattiin kevätkatupölyn mää-
rä tutkimukseen valituilla katuosuuksilla tutkimuksessa mukana olevissa kau-
pungeissa. Tulokset mitattiin käytössä olevien puhdistusmenetelmien ja lait-
teiden avulla. 

Tutkimuksen päätuloksina todettiin, että talviaikaista kunnossapitoa on tärke-
ää tehostaa, jotta varhaiskevään pölyhaittoja saadaan vähennettyä. Katupö-
lykauden alkuvaiheessa, jolloin vettä ei voida käyttää, voidaan pölyä sitoa kai-
siumkloridilla. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti avarassa tilassa 
olevilla kaduilla enimmäiskatunopeudella kulkeva liikenne puhdistaa itse ka-
tuja nostattamalla pölyä ilmaan. 

Tutkimus koski ainoastaan katualueita ja alhaisia nopeuksia. Katupölyn vaiku-
tuksen haittoja on arvioitu pääosin terveydelliseltä kannalta. 

Tutkimus liittyy Ekotulen aihealueisiin "Tienpidosta aiheutuvan ympäristön 
kuormituksen vähentäminen", "Ihmisten liikkumisen turvallisuus ja elinympä-
ristön terveellisyys" ja "Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ympäristön viih-
tyisyys". 

Liikennesektorin ilmastostrategian mandollisuudet Tampereella 

Tutkimuksen on tehnyt Hanna Kalenoja Tampereen teknillisessä yliopistossa. 
Hanketta rahoittivat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä 
Tampereen kaupunki. Toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi tehtiin kirjalli-
suustutkimus. Osaa toimenpiteistä arvioitiin TALLI 2000 -liikennemallin avul-
la. Lisäksi kaupungin päättäjille suunnattiin kysely, jolla seivitettiin näkemyksiä 
maankäytön ja liikenteen kehittämisestä. Tutkimus on julkaistu vuonna 2004. 

Hankkeessa laadittiin keskisuurille kaupungeille toimintamalli liikenteen kas-
vihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Toimintamalli koostuu nykytilanteen 
kartoituksesta, tavoitteiden asettamisesta, toimenpiteiden valinnasta ja suun-
nittelusta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta ja seurannasta. 
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Ilman määrätietoista strategiaa toimenpiteitä toteutetaan vasta, kun liikenne- 
järjestelmässä ilmenee ongelmia. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on luonteel-
taan strategista. Tampereen kaupun kiseudulla laadittiin liikennejärjestelmä-
suunnitelma TASE 2010. Sen tärkeimmiksi hankkeiksi nousivat keskustojen 
saavutettavuuden ja turvallisuuden parantaminen. Tärkeää oli myös joukkolii-
kenneyhteyksien parantaminen aluerakenteen pääsuunnilla sekä matkakes-
kusten ja yhtenäisen pyöräilyä palvelevan pääverkoston toteuttaminen. 

Kuvassa 5 on havainnollistettu eri toimenpiteiden vaikutusta ja vaikutusajan-
jaksoa henkilöliikenteen hiilidioksidipäästöihin. Julkaisussa toimenpiteitä ja 
päästövähennysprosentteja on kuvattu yksityiskohtaisesti. Suurin osa liiken-
teen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä paran-
taa myös paikallista ilmanlaatua ja vähentää liikenteen melua. Raportissa on 
lisäksi listattu toimenpideryhmittäin kaupungin kanssa toimivat yhteistyöorga-
nisaatiot. 

vaikutus 
suuri 	 maysirnIeIv;a kaavtus 

[ 	 !.dtr%fl Mj(1 	rer 
--- ktrrt1)en 

- 	jkk*kenteen 

[rye 	ankukn ja pyOityn 
1 	 edttnen 	jtrntnen 

1 	kouti ja tyn1;tka 
LJu1fllteImai 

1 	t"M" 1 
- 1 	---' 1 	 teitirpatu. wuaopastI 

- jcoenlen _________________________ 
_________ 1 pysrn ous 

peni 

Kuva 5. Esimerkkejä eri toimenpiteiden vaikuttamisajanjaksoista. Pystyakselin 
vaikutusta kuvaava skaala on skemaattinen (Kalenoja 2004). 

Päättäjille suunnatussa kyselyssä selvisi, että seudulliseen yhteistyöhön suh-
taudutaan myönteisesti ja että ilmastokysymys tulisi ottaa nykyistä enemmän 
huomioon. Matkakeskusten ja seudullisen raideliikenteen kehittämistä pidettiin 
niin ikään tärkeänä. Bussikaistojen ja joukkoliikenteen tuen lisäämiseen suh-
tauduttiin sen sijaan varauksellisemmin, samoin joukkoliikennekäytävien vah-
vistamiseen. Keskustan ulkopuolisten kauppakeskittyminen nopeaa vahvistu-
mista pidettiin huolestuttavana ilmiönä. 

Hanke liittyy Ekotulen aihealueisiin "Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja 
ympäristön viihtyisyys" sekä" Ihmisten liikkumisen turvallisuus ja elinympäris-
tön terveellisyys". 

. 

. 
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Matkatuotokset - Matkatuotosten arviointi maankäytön ja liikenteen 
suunnittelussa 

Raportti "Matkatuotokset - Matkatuotosten arviointi maankäytön ja liikenteen 
suunnittelussa" valmistui loppukesästä 2008. Hanketta rahoittivat ympäristö-
ministeriö, Tiehallinto sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Hankkeen tutkimus-
ryhmään kuuluivat Hanna Kalenoja (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY), 
Kaisuliina Vihanti (TTY), Nina Karasmaa (Teknillinen korkeakoulu, TKK), An-
nu Korhonen (TKK) ja Ville Voitti (Linea Konsultit Oy). Projekti kuuluu myös 
EKOTULI-teemaan. 

Matkatuotoksella tarkoitetaan tiettyyn kohteeseen suuntautuvien matkojen tai 
käyntien määrää valittavaa yksikköä kohti. Yksiköitä ovat tavallisesti kohteen 
kerrosala, työntekijöiden määrä ja asiakaspaikkojen lukumäärä. 

Matkatuotosluvut on koottu henkilöliikennetutkimuksen, alueellisten liikenne- 
tutkimusten, liikennelaskentojen, aikaisempien selvitysten, kunnissa käytössä 
olevien lukuarvojen ja kävijämäärätiedustelujen perusteella. Osa lukuarvoista 
perustuu asiantuntija-arvioihin ja eri toimintojen edustajien haastatteluihin Päi-
vittäistavarakaupan tuotokset perustuvat kassatapa htumatilastoih i n. 

Matkatuotoslukuja käytetään eniten asumisen, päivittäistavarakaupan ja työ-
paikka-alueiden suunnittelussa. Lukuja on myös käytetty väylien ja liittymi-
en mitoituksessa, liikennehankkeiden esi- ja tarveselvityksissä sekä liikenne- 
ennusteiden laadinnassa. Haastatellut asiantuntijat arvioivat, että lukuja voisi 
hyödyntää nykyistä yleisemmin yleiskaavoituksessa ja joukkoliikenteen suun-
nittelussa. 

Lähtökohtaisesti paljon henkilömatkoja tuottavia toimintoja ei tulisi sijoittaa au-
tovyöhykkeille, vaan sijoittumispaikkoja tulisi etsiä jalankulku- ja joukkoliiken-
nevyöhykkeiltä. 

• 	 Matkatuotoksissa on suuria alueellisia eroja. Siksi alueet on jaettu eri ryhmiin 
kaupunkiseudun koon ja joukkoliikennetarjonnan perusteella. Lisäksi taajama- 
alueet on jaettu ryhmiin joukkoliikennetarjonnan ja yhdyskuntarakenteellisen 
sijainnin perusteella. 

Työssä on useita taulukkoja matkatuotosluvuista. Niiden käytöstä on annettu 
alla lueteltuja esimerkkejä, joissa kaikissa arvioidaan matkojen määrä, kulku-
tapaosuudet ja ajoneuvojen määrä vuorokaudessa 

• asuinalueen liikenteen mitoitus 
• toimistorakennuksen matkatuotokset (ml. tavarakuljetusten määrä) 
• päivittäistavarakaupan matkatuotokset (ml. perjantain vilkkaimman tun-

nin liikenne) 
• suuri supermarket 
• rauta- ja rakennustarvi kekaupan matkatuotokset. 

Tutkimus on Ekotuli-projekti ja kuuluu aihealueeseen "Yhdyskuntarakenteen 
eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys". 
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Urban Generator - Kaupunkirakenteen kasvun mallinnusmenetelmä 

Tutkimuksen on tehnyt Sanna Iltanen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Ra-
hoittajina toimivat ympäristöministeriö, Uudenmaan liitto ja Varsinais-Suomen 
liitto. Työssä simuloitiin kahta aluetta Helsingissä ja Turussa Yhdysvaltalaisel-
la SLEUTH-mallilla. 

SLEUTH-malli pyrkii ennustamaan kaupunkirakenteen kasvua. Arvioita saa-
daan pääasiallisista kasvusuunnista ja kasvutavoista. Lähtötietoina käytetään 
neljää erityyppistä gif-kuvaa, joita ovat rakennettu alue, liikenneverkko, maan-
pinnan kaltevuus ja rakentumisen todennäköisyys. Rakennetusta alueesta tar-
vitaan neljä eri ajallista poikkileikkausta ja liikenteestä kaksi. 

Raportti herättää kysymyksen mallinnuksen perusasetelman ongelmallisesta 
lähtökohdasta, jossa tulevaisuutta pyritään arvioimaan menneisyydessä toteu-
tuneen kehityksen perusteella. Tällöin tulevaisuudesta tulee helposti itseään 
toteuttavaa. Tärkeämpää olisi pohtia tavoitetilannetta ja pohtia keinoja siihen 
pääsemiseksi. Aihetta on käsitelty enemmän luvussa 5. 

Hanke liittyy Ekotulen aihealueista lähinnä aihealueeseen "Yhdyskuntaraken-
teen eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys". 

Ilmastonmuutoksen huomioiminen kaavoituksessa 

VTT:n tutkimushankkeesta vastasi Irmeli Wahlgren. Yhteistyökumppaneina toi-
mivat Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Uudenmaan liitto, Kokkolan kau-
punki ja Pohjois-Savon liitto. Työssä tutkittiin kuutta eri kaavahanketta ilmas-
tonmuutoksen näkökulmasta. Tutkitut kohteet olivat Helsingin Kalasataman 
osayleiskaava, Kokkolan Vanhansatamanlanden yleiskaava, Uudenmaan 
maankäytön kehityskuvavaihtoehdot, N ilsiän Tahkon kehittämissuunnitelmat, 
Kuopion Saaristokaupunki ja Sodankylän raviradan asuntoalue. Vaikutusten 
arvioinnissa painotettiin juuri ilmastoa ja työkaluna käytettiin ilmastomalleja. 
Raportti on valmistunut vuonna 2008. • 

Kunkin kaavahankkeen arvioimisessa käytettiin suureita hiilidioksidiekvivalent-
tipäästöt asukasta kohden vuodessa ja kokonaishiilidioksidiekvivalenttipäästöt 
vuodessa. Päästöt muodostuvat rakennuksista ja liikenteestä. Liikenteen osal-
ta päästöjen laskentaperusteet ovat kirjavia. Tähän vaikuttaa osaltaan lähtö- 
tietojen saatavuus. 

Liikennesuoritteet saadaan hyvässä tapauksessa liikennemallista. Aina sel-
laista ei kuitenkaan ole, jolloin voidaan käyttää esimerkiksi valtakunnallisen 
henkilöliikennetutkimuksen keskimääräisiä lukuja. Tällöin suorite lasketaan 
asukasmäärän ja toimintojen sijainnin perusteella. Muita tarvittavia lukuja ovat 
kulkumuotojakauma, työssäkäyvien osuus ja työmatkan pituus. 

Päästöt lasketaan suoritteesta päästökertoimien avulla. Niiden yksikkö on hii-
lidioksidiekvivalenttigramma ajoneuvokilometriä tai henkilökilometriä kohti. 
VTT: n Lipasto-sivustolla on julkaistu eri kulkumuotojen yksikköpäästökertoi-
mia (http://Iipasto.vtt.fi/yksikkopaastot).  
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Työssä laskettiin kaavahankkeiden hiilidioksidiekvivalenttipäästöt asukasta 
kohden vuodessa ja kokonaishiilidioksidiekvivalenttipäästöt vuodessa. Tämän 
lisäksi annettiin sanallinen arvio sekä perustelut siitä, onko liikenneratkaisu hy-
vä ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Tiedot mandollistavat suunnit-
teluratkaisujen keskinäisen vertailun. Eri kaavahankkeiden vertailu on kuiten-
kin hankalaa, sillä laskentaperusteet poikkeavat toisistaan huomattavasti mm. 
seuraavien tekijöiden suhteen: 

• ajoneuvotyyppien yksikköpäästökertoimet ja päästökehitysoletukset 
• tavaraliikenteen päästöjen sisällyttäminen laskelmiin 
• henkilöauton matkustajamäärä 
• pitkän matkan liikenteen huomioon ottaminen. 

Työssä on esitetty ohjeita kaavoittajille. Ohjeet koostuvat perusasioista, joita 
ovat yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
suosiminen sekä toimintojen sekoittelu. Lisänä on päästöjen arviointi. 

Tutkimus herätti kysymyksen, ohjaavatko "toiminto per alue" -kaavamerkinnät 
kuitenkin suunnittelemaan paljon liikennettä synnyttäviä ratkaisuja. Laskelmis-
sa käytetyt yksikköpäästökertoimet vaihtelivat. Tämän suhteen ohjeistusta tar-
vittaisiin. Myös kulkutapajakaumalla on suuri merkitys päästöihin. Sen arvioin-
tiin tulisi kiinnittää huomiota ja niin ikään ohjeistaa. 

Hanke liittyy Ekotulen aihealueista lähinnä aihealueeseen "Yhdyskuntaraken-
teen eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys". 

Päästölaskennan periaatteista voisi laatia ohjeistuksen. Yhtenäiset periaatteet 
mandollistaisivat eri hankkeiden vertailun valtakunnallisella tasolla. Se mah-
dollistaisi myös päästövaatimusten asettamisen uusille alueille ja täydennys-
rakentamiselle. Suunnittelunaikaisella päästölaskennalla voitaisiin myös oh-
jata suunnittelua. 

Hyvä esimerkki päästöjen huomioon ottamisesta on Uudenmaan yhdyskunta- 
• rakennevaihtoehtojen vertailu. Siinä tutkittiin kolmea perusvaihtoehtoa: liikku-

mistarpeen vähentämistä, raideliikenteeseen tukeutuvaa ratkaisua ja nykyisen 
kehityksen mukaista (haja-asutukseen perustuvaa) tulevaisuuden kuvaa. 

Muita tutkimuksia 

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen kaupunkiseudulla 

Raportti on Elisa Sanasvuoren tekemä kirjallisuustutkimus, joka on julkaistu 
Tielaitoksen selvityksenä 81/1 996. Työ kuului Tiehallinnon (Tielaitoksen) Stra-
tegiseen projektin Si. 

Tutkimuksessa todetaan, että liikennetarpeen ja liikenteen haittojen vähentä-
minen edellyttää liikennesuunnittelun alistamista maankäytön suunnittelulle. 
Liikennetarve riippuu siitä, miten työpaikat, koulut, lähipalvelut jne. sijoittuvat 
suhteessa asuntoon. Ihmisten mandollisuuksia eri toimintojen harjoittamiseen 
on usein järkevämpi lisätä muuten kuin liikennesektorin toimenpitein. 
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Eräs raportin johtopäätöksistä on, että taajamarakennetyypeistä liikenteen 
energiankulutuksen kannalta säteittäinen rakenne on parempi kuin pistemäi-
nen ja nauhamainen rakenne. Kaupungissa maankäyttömuodoiltaan sekoit-
tunut ja tiivis rakenne on edullinen. Jos rakennuksia sijoitellaan sinne tänne, 
jää väliin hyödyntämättömiä maakaistaleita. Se lisää liikenneväylien ja niiden 
suoja-alueiden määrää. Su urnopeuksisten liikennevirtojen rajoittaminen on 
keino eheyttää yhteiskuntarakennetta. 

Tutkimuksessa esitetään, että tunteellinen keskustelu autoilun vähentämisen 
puolesta ja vastaan lukkiutuu jyrkkään vastakkainasetteluun. Jakamalla kau-
punki kolmeen luokkaan (jalankulkukaupunki, joukkoliikennekaupunki ja auto- 
kaupunki), voidaan siirtyä vastakkainasettelusta rinnakkaiseloon. Kevyen lii-
kenteen ja joukkoliikenteen aseman parantaminen edellyttää yhteistyötä suun-
nittelussa, päätöksenteossa, rahoituksessa, toteutuksessa ja ylläpidossa. 

Raportissa kerrottiin myös 1989 Norjassa käynnistetystä TP1O-projektista, 
jossa kokeiltiin liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista. Tarkoituksena oli 
tuottaa kokonaisvaltainen suunnitelma maankäytön, liikenteen infrastruktuurin 
ja julkisen liikenteen kehittämiselle. Hanke ei onnistunut, koska suunnitelmat 
muistuttivat perinteisiä tiesuunnitelmia kaupunkien tavoitellessa valtion inves-
tointeja paikalliseen infrastruktuuriin. 

Suurimpia ongelmia ovat kansalaisten, asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden 
arvot ja asenteet. Päätöksentekoon osallistuvien muistilista voisi olla hyödylli-
nen. Edistääkö ratkaisu energian kokonaiskulutuksen vähentämistä ja uusiu-
tuvien energianlähteiden käyttöä? Lisääkö vai vähentääkö ratkaisu liikkumis-
tarvetta? Onko uusien alueiden käyttöönotolle vaihtoehtoa? (Alkuperäinen läh-
de: Kestävän kehityksen käsikirja kunnille 1994.) 

Hanke liittyy Ekotulen aihealueista lähinnä aihealueeseen "Yhdyskuntaraken-
teen eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys". 

Vaihtoehtoja vertaillaan usein taloudellisten suureiden avulla. Niiden rinnalla 
kiinnostavaa olisi, missä määrin nykyiset maankäyttöratkaisut on alistettu au-
ton käytön välttämättömyydelle. Onnistuneita toteutuksia tulisi esitellä laajas-
ti, jotta voidaan saada aikaan muutos yleisissä arvoissa. 

Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot 

Kyseessä on hanke, jonka puitteissa järjestetään neljä foorumia sekä tehdään 
julkaisuja. Tutkimuksesta vastaa TKK:n Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskus (YTK). Projektista vastaa TkT Raine Mäntysalo ja tutkijoina 
toimivat FM Vesa Kanninen ja HTM Jenni Kuoppa. Tutkimushankkeen päära-
joittajina toimivat ympäristöministeriö sekä partnerikunnat. Hanke toimii vuo-
sina 2006-2008. 

Hanke on luonteeltaan monitieteellinen tutkimus- ja kehittämishanke. Se pe-
rustuu eri tieteenalojen (yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkimaantiede, suunnit-
telututkimus, politiikan tutkimus, tulevaisuudentutkimus) ja metodien (paikka-
tietoanalyysit, tilastolliset tarkastelut, kyselyt ja asiantuntijahaastattelut, pää-
töksenteon ja suunnittelun asiakirjojen analyysi) yhdistämiseen. 

. 
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Hankkeessa kehitetään vyöhykeanalyysimenetelmä, jonka avulla voidaan ar-
vioida uudis- ja täydennysrakentamisen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen 
ja liikenteeseen. Tapaustutkimusten pohjalta luodaan malleja yhdyskuntara-
kenteen eheyttämisen keinoista, ehdoista ja mandollisuuksista/rajoitteista eri 
yhdyskuntarakenteellisissa tilanteissa ottaen huomioon paitsi kaupunkisuun-
nittelun mandollisuudet myös seudun elinkeinoelämän toiminnot ja asukkai-
den arki. 

Hanke on EKOTULI-teeman kannalta kiinnostava, mutta toistaiseksi kesken. 
Autoriippuvuu-us, Yhdyskuntarakenne ja arjen kompieksisuus - katsaus kir-
jallisuuteen -raportin luonnos on toistaiseksi ainoa käytettävissä oleva julkaisu 
(Kuoppa 2007). Lisäksi järjestetyistä foorumeista on olemassa esittelykalvot. 

Hankkeella on yhtymäkohtia Ekotulen aihealueeseen "Yhdyskuntarakenteen 
eheyttäminen ja ympäristön viihtyisyys". 
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LIITE 3 MITEN VARMISTAT TUTKIMUSTULOSTEN VIE-
MISTÄ KÄYTÄNTÖÖN 

Tässä työssä tehdyissä asiantuntijahaastatteluissa tuli esille asioita, jotka voi-
vat olla esteenä tulosten hyödyntämiselle ja toisaalta asioita, jotka edistävät 
tulosten hyödyntämistä. Näistä ja muista kokemuksista koottiin kaksi listaa tu-
losten käytäntöön viemisen varmistamiseksi. Toinen lista on tarkoitettu virka-
miehille, toinen konsulteille, ja ne sisältävät osittain päällekkäisiä asioita. 

Virkamies: Miten varmistattutkimustulosten viemisen käytäntöön, top 10 
1. Ole innostunut asiastasi mutta myös pitkäjänteinen, lobbaa. 
2. Hanki hyvät suhteet mediaan ja ylläpidä niitä, ehdota artikkeleita sopi-

vista tutkimuksista. 
3. Herätä aiheesta yhteiskunnallista keskustelua: pohjusta tilausta tutki-

mukselle. 
4. Mieti jo hankkeen alussa mitä tuloksia työltä odotetaan ja miten niitä ai-

otaan hyödyntää ja kerro se myös tekijälle. Etenkin jos kyseessä on yh-
teishanke, muodosta muiden tilaajaosapuolten kanssa yhteinen näke-
mys hankkeen tavoitteista. Keskustelkaa projektista tarvittaessa sisäi-
sesti myös ilman tekijätahoa. 

5. Mieti tutkimuksen alussa kenelle raporttia kirjoitetaan. Ovatko ensisijai-
sena kohderyhmänä toiset tutkijat, muut liikenteen asiantuntijat, päät-
täjät vai ehkä kansalaiset? Tämä vaikuttaa myös tutkimuksen tulosten 
viestintään. 

6. Pohdi tutkimuksen viestintää työn alussa: onko tutkimustulokset tar-
peen sitoa jonkin kokonaisuuden viestintään vai tuottaako tutkimus it-
sessään tietoa, josta tulee viestiä. Varaa viestinnälle riittävästi resurs-
seja, sekä ajallisia että rahallisia. 

7. Muista pitkän ja todella pitkän aikavälin vaikutukset lyhyen aikavälin li-
säksi. 

8. Hiljaa hyvä tulee, älä kiirehdi projektia turhaan, vaan anna sen ja toi-
mintailmapiirin kypsyä ajan kanssa. 

9. Raportin valmistuminen ei ole työn loppu vaan alku, älä hautaa tulok-
sia arkistoon vaan hyödynnä niitä. 

10. Tarkkaile toimintaympäristöä. Vanhat tutkimukset voivat nousta uudel-
leen tärkeiksi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi (vrt. 
ilmastonmuutos). 

Konsultti: Miten varmistat tutkimustulosten viemisen käytäntöön, top 7 
1. Ole innostunut asiastasi mutta myös pitkäjänteinen, lobbaal. 
2. Kun havaitset tietopuutteen/tutkimustarpeen, kerro se eteenpäin. 
3. Selvitä tilaajalta, miten tutkimuksen viestintä on tarkoitus hoitaa. Resur-

soi tarvittaessa viestinnälle riittävästi. 
4. Selvitä hankkeen alussa, mitä tuloksia työltä odotetaan ja miten niitä ai-

otaan hyödyntää. Pyydä tarvittaessa tilaajaa selventämään näitä. 
5. Selvitä hankkeen alussa tutkimuksen kohderyhmä. Kohderyhmä vai-

kuttaa niin raportin kirjoitustyyliin ja -tapaan kuin viestintään. 
6. Muista pitkän ja todella pitkän aikavälin vaikutukset lyhyen aikavälin li-

säksi. 
7. Pyri varmistamaan tutkimuksen jatkuvuus ja eteenpäin meneminen omal-

ta osaltasi: älä unohda vanhoja projekteja. Muistuta niistä tarvittaessa so-
pivissa yhteyksissä ja hyödynnä niitä myös muissa projekteissa. 

. 

. 

Tuo toistuvasti hienovaraisesti mieleistäsi kantaa jonkin asian puolesta tai sitä vastaan esille päättäjille 
joukossa, joka tuntuu asialle vastaanottavaiselta 
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