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Tiivistelmä 

Tielaitoksen  Liikenne  ja  maankäyttö -projektissa selvitetään näiden vuorovai-
kutusta,  sen  kehitystä, mandollisuuksia vaikuttaa siihen  ja  uusia, kestävällä 
pohjalla olevia suunnitteluratkaisuja. Tämä julkaisu perustuu  projektin 

 puitteissa tehtyjen tutkimusten  ja  selvitysten tuloksiin. Edellinen  projektin 
 väliraportti ilmestyi toukokuussa  1994.  

Tässä toisessa väliraportissa  on  tietoja silloin kesken  tai  vasta alkamassa 
olleiden selvitysten tuloksista. Pääpaino  on  pyritty asettamaan auton yhdys-
kuntaa kuvaavaan aineistoon sekä suunnittelun uusien linjausten hakemi-
seen. 

Patenttilääkettä  kasvavaan autoiluun  tai  kaupunkiseutujen  hajoamiseen ei 
ole, mutta  on  useita keinoja, jotka tukevat toisiaan. Niiden tehokas käyttö 
edellyttää laajaa yhteistyötä  ja  vuorovaikutusta, niin eri asianosaisten kuin eri 
ammattiryhmien kesken.  On  ymmärrettävä kaupungin kehitys  ja  alituinen 
muutos, kaupunkilaisten elämäntapa, jotta voi muodostaa kestäviä strategioi

-ta,  tarjota vaihtoehtoja autoriippuvuudelle. 

Tasa-arvoisen saavutettavuuden  ja  liikkumisen olennainen tekijä  on  kevyt 
liikenne. Kävelyn  ja  pyöräilyn turvallisuuden  ja  palvelutason kehittäminen 
vaikuttaa ratkaisevasti kaupunkiemme  ja  taajamiemme  toimivuuteen  ja 

 inhimillisyyteen. Rakennetusta ympäristästämme  on  pidettävä huolta.  Tie-, 
 katu-, kävelytie-  tai  pyörätieratkaisuissa  ei saa tyytyä heikkoon,  vain  rajattua 

 tavoitetta tyydyttävään laatuun.  On  luotava monipuolista, arvokasta  julkista 
 tilaa.  

Sammanfattning 

Nyckelord: 	Trafik, trafikledor, markanvändning, miljö, miljökonsekvenser  

I  vägverkets projekt Trafik och markanvändning utreds växelverkan mellan 
dessa, växelverkans utveckling och möjligheter att påverka  den,  och söks 
nya, hållbara linjer för planeringen. Denna  rapport  bygger  på  resultaten av  de 

 utredningar som gjorts i projektet. Föregående mellanrapport publicerades i 
maj  1994.  

Denna andra mellanrapport behandlar resultaten av utredningar som  då  var 
 under  arbete eller nyss startat. Huvudvikten läggs vid att illustrera bilsamhäl-

let och sökandet efter nya planeringsmodeller. 

Det finns inget patentrecept  mot  ökande bilbruk eller splittrad stadsstruktur, 
 men  det finns många, sinsemellan samverkande möjligheter. Effektivt 

förverkligande av dessa möjligheter fordrar ett brett samarbete och omfattan-
de  dialog  mellan olika berörda lika väl som mellan olika yrkesgrupper.  



För att kunna bygga upp hållbara strategier, erbjuda alternativ  till  bilberoen-
det, måste  man  förstå stadens utveckling och ständiga förändring, stadsbor-
nas levnadssätt. 

Gång- och cykeltrafiken har  en  väsentlig betydelse för jämlikheten i  service- 
tillgången och mobiliteten. Det hur säkra och användbara dessa kan bli, be-
stämmer hur funktionsdugliga och mänskliga våra städer och tätorter blir.  Vi 

 måste vårda oss om vår byggda miljö.  I  väg-, gatu-, gångvägs- eller cykel-
vägsbygge får  vi  inte nöja oss med inskränkta mål och tveksam kvalitet.  Vi 

 måste skapa mångsidigt, värdefullt offentligt  rum. 

Abstract 

Key words: 	Transport, traffic routes, land use, environment, environmental impact 

The road administration Transport and Land Use project studies the interacti-
on between these, how this interaction develops and how it can be influen-
ced, and seeks new, sustainable directions for planning. This report is based 
on the results of the research and studies made in the project. A previous 
progress report was published in May, 1994. 

This second progress report reviews results of projects that had just started 
or were under way at that time. The main emphasis is on describing car 
society and seeking new directions for planning and design. 

There are no simple solutions to growing car use or fragmented urban 
regions, but there is wide a range of methods and means that can be used 
to support each other. Implementing them efficiently demands broad co-
operation and interaction, between stakeholders as well as between profes-
sions. We need to understand urban development, the continuously changing 
city and the urban lifestyle, to be able to develop sustainable strategies, offer 
alternatives to car dependency. 

Walking and cycling are essential factors for equity in accessibility and 
mobility. The development of pedestrian and cyclist safety and convenience 
is crucial for the functioning and humanity of our cities and towns. We must 
take care of our built environment. Narrow objectives produce dubious 
quality; that kind of quality is not enough for our road, street, pedestrian way 
or bikeway projects. Our task is to create complex, memorable public space. 
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ESIPUHE  

Tielaitoksessa  käynnistyi  1991  strateginen tutkimus-  ja kehittämisprojekti 

 "Liikenne  ja maankäyttö,  jonka tavoitteena  on  tuottaa perustietoa, selvittää 
erilaisten ratkaisu  mallien  vaikutuksia  ja  samalla lisätä keskinäistä vuorovaiku-
tusta maankäytön suunnittelijoiden  ja liikennesuunnittelijoidefl  kesken. 

Liikenne  ja maankäyttö-projektin  tutkimusten  ja  selvitysten ensimmäinen 
yhteenveto, "Liikenne palvelee  ja  muuttaa yhdyskuntaa - maankäytön  ja 

 liikenteen vuorovaikutus" (Tielaitoksen selvityksiä  18/94, TIEL 3200228) 
 julkaistiin keväällä  1994.  Syksyllä julkaistiin myös näihin perustuva opas 

"Liikenne  ja taajamarakenne, yhdyskuntasuunnittelulla  ympäristön kestävään 
kehittämiseen" (Tielaitoksen selvityksiä  40/94, TI EL 3200249).  

Tässä toisessa yhteenvedossa  on  tietoja silloin kesken  tai  vasta alkamassa 
olleiden selvitysten tuloksista. Pääpaino  on  pyritty asettamaan auton yhdys-
kuntaa kuvaavaan aineistoon sekä suunnittelun uusien linjausten hakemi-
seen. 

Tämän julkaisun  on tielaitoksen kehittämiskeskuksessa  laatinut  Anders  HH 
 Jansson.  Li iken  ne  ja  maan käyttö-projektista vastaa tielaitoksen tienpidon 

suunnittelussa  Ulla PrTha.  

Helsingissä, kesäkuussa  1995 
Tielaitos 
Tienpidon  suunnittelu 
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1.  LIIKENNE  JA  MAANKAYTTÖ-PROJEKTI ETENEE 

Liikenne palvelee  ja  muuttaa  yhdyskuntaa-selvityStä  tehtäessä useat liiken-

teen  ja maankäytän  vuorovaikutuksen  tarkastelut  olivat kesken. Silloin 
luonnoksina käytettävissä olleesta aineistosta  on  val mistun ut: 

Tampereen  itäisen ohikulkutien  sosioekonomiset  vaikutukset 
julkaistu  tielaitoksen selvityksenä  59/94,  TIEL  3200268  

Taajamakeskustojen  ohikulkuteiden selvitys 
julkaistu otsikolla  Taajamakeskustojen  ohikulkuteiden  liikenneturvallisuus  ja 

 ympäristöön sopeuttaminen,  tielaitoksen  selvityksiä  37/94,  TIEL  3200246 

 Liittymähakuisen  maankäytön synnyttämä liikenne 
julkaistu  tielaitoksen selvityksenä  55/94,  TIEL  3200264  

Kempeleen kauppakeskuksen  vaikutukset Oulun seudulla 
julkaistu otsikolla  Kauppakeskus  Zeppelinin vaikutukset Oulun seudulla, 
Ympäristöministeriön  alueidenkäytän  osaston tutkimusraportti  1, 1994 

 Liikenteen  ja  maankäytön  vuorovaikutusmallit  
julkaistu otsikolla Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus, vaikutusten 
arviointia pääkaupunkiseudulla  MEPLAN-koemallilla, tielaitoksen  selvityksiä 

 14/94,  TIEL  3200227  
Kaupunkiseudun liikennejärjestelmä  

julkaistu otsikolla  Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän  suunnittelu, yksityis- 

kohdista  toimenpidekokonaisuuksiin,  Liikenneministeriön esite  1994  

Teollisuuden sijoittumista  ja  uusien yritysten  sijoittumispäätöksiä  koskeva selvitys 

 on  julkaistu otsikolla Teollisuuden sijoittuminen Suomessa,  vesiväylien 

varsilta valtateille,  Liikenneministeriön julkaisuja  L 52/94  
Ympäristöministeriön alueiden käytön osasto  on  julkaissut  L.  Kososen "Kuopion  

yleiskaavoitus, kaupunkirakenne  2005,  suunta  lähiökaupungin  uudistamiseen"  

selvityksenä  6 1994.  

Tämän jälkeen  on  käynnistetty  -  ja  osin saatu valmiiksi  -  useita muita vuoro-
vaikutuksen selvityksiä. Selvityksissä uusien, kestävien ratkaisujen hakemi-
sella  on  ollut suuri paino.  On  myös haettu  suunnittelujärjestelrfläfl  ja  yhteis-
työn kehittämisen suuntaviivoja. Tähän julkaisuun  on  pyritty kokoamaan 
niistä auton yhdyskunnan  kuva  sekä joitain ajatuksia siitä, miten sitä voisi 
kehittää ihmisen  yhdyskunnaksi.  

Ja  tästä eteenpäin: 

Vuonna  1991  käynnistynyt Liikenne  ja maankäyttö -projekti nykyisessä 
muodossaan päättyy  1996.  Siihen mennessä  on  tavoitteena saada aikaan 
sellainen tiedollinen  perusvalmius  ja  joustava yhteistyö, että liikenteen  ja 

 maankäytön vuorovaikutus  on  osa  normaalia toimintaa. Monelta osin tässä 
projektissa  on  kuitenkin vasta voitu osoittaa ne  linjaukset,  joiden myötä 
valmiudet  ja  yhteistyö saattavat kehittyä.  
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Samalla  on  nähtävissä että tämän  projektin  kautta, mutta myös monen muun 
kehityskulun, kuten vaiheistetun tiepoliittisen päätöksentekoprosessin sovelta-
misen myötä, tielaitoksen suunnittelussa  on  kehittynyt uusia toimintatapoja, 
jotka ottavat entistä paremmin huomioon  koko yhdyskuntaa ja  siinä toimivia 
eri osapuolia. 

Tielaitoksen  hankkeita ei tietysti ennenkään ole suunniteltu  tai  toteutettu 
muusta yhteiskunnasta  tai  yhdyskuntien kehityksestä irrallaan. Mutta tienpi

-don  ja  muun yhdyskuntien kehittämisen välinen monimutkainen suhde  on 
 usein jäänyt piiloon, vaikutukset  ja seurannaisvaikutukset  tulleet yllätyksinä. 

Vaikka kaikki  projektin  selvitykset  ja  tutkimukset osoittavatkin, että kyseinen 
suhde  on  vielä monimutkaisempi kuin joskus  on luultukaan, on  tuotettu tieto 
vaikutuksista  ja  vaihtoehdoista  jo  työn aikana  tullut  käyttöön  ja  muuttanut 
suunnittelun toimintamalleja. 

Kun vuonna  1995 liikennejärjestelmäsuunnittelun  ja  suurempien taajamien  ja 
 kaupunkien selvitykset tapahtuvat liikenne  ja maankäyttö-projektissa, niihin 

liittyvät kokeiluhankkeet  ja  erilaiset seurannat ym. siirtyvät vuodesta  1996 
 tutkimus-  ja kehittämisteeman  "taajamat" puitteisiin. Luodaan opastusta  ja 

ohjeistusta,  suunnittelun  ja  yhteistyön työvälineitä. 
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2.  VUOROVAIKUTUKSEN TAUSTAT 

Maankäytön  ja  liikenteen välistä vuorovaikutusta hallitsee tänä päivänä auton 
käyttö. Mutta tämä  on  melko uusi ilmiö.  

2.1 	Vesistöjen  varsilta  valtaväylille 

Tutkimuksessa "Teollisuuden sijoittuminen Suomessa - vesistöjen varsilta 
valtaväylille"  /1/  etsittiin vastauksia siihen, miten teollisuus  on  sijoittunut 
maassamme vuosisadan vaihteesta eteenpäin, kuinka liikenneverkot ovat 
tänä aikana kehittyneet  ja  miten ratkaiseva osuus niillä  on  ollut teollisuuden 
sijoittumiseen. Lisäksi pyrittiin hahmottamaan muutoksen taustalla olevia 
syitä  ja sijaintipaikan  valintaan nykyisin vaikuttavia tekijöitä. 

Liikenneverkkojen  vaikutus teollisuuden sijoittumiseen oli voimakas  jo 
 vuosisadan alussa  ja  vuosikymmenten kuluessa  se on vain  vahvistunut. 

Liikenneverkkojen merkityksen kasvaessa niiden keskinäiset suhteet ovat 
kuitenkin muuttuneet. Vuosisadan alussa yhteyksien  ja  teollisuuden kehitys 
Suomessa oli vielä alullaan  ja  ne liittyivät ratkaisevasti toisiinsa puun välityk-
sellä. Teiden vaikutus oli vielä tässä vaiheessa mitätöntä. Rautateiden 
merkitystä heikensi  se,  että niiden kehitystä ohjasivat ennemmin hallinnolliset 

 ja  sotilaspoliittiset seikat kuin maamme talouden perusta, eli metsä. Ratkai-
sevaa teollisuuden sijoittumiselle oli siten tässä vaiheessa vesistö, sekä 
kuljetusmandollisuuksien että  veden ja energian  tarpeen vuoksi. 

Vuosikymmenien kuluessa vesistöjen vaikutus  on  heikentynyt huomattavasti 
nopeammin kuin vesiväylien osuus tavarankuljetussuoritteesta  on  laskenut. 
Vasta  1980-luvulla vesiteitse kuljetettujen tonnikilometrien määrä alkoi 
selvästi pudota, kun teollisuuden sijoitus  jo  1940-luvulla pääosin määräytyi 

 pää-  ja  rautateiden mukaan. 

Rautateiden merkitys sijoittumiselle oli suurimmillaan kaudella  1920-40,  ja 
 alkoi heiketä  1950-luvulla. Tieliikenteen osuus kotimaan tavarakuljetuksista 

nousi taasen tasoihin rautatiekuijetusten kanssa  1950-luvun lopulla. 

Tämän jälkeen tieliikenteen osuus  ja pääteiden  merkitys  on  noussut tasaises-
ti, mutta vasta vuonna  1993 pääteiden  läheisyyteen sijoittuneiden teollisuus-
rakennusten osuus oli ensimmäisen kerran rautateitä suurempi kaikissa 
Suomen lääneissä. Muutos  on  siten ollut melko hidas. Lähitulevaisuutta 
ajatellen pääteiden muita liikenneverkkoja voimakkaampi vaikutus teollisuu-
den sijoittu miseen näyttää kohtuullisen selkeältä. Vaikka liikennemuotojen 
kustannussu hteita muutettaisiin huomattavasti raideliikennettä suosivaksi, 
olisivat maanteiltä rautateille siirtyvät tavaramäärät suhteellisen pieniä. 
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Uusien päätieyhteyksien vaikutus teollisuuden sijoittumiseen  on  voimakkaim-
millaan noin kymmenen vuotta tien rakentamisen jälkeen, mutta kaupunkien 
sisääntulo-  ja ohitusteiden  sekä moottoriteiden vaikutus korostuu  varsin  pian 
tien valmistumisen jälkeen. 

Teollisuuden sijoittumisen kannalta liikenneverkkojen  välisen  suhteen muu-
toksen taustalla vaikuttanee voimakkaimmin  se,  että rautatiet ovat jääneet 
jälkeen tietoliikenneverkon mandollistamista yritystoiminnan uusista organi-
saatio-, toiminta-  ja sijaintiratkaisuista.  Myös vanhemmat teollisuusyritykset, 
raskasta teollisuutta lukuun ottamatta, muuttavat entistä useammin  ja  myös 
perinteisistä alueista poiketen. Rataverkon mandollisuudet mukautua tähän 
ovat ainakin lyhyellä tähtäyksellä hyvin pienet. 

JIT-tuotannon yleistymisen myötä kerralla kuijetettava tavaramäärä  on 
 pienentynyt  ja kuljetuksilta  edellytetään entistä suurempaa nopeutta  ja 

 täsmällisyyttä. Sijainti päätien läheisyydessä  ja  etenkin solmukohdassa  on 
 monille yrityksille yhä houkuttelevampi vaihtoehto. Tämän kehityksen voimis-

tumista tukee myös  se,  että alkuvuonna  1993  perustettujen teollisuusyritysten 
mukaan toimitilojen näkyvyys liikenneyhteyksien varrella oli huomattavasti 
merkittävämpi sijaintitekijä kuin hyvät rautatieyhteydet. Logististen periaattei-
den yleistymisen ohella myös jalostusarvon nousulla  on  ollut huomattava 
vaikutus pääteiden merkityksen korostumiseen. 

Uusien liikenneverkkojen tarpeellisuuden  ja  alueellisen suuntaamisen perus
-teleminen  on  silti ongelmallista, ottaen huomioon teollisuuden sijoittumisen 

aikaviive. Alueellisen sijoittumisen kehitystä kuvaava tarkastelu ei riitä 
ratkaisemaan sitä, kuinka ratkaiseva vaikutus liikenneverkoilla  on  ollut 
yritysten perustamiseen. Esimerkiksi  1970-luvulla toteutettu päätieverkon 
huomattava parantaminen Oulun läänissä  on  vaikuttanut teollisuuden sijoittu-
misen kehitykseen, mutta  se  tuskin oli ainakaan ratkaisevana syynä teollisuu-
den voimistumiseen, joka alkoi  jo  1960-luvulla.  

2.2 	Autoistumisen  aika  

Autoistumisen  aika  on  merkinnyt taajamien voimakasta väkiluvun kasvua  ja 
 alueellista laajenemista. Kuinka  se on  tapahtunut Suomessa? Muun muassa 

tähän haettiin vastausta tutkimuksella "Taajamali iken ne  ja autoistumisen 
 aika"  /2/,  jossa tarkasteltiin  20  kaupungin kehitystä  50-luvun alusta nykypäi-

vään. 

Autoistuminen  käynnistyi  50 -luvun lopulla, kun  mm.  henkilöautojen tuontirajoi-
tukset poistuivat. Autoistumisen kehityksessä ei ole havaittavissa eroja eri 
kaupungeissa; kehitys  on  ollut  varsin  tasainen. Yli yhden auton asuntokunnat 
ovat yleistyneet vasta  80-luvulla. 
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Autoistuneimmille kaupungeille  yhteistä  on  ainakin  se,  että niiden taajama ei 

ole  kovin  suuri  ja  linja-autoliikenteen osuus kokonaisliikenteestä  on  pieni. 
Vähiten autoistuneiden kaupunkien yhteisiä ominaisuuksia  on  taajaman 

suhteellisen suuri  koko. 

Joukkoliikenteen  määrä näyttää riippuvan taajama-  ja seudullisen  rakenteen 
luomista edellytyksistä. Näitä ovat ennen muuta taajaman suuri väestönti-
heys, väestöpotentiaali  ja nauhamaiset, väyläsidonnaiset  rakenteet sekä 
kytkentä muihin taajamiin.  Jos  linja-autoliikenne  on  vilkasta  on  junaliikenne 

vähäistä  ja  päin vastoin.  Sen  sijaan vaikutus autoistumiseen  on  vähäinen. 

Autoistumisen  vaikutus näkyy väylästän määrän  ja  laadun kehityksessä sekä 
taajamarakenteen hajoamisessa. Aiemmin kautverkon kanssa sekoittuneet 
yleiset tiet  on  pyritty erottamaan taajaman sisäisestä liikenteestä omiksi 
pääväylikseen. Joissakin taajamissa ohitustieratkaisu  on  vuorostaan muuttu-
nut sisääntulo-  tai  läpiajoväyläksi  taajaman kasvaessa  sen  ympärille. 

Toisissa kaupungeissa (esim. Porvoo, Riihimäki, Valkeakoski)  on  myös 
esimerkkejä ohitustieratkaisujen onnistumisesta, ts. väylä  on  edelleen, 
useiden vuosikymmenien jälkeen, liikenteellisesti toimiva  ja  irrallaan taajama- 
rakenteesta. Onnistuneille ohitustieratkaisuille  on  tyypillistä liittymien sijoittu-
minen sopivan etäälle taajaman keskustasta  ja  taajaman kokoon nähden 
niukka liittymämäärä. 

Väestön tiheys  on  valtaosassa taajamia pienentynyt paitsi kunta-  ja alueliitos

-ten  vuoksi myös autoistumisen seurauksena. Asumisväljyyden kasvussa  ja 

 väestön tiheyden laskussa  on  havaittavissa yhtäaikainen taitekohta  70- 
luvulla. Samaan aikaan kun taajamien  pinta-alat ovat kasvaneet  on  keskus- 
taajamien väkiluku pienentynyt useilla taajama-alueilla. 

Suuri  osa  taajamista  on  muodoltaan säteettäisiä vaikka  se  ei taajaman koon 

 ja  rakenteen osalta olisi toivottavaa. Rakennekehitys tapahtuu lähinnä 
pääväyliä noudattaen. Haaroittumista tapahtuu  jos kehämäiset  yhteydet 

puuttuvat  tai  ovat hitaita,  tai  keskustan vetovoima  on  määräävämpi  kuin 

poikittaiset liikennetarpeet. 

Taajamissa, joissa  on  voimakas alakeskus  tai  useampia alakeskuksia,  on 
 muita enemmän työmatkaliikennettä keskuskunnan ulkopuolelle.  

2.3 	Onko  rakenteella  merkitystä? 

Useimmat selvitykset painottavat yhdyskunnan tiiviyden merkitystä autolla 
kuljetun matkasuoritteen hillinnässä. Mutta  on  syytä huomata, ettei tämäkään 
vuorovaikutussuhde ole yksinkertainen. 



12 	 Auton yhdyskunta  
2.  VUOROVAIKUTUKSEN TAUSTAT 

Näyttää siltä, että mitä harvempi rakenne  on,  sitä enemmän kuljetaan autolla, 
mutta rakenteen tiivistäminen ei välttämättä ole mikään suoritteen vähentymi

-sen  tae. 

USAssa  kävely  on  köyhälle pakko  Ja  muille harrastus  

Susan Handy on  tutkinut neljän  San  Franciscon asuntoalueen  /3/  vapaa-ajan 
 matkoja.  Kanden alueen rakenne perustuu suorakulmaiseen katuverkkoon  ja 

 jalan saavutettavissa oleviin palveluihin, kanden lähiömäiseen tiestöön  ja 
 auton käyttäjille suunnattuihin palveluihin. Alueiden asukasmäärät olivat 

 8000.. .22000. 

Jos  etäisyys palveluihin  on  lyhyt, eikä välillä ole huomattavia esteitä (kuten 
ylitettävä päätie), palvelupisteisiin kävellään  5...6  kertaa kuukaudessa, 
muuten kävelyreissujen määrä  jää 1 ...3  kertaan.  Sen  sijaan tässä tarkaste-
lussa asuntoalueen yksityiskohdilla (katuympäristön laatu) ei näytä olevan 
merkitystä, eikä kävelymandollisuus vähennä auton käyttää mitenkään 
merkittävästi. Näissä oloissa jalankulun mandollisuuden tarjoaminen  on 

 palvelutason parantamista ennemmin kuin autoliikenteen vähentämistä.  

Jos on  olemassa vaihtoehtoja, niitä myös käytetään. Mitä suurempi  valinnan- 
vara  palvelupisteissä  on,  sitä useammin niihin ajetaan  ja  sitä pitempi  on 

 keskimääräinen matka. Tietyn alueen matkatuotoksen muodostu  minen 
 riippuu olennaisesti siitä, mitä muuta seudulla  on. Jos palveluvarustus tai 

jalankulun  mandollisuudet ovat  jo  hyvät, uusien mandollisuuksien tarjonnalla 
 on vain  vähän vaikutuksia.  

Jos on  mandollisuus kulkea muuten kuin autolla, ihmiset käyttävät sitä, 
mutteivät vähennä  sen  takia autoiluaan  kovin  paljon.  Jos on  mandollisuus 
hakea palveluja muualta, niitä haetaan, vaikka matka pitenee. Olevan 
rakenteen täydennysrakentaminen parantaa jalankulun mandollisuuksia  ja 

 tarjontaa, mutta tuskin muuttaa liikkumistapaa rakenteessa  kovin  paljon. 

Ryuichi Kitamura ym.  /4/  selvittivät viiden muun  San  Franciscon asuntoalu-
een liikkumista. Vaikka osoittautui, että sellaisilla tekijäillä kuin asuntoalueen 
tiiviys, pysäkäintimandollisuudet, etäisyys bussipysäkkeihin  tai jalkakäytävien 

 olemassaolo pystyttiin selittämään tietty  osa osa  matkatuotosvaihteluista, 
asennetekijäiden  merkitys oli selvästi näitä suurempi. Erityisesti kävelyn  ja 

 pyäräilyn  määrä liittyivät voimakkaasti siihen, miten henkilö suhtautui ympä-
ristään, joukkoliikenteeseen  ja  autoiluun.  

Reid Ewing on  taasen tutkinut kuutta  Floridan Palm Beach'in  asuntoaluetta 
 /5/. Maankäytän rakenteella on  merkitystä nimenomaan saavutettavuuden 

kautta. 
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Jos ruokakunnnalla on  lyhyet  ja  helpot yhteydet eri toimintoihin, autosuorite 
 on  selvästi pienempi kuin muuten. Mutta  se  ei johdu siitä, että tehtäisiin 

vähemmän  automatkoja  vaan siitä, että ne ovat lyhyemmät - saavutettavuus 
toimii seudullisella tasolla ennemmin kuin paikailisella. Olennaista ei ole 
tietyn kaupan saavutettavuus vaan  se,  että niin kaupat kuin koulut, muut 
palvelut, tuttavat  ja  ystävät ovat hyvin saavutettavissa. Samoin,  jos työpaikal-

ta  pääsee helpolla muihin toimipisteisiin, työperäisten  matkojen  pituus 
pienenee. Mutta samalla työperäisten  matkojen  määrä kasvaa paljon enem-
män  ja summana  niiden matkasuorite kasvaa. 

Tietyn alueen tiiviys  tai jalankulkumyönteisyys  ei juuri vaikuta tähän.  Se,  että 
tiiviin alueen asukkaat käyttävät vähemmän autoa johtuu USAssa yleensä 
siitä, että  he  ovat myös köyhempiä. 

Englannissa hakeudutaan tien varteen 

Samoin kuin  Ewing  Floridassa,  Farthing ym.  toteavat viiden Avonin seudun 
asuntoalueen selvityksessä  /6/  että asuntoalueen hyvä palvelutaso lyhentää 
merkittävästi  automatkoja,  muttei juuri vähennä niiden lukumäärää, ei lisää 
kävelyä eikä lisää ollenkaan pyöräityä. 

Toisaalta nämä  parin  viime vuosikymmenen aikana toteutetut asuntoalueet 
palvelevat muita kuin autonkäyttäjiä kehnosti.  Bussilla  ei ainakaan pääse 
lyhintä matkaa palveluille. Ruokakunnat, joilla ei ole autoa, kulkevat pitempiä 

 matkoja  palveluja hakiessaan kuin ne, joilla  on  yksi  auto  (lukuun ottamatta 
aivan lähellä olevia palveluja, jonne autottomat pääsevät kävellen).  Jos 

 autoja  on  kaksi  tai  enemmän, matkapituudet kasvavat taas. 

Headicar  ja  Curtis  tutkivat viiden Suur-Lontoonseudun asuntoalueen uusien 
asukkaiden liikkumista  /7/.  Eri alueilla automatkasuoritteen keskiarvot vaihteli-
vat suuresti,  120 krn...290 km /  viikko  ja  aikuinen  asukas.  Tulotaso  tai  muut 
sosioekonomiset tekijät eivät selitä eroa; alueet ovat hyvin samankaltaiset. 
Alueet ovat eri etäisyydellä tämän vyöhykkeen pääkeskuksesta, Oxfordista, 
mutta tämäkään ei eroja selitä.  

Sen  sijaan suhteelia liikenneverkkoon  on  merkitystä, moottoritien lähellä 
asuvat käyttävät enemmän autoa, rautatieaseman lähellä vähemmän. Mutta 
sielläkin, missä rataverkon palvelutaso  on  paras (Didcot), alle  10%  käyttää 
junaa työmatkoihin. 

Suuret automatkatuotokset syntyvät tämän tarkastelun mukaan pitkistä 
työmatkoista, eli niistä, jotka suuntautuvat seudun ulkopuolelle. Kidlingtonis

-sa,  jossa automatkatuotos oli pienin, näitä oli runsaat  8% työmatkoista  ja 
Bicesterissä,  jossa tuotos oli suurin,  36%. 
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Näistä uusista asukkaista useimmat olivat valinneet asuntoalueensa juuri 
saavutettavuuden takia, mutta ne, jotka muuttivat etäämmälle, esimerkiksi 

 B icesteriin,  näkivät saavutettavuuden nimenomaan parantuvana auton käytön 
mandollisuutena. Ennen muuttoa  54%  heistä käyttivät autoa työmatkallaan, 
muuton jälkeen  98%  ja  matka-aika kasvoi keskimäärin  29  minuutista  37 

 minuuttiin. Sujuva tieyhteys oli heille tärkein, ei matka-aika  tai  läheisyys. 

Headicarin  ja Curtisin johtopäätäksenä  on,  että asuntojen  ja  työpaikkojen 
sijoitus lähelle toisiaan ei juuri vaikuta  ja  että silloin kun  on  kyse melko 
samanlaisista  ja samanikäisistä  alueista, niiden rakenteelliset  tai tiiviyserot 

 eivät vaikuta matkasuoritteeseen. Noin  90%  asukkaista eivät työskentele 
kotipaikkakunnallaan. Kun nuorille perheille tarjotaan uutta asuntoaluetta 
hyvien yhteyksien varrella  he  muuttavat  sinne,  koska siellä  on  halvempaa 
asua, lisäten samalla työmatkojensa pituutta  ja autonkäyttäään. 
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3.  VUOROVAIKUTUKSEN MITTOJA 

Ellei tiedetä, mikä  on  liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksen kokoluokka, 
syysuhteiden  ja  kehittämiskeinojen  pohtiminen  jää  helposti hedelmättämäksi. 
Tarkoituksenmukaisten mittareiden  ja mallien  löytäminen ei kuitenkaan ole 
helppoa, kun  on  kyse  koko  yhdyskuntarakenteeseen  liittyvä ilmiö. 

Liikenneverkon  suunnittelija perustaa työtään matkatuotoksiin  ja  liiken-
nesuoritteisiin,  liikenteen vaikutusten arvioija energiankulutukseen, päästöihin 

 ja  seurausvaikutuksiin -  asukkaiden kokemista häiriöistä maankäytön pitkän 
tähtäyksen kehitykseen. 

Mittausta  ja  mallintamista  on  Suomessa kehitetty erityisesti viime vuosina. 
Kehitys nojautuu aika paljon muissa maissa muotoutuneisiin menettelyihin. 
Kaupunkiasukkaiden energiankäyttöä liikenteeseen koskeva selvitys jatkaa 
Norjassa tehtyä tutkimusta, pääkaupunkiseudun vuorovaikutusmalli  on 

 lähtöisin Englannista.  

3.1 	Energiankäyttö  

Norjassa  ja  Ruotsissa tehtyjen tutkimusten menettelyä käytettiin selvitettäes
-sa.. Liikenteen energiankulutuksen  ja  kaupunkirakenteen välisiä yhteyksiä"  /8! 

 Suomessa. Tutkimuskohteena oli  20  kaupunkia, pääosin Etelä-Suomessa. 
Selvityksen tavoitteena oli tutkia mitkä ovat ne kaupunkirakenteelliset muuttu-
jat, jotka korreloivat parhaiten liikenteen energiankulutuksen kanssa. 

Asukaskohtainen  liikenteen energiankulutus laskettiin kunkin kunnan alueella 
myytyjen polttoainemäärien avulla. Myyntimääriin vaikuttavaa ohikulkuliiken

-teen  vaikutusta pyrittiin vähentämään käyttämällä eri analyysimalleja. Suurim-
pia epävarmuustekijöitä ovat linja-  ja  kuorma-autojen kaukoliikenne, maata-
louden kulutus, kauppavuoto (työmatkojen vuoksi naapurikunnassa tapahtuva 
polttoaineen osto), läpiku Iku-  ja  lomanviettoliikenne.  

Parhaat selittävyydet saatiin analyysimallilla  K2,  josta oli poistettu kolme 
kaupunkia, joissa myydyt polttoainemäärät asukasta kohden poikkeavat 
merkittävästi muista kaupungeista,  ja  jossa polttoainetiedot oli korjattu 
epävarm uustekijöistä tehdyn arvion perusteella. 

Muuttujina tarkasteltiin 
- 	liikenteen  ja  väestön osalta automäärää  1000  asukasta kohden, 

asuntokuntaa  kohden sekä taajaman  pinta-alan km 2  kohden, kunnas-
sa työssäkäyvien suhdetta kunnan ulkopuolella työskenteleviin, 
tietiheyttä eli tiepituutta kunnan  pinta-alaa kohden, väkilukua  ja 

 taajamaväestöä 
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kaupunkirakenteen osalta taajama-alaa, asukaskohtaista taajamapin
-ta-alaa, tiepituutta  ja  tietiheyttä  taajama-alueella, taajamarajan pituut-

ta asukasta kohden, tyämatkojen pituutta, rakennusalaa tiestää 
kohden, kaikkien rakennusten  pinta-alaa taajama-alaa kohden sekä 
eri tyyppisten rakennusten alojen suhteita. 
joukkoliikenteen  tason osalta linja-autojen liikennesuoritetta, suoritetta 
suhteessa väkilukuun, junamatkojen määrää suhteessa väkilukuun 
sekä linja-autojen  ja  henkilöautojen liikennesuoritteiden suhdetta. 

Maankäytön tiheyttä kuvaavilla  tai  siihen liittyvillä muuttujilla  on  hyvä korre-
laatio liikenteen energiankulutuksen kanssa. Merkittävimpiä korrelaatioarvoja 
saatiin tekijöille 
- 	asukaskohtainen taajamapinta-ala 
- 	taajamarajan  pituus asukasta kohden 
- 	rakennuspinta-ala taajama-alaa kohden 
- 	asuinkerrostalojen  pinta-ala taajama-alaa kohden 
- 	rakennusala tiestöä kohden. 

Suurimpia korrelaatiokertoimen arvoja olivat asukaskohtaisella taajamapinta-
alalla  (0,616)  ja  taajamarajan kokonaispituudella  (-0,654). Jos taajamapinta

-ala asukasta kohden kasvaa, energiankulutus kasvaa.  
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Kuva  1: 	Asukaskohtaisen taajamapinta -alan  ja  liikenteen  asukaskohtai- 
sen  energiankulutuksen  välinen suhde. Malli  K2,  kaupunkien 
määrä  17/8/  
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Mutta taajamarajan pituutta koskeva  tulos,  ts. mitä pitempi  raja,  sitä pienempi 
enrgiankulutus, selittyy muiden tekijöiden kautta, eli pitempi  raja on  suurem-

massa kaupungissa, jossa taasen rakentaminen  on  tehokkaampaa.  Jos 
 tekijäksi otetaan rajan pituus/asukas, kertoimen etumerkki muuttuu  (0,504), 

 eli mitä pitempi  raja  asukasta kohden, sitä suurempi kulutus. 

Myös rakennuspinta-alan  ja asuinrakennuspinta -alan suhteet taajamapinta-
alaan osoittavat samaan suuntaan (korrelaatiokertoimet  -0,579  ja  -0,530),  eli 

mitä suurempi  osa taajamapinta-alasta  on  rakennettua, sitä pienempi  on 
 energiankulutus. Tätä vastaa asuinkerrostalojen alan  ja  taajama-alan  välisen 

 suhteen vaikutus; mitä enemmän  on  kerrostaloja, sitä pienempi  on  kulutus. 

Energiankulutus  on  myös sitä pienempi, mitä pienempi  on taajamatiestön 
 pituus, eli mitä lyhyemmän  tie-  ja katuverkon  varrella taajaman asukkaat 

asuvat.  Sen  sijaan suhde asumismuodon  ja tietiheyden  välillä ei ole  kovin 
 vahva, pientalojen osuuden kasvaessa tietiheys kasvaa  vain  lievästi. 

Autonomistuksen  merkitys  on  maankäytön tiheyden merkitystä pienempi. 
Korrelaatiokertoimet autojen lukumäärän asuntokuntaa  ja  1000  asukasta 

kohden  ja energiankulutuksen  välillä olivat  0,216  ja  0,140.  Suurin piirtein yhtä 
pieni merkitys oli myös työmatkojen pituudella; vasta kun keskimääräinen 
työmatkapituus nousee huomattavasti,  se  vaikuttaa keskimääräiseen ener-

giankulutukseen liikenteessä (kts. myös  3.3).  

Yllättävän suuren roolin sai teollisuusrakennusten osuus  koko rakennuskan-
nasta. Korrelaatiokertoimeksi  tuli  -0,702,  eli osuuden kasvaessa energianku-
lutus näyttää pienenevän merkittävästi. Todennäkäisimpiä syitä lienee työ- 
matkojen  huomattava lyheneminen osalle asukkaita sekä  se,  että suuri 
teollisuuden osuus yleensä kuvaa vanhempaa kaupunkia, johon teollisuuden 
pois siirtyminen ei vielä ole kovasti vaikuttanut. Tällaisessa kaupungissa 
muukaan uudemmalle taajamalle tyypillinen hajautuminen ei ole hallitsevaa. 

Teollisuuden uudelleen sijoittaminen taajama-alueille rajoittuu,  sen  ympäristö- 
vaikutuksia ajatellen, lähinnä  jo  teollisuus-  tai varastoalueinen vajaakäytössä 

 oleviin alueisiin. Joskin nykyinen teollinen tuotanto  on  merkittävästi siistimpää 

kuin  se,  jota  aikanaan nimenomaan haluttiin saada kaupungista pois, ovat 
silti liikennemäärät, melu  ja  joissain tapauksissa muut päästöt sellaiset, että 
ne vaikeuttavat välitöntä liittymistä asutukseen. 

Joukkoliikenteen  merkitys kasvaa taajamaväestön  ja asukastiheyden,  kuten 
myös kerrostalo-osuuden, kasvaessa. Joukkoliikenteen tason noustessa 
asukaskohtainen liikenteen energiankulutus vähenee (kerroin  -0,540).  Tätä 
suhdetta arvioitaessa  on  syytä huomata että vaikutus näkyy nimenomaan 
niissä suuremmissa kaupungeissa, joissa  on  ollut edellytyksiä järjestää 
muutakin kuin koulukuljetuksia. 
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Eri tekijöiden selittävyyden arvioimiseksi tehtiin monimuuttuja-analyyseja. 
Kaikkien muuttujien väliset yhdistelmät käytiin iäpi  ja  selvitettiin kanden sekä 
kolmen tekijän osalta. 

Mallissa  K2  paras selittävyys asukaskohtaiselle  liikenteen energiankulutuksel
-le  saatiin kanden muuttujan tapauksessa muuttujilla tajamarajan pituus  ja 

 teollisuusrakennusten osuus rakennuspinta-alasta. Nämä tekijät selittävät 
analyysin mukaan  74%  energian  kulutuksen vaihteluista. Seuraavaksi "tehok-
kain" yhdistelmä  on  asukaskohtainen tajamapinta -ala  ja taajamarajan  pituus, 
jotka molemmat kuvaavat maankäytön tiheyttä. 

Kolmen tekijän tapauksessa  paras selittävyysmalli  saatiin tekijäillä  asukas-
kohtainen taajamapinta-ala, teollisuuden osuus  ja taajamarajan  pituus  (79% 

 vaihtelusta). Kun kuvataan  mallin  K2  muuttujien parhaiden selittäjien polkua, 
saadaan seuraava  kuva:  

taajama- 

-o 385 	Asuinkerrostalojen  pinta-alan 
osuus  koko  rakennuspinta -alasta  

V 
0.616  

Taajamarajan  pituus  

N 

-0.347 
R2=0.790 

 Asukaskohtainen  liikenteen 
energiankulutus  

N 0.280  
\  N 

4  Teollisuusrakennusten  pinta-alan 
osuus  koko  rakennuspinta -alasta  

-0682  

Pientalojen  pinta -alan 
osuus  koko  asuinpinta-alasta  

Kuva  2: 	Asukaskohtaisen  liikenteen  energiankulutuksen monimuuttuja- 
p0/ku mal/issa  K2 /8/  

Päätelmänä  selvityksessä todetaan, että parhaat korrelaatiot saatiin seuraa-
vien muuttujien osalta: 
- 	asukaskohtainen taajamapinta -ala 
- 	taajamarajan  pituus 
- 	rakennuspinta-ala/taajama-ala 
- 	teollisuusrakennusten  pinta-ala/rakennuspinta-ala 
- 	taajaman tiepituus. 
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Maankäytän  tehokkuuteen liittyvien tekijöiden vaikutus  on  ilmeinen.  Rajoitta

-maila asu  kaskohtaisen  taajama-alan  ja  tajamarajan pituuden/asukas  kasvua 

 ja  lisäämällä alueiden tehokkuutta vähennetään liikenteen energiankulutusta..  

Jo  käytössä olevien teollisuus-  ja varas- 

Taajaman reuna-lueider 	 toaluelden  työpaikka-  ja  asukastihey- 
uetehkiauden  nosto 	/ 	den  nosto 

Taajaman kasvu  läpikul-
kuteiden  suu  nnassa 

Taajarna-aIueefl'SVUfl rajoi 
 tarn  nen  

Kuva  3: 	Mitä tulisi tehdä kaupungin lIIkenteen energiankulutuksen 
pienen tämiseksi  /8/  

Ruotsia  ja  Norjaa koskevaan selvitykseen verrattaessa  /9/  voi todeta, että 
kun liikenteen vuotuinen energiankulutus oli  20  suomalaisessa kaupungissa 
keskimäärin  31 ,7 Gigajoulea  asukasta kohden  (korjaamattomat  polttoaineen 
myyntiluvut), oli  se  Norjan selvityksen  13  kaupungissa  24,3 GJ  ja  Ruotsin  97 

 kaupungissa  33,8 GJ.  Suomessa näiden kaupunkien  asukastiheys  oli  92 

as/km 2 ,  Norjassa  84  ja  Ruotsissa  39,  eli näillä  keskiarvoilla  mitattuna  asukas
-tiheyden  ja  energiankulutuksen  suhde oli melko selvä. 

Verrattaessa nimenomaan eri selvitysten esille tuomaa suhdetta  energianku-

lutuksen  ja  asukaskohtaisen taajamapinta -alan välillä voi todeta, että suhde 
 on  Ruotsissa  ja  erityisesti Norjassa vahvempi kuin Suomessa. Kun taajama

-pinta-ala asukasta kohti kasvaa  500 m 2stä 1500 m 2 iin,  kulutus Norjassa 
kasvaa  100%,  Ruotsissa noin  60%  ja  Suomessa noin  40%.  

Tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia, mutta tiettyyn eroon  viittaisi 

 sekin,  että  tiheysmuuttujien  lisäksi suomalaisessa selvityksessä  pari  ti-
heyteen vain  osittain liittyvää muuttujaa, ts.  taajamarajan  pituus  ja  teollisuus-
rakennusten osuus, sai merkittävän roolin.  Jos  eroa  on,  sitä  on  vaikea 
selittää muutoin kuin ehkä kaupunkien historialla. Suomen eri kokoisten 
kaupunkien väliset erot ovat pienehköjä.  
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Meillä ei ole keskustaltaan todella tiiviiseen  1600 -luvun rakenteeseen tukeu-
tuvaa kaupunkia kuin pienimmät kulutuslukemat osoittanut  Trondheim (17,6 

 GJ).  Näitä seikkoja ei kuitenkaan ole tässä yhteydessä tutkittu.  

Verrattaessa suomalaisia kaupunkeja Kenworthyn  ja  Newmanin vuodelta 
 1980  saamiln  tuloksiin  /10/,  nämä kapungit sijoittuvat  Australian  ja  Kanadan 

 mallien  paikkeille:  
80 

0 Houston 

	

0  Phonenix 	 D  =  suomalaisia kaupungit 

	

0Detroit 	 0  =  ulkomaiset kaupungit  

0 Denver  

iI 
 
I  Forssa  0 Los Angeles 

0 San  Fransisco  
I 	DO Boston 

0 Washington DC.  
Iisalmi  

0  Chigago  

Ham ma  0 New York 
ID  

(GJ)  40 

Toronto 

Bn 
ume  

D 0  Adelaine  

ho  

Sydney  

_______ 	
Frankfurt ampere  Hampuri Tukhoma  Zurich 	

Bryssel  a)  
Parhsi  00 	0 

Kööpenhamina 
Lontoo 	Munchen  

0 	 OWen 	Tokio  

Amsterdam 	Singapore 	0 
0 

0 	 30 	 60 	 90 	 120  
Asukkaita  I ha  

Kuva  4: 	Asukaskohtainen  liikenteen energiankulutus  ja  asukastiheys  63  
kaupungissa. Rajattu alue sisältää pääosan suomalaisista 
kaupungeista  /8, mukaeltu  lähteestä  10/  

Tuloksissa  on  kuitenkin  10  vuoden aikaero  ja  Newmanin  ja Kenworthyn 
käsittelemät  kaupungit olivat hieman toista kokoluokkaa kuin tutkitut suoma-
laiset kaupungit, mikä vähentää vertailun merkitystä. 

20 



Auton yhdyskunta 	 21 
3.  VUOROVAIKUTUKSEN MITTOJA  

Jatkotyö 

Jatkotyön  tavoitteeksi asetetaan heippokäyttöisen  mallin  laati  minen  tärkeim-
pien kaupunkirakennetta kuvaavien muuttujien osalta, jolla voidaan arvioida 
vallitsevaa lilkennesuoritetta. Malli jaottelee eri kokoluokan taajamissa esim. 
ne  5-10  muuttujaa, joilla  on  merkitystä asukaskohtaisen energiankulutuksen 

 ja  siten liikennesuoritteen kannalta. Näille suhdeluvuille haetaan  raja-arvot, 
jotka kuvaavat tiettyä liikennesuoritteen tasoa. Saamalla näin tarvitsemansa 
arvot paikkatietojärjestelmästä suunnittelija voisi tietyissä rajoissa nopeasti 
arvioida minkätyyppiseksi kaupunginosan  tai  taajaman liikennesuorite 
muodostuu. 

Selittääkö  tiiviys suoritteen? 

Kohdassa  2.3  referoidaan  eräitä USAn  ja  Englannin selvityksiä matkasuorit-
teeseen vaikuttavista tekijöistä. Niissä, kuten Norjan, Ruotsin  ja  Suomen 
kaupunkien tutkimuksissa, yhtenä hypoteesina  on  aina  se,  että kaupunkira-
kenteen tiiviys selittää eri paikkakuntien matkasuoritteiden välisiä eroja. Eri 
tutkijat suhtautuvat tähän hypoteesiin eri tavalla; jotkut haluavat todistaa  sen, 

 toiset kumota, mikä selittänee osan tulosten vaihtelusta. 

Mutta tämän lisäksi näkyy eri lähtötilanteista johtuvia eroja.  Jos  tutkimus 
tehdään USAn suurkaupungeissa, missä keskusta-alueiden asukkaiden  ja 

 lähiöiden asukkaiden väliset sosiaaliset erot ovat jyrkät, tiiviin  ja  harvaan 
alueen asukkaiden auton käytön eroja selittää parhaiten varallisuus.  Jos 

 tutkitaan luonteeltaan hyvin samankaltaisia  ja samanikäisiä  San  Franciscon 
 tai  Lontoon lähiöitä, auton käyttöä selittävät asukkaiden omat asenteet  ja 

 valinnat. Pohjoismaissa tiiveydellä tuntuu olevan selvä rooli, paitsi että 
tutkimusaineiston laajetessa alkuperäisestä norjalaisten kaupunkien ryhmästä 
Suomen suuntaan, suhde heikkenee  ja  selittävien tekijöiden määrä kasvaa. 

Tämän tutkimussuunnan  ikonin,  Newmanin  ja Kenworthyn  kuvion, merkityk-
sestäkin  on  erilaisia tulkintoja.  Jos  kuvioon vedetään  raja 20  GJ  kulutuksen 
kohdalla,  jää  sen  yläpuolelle ryhmä kaupunkeja, joissa kulutus  on  melkein 
miten suuri tahansa, asukastiheyden vaihdellessa melko rajoitetusti, noin 
kymmenestä asukkaasta neljäänkymmeneen /  ha,  ja sen alle  ryhmä, joissa 
kulutus  on  pientä,  ja  vaihtelee vähän, mutta asukastiheys vaihtelee kolmesta- 
kymmenestä sataan /  ha.  Näiden ryhmien sisälle ei enää voikaan rakennella 
sellaista siistiä käyrää, jolla  Newman  ja Kenworthy  kuvasivat kulutuksen  ja 
asukastiheyden  välistä suhdetta. 

Kuviossa  on  kaksi historialtaan selvästi erilaista ryhmää: amerikkalais-
australialainen  ja eurooppalais-aasialainen (mutta Aasiasta  on vain  pari 

 esimerkkiä). Suomen kaupunkien sijoitus  on  suuremman kulutuksen puolella. 
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Myös Norjan  ja  Ruotsin tutkitut kaupungit ovat  sillä  puolella, joskin tässä  on 
 otettava huomioon alkuperäisen kuvion kaupunkien aivan toisenlainen 

kokoluokka. 

Kaupungin tiiviyden  ja  suoritteen  välillä  on  yleensä jonkinlainen suhde, mutta 
nämä esimerkit osoittavat, että  sen  selitysvoimaan  on  suhtauduttava varoen. 
Rakenteen tiiviys, palvelujen sijainti  ja  monipuolisuus, työpaikkojen sijainti  ja 

 yhteydet, asenteet  ja  varallisuus esiintyvät kaikki jonkinlaisina selittäjinä. 
Näiden taustalla ovat taasen ne tekijät, jotka ovat muovanneet kaupungin  ja 
sen  asukkaiden  historian.  Siinä missä tiiviys voi olla yhteinen selittäjä, mutta 

 sen  selitysvoima vaihtelee, "historiatekijän" selittävyys  on  erittäin vahva, 
mutta eri paikkakunnilla tällä tekijällä  on  aivan erilainen sisältö. 

Tiettyyn kaupunkiin sovellettuna tämä merkitsee, että etenkin  jos  selitystä 
etsitään, jotta voitaisiin vaikuttaa suoritteeseen, tärkeintä  on  selvittää ne 
prosessit, joiden kautta kaupunki,  sen  asujaimisto  ja  liikenne ovat muovautu

-fleet.  Pelkkä  vetoaminen  tiiviyteen  ja  siihen perustuva ratkaisu "tiivistetään!" 
ei missään tapauksessa riitä.  

3.2 	Matkatuotos  

Selvityksessä "Liittymähakuisen maankäytän synnyttämä liikenne"  /11  / 
 tarkasteltiin kuuden kaupan  tai  kauppakeskuksen  ja  seitsemän teollisuuslai-

toksen matkatuotoksia. Kaikille tutkimuskohteille oli yhteistä sijainti hyvien 
liikenneyhteyksien varrella sekä suurten liikennevirtojen lähellä. 

Kauppojen matkatuotokset vaihtelivat suuresti: 

Kauppa 	 m 2ka/ap 	Matkaa vuorokaudessa  
/100  m2ka 	lap 

Zeppelin 18 24 4,3  
Citymarket,Seinäjoki  16 40 6,3  
Citymarket,Lielahti  21 49 10,4  
Prisma,Lielahti  27 
Super-Vexi,Espoo  19 92 14  
Eurospar,Lielahti  10 219 22,6  

Kuva  5: 	Kauppojen  matkatuotokset (tuleva ^Iähtevä)  /11/  

Keskuskauppakamarin suosittelema pysäköintipai kkojen määrä  on 1 auto- 
paikka  /15  m 2ka.  Näiden kauppojen kohdalla kokoluokka  on  suositusta vas-
taava; vaihtelut johtuvat pääosin siitä, minkälaisessa kiinteistärakenteessa 
kauppa sijaitsee. 
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Näiden muutamien tietojen osalta näyttää siltä, että kauppakeskuksen 
tyypillinen matkatuotos  on  nyt  40.. .50  matkaa vuorokaudessa  100 m 2 ka  kohti, 

mutta ns. laatikkomyymälän  100  matkaa  tai  paljon enemmän. Autopaikkaa 
kohti vaihtelu  on  vastaavanlainen. Näin sijaitsevissa kaupoissa liikenteen 
määrää ei juuri autopaikkojen määrällä säädellä, vaan ratkaisevaa  on 

 minkälaisesta kaupasta  on  kyse,  ja  saavuttaako  se myyntitavoitteitaafl.  

Teollisuusyritysten osalta matkatuotos saatiin selvitettyä kanden yrityksen 
kohdalla, muista arvioitiin teoreettiset luvut. Kanden selvitetyn yrityksen 
teoreettiset luvut vastasivat hyvin toteutuneita. Teollisuuden sijoittuminen ei 
juuri tuottanut yllätyksiä kaavoittajille  tai  liikenteen suunnittelijoille; valmiste-
lussa oli vähemmän ristiriitoja  ja  vaikutukset olivat ennakoitavissa. 

Lippulalva  

Uuden kauppakeskuksen vaikutuksia liikenteeseen ei kuitenkaan ole syytä 
tarkastella pelkästään siinä suhteessa, miten paljon autoa käyttäviä asiakkai-
ta  se  saa. Espoonlanden kauppakeskus Lippulaivan ennen-jälkeentutkimuk

-sen  /12!  mukaan, joskin  koko  Espoonlanden alueen katuverkon liikenne 
kasvoi  1993-947%  kun Espoon liikenne muutoin väheni  1%,  Espoonlanden 
asukkaiden ostosmatkojen keskipituus laski  5,6 kilometristä 5,5 kilometriln, 

 koska  osa  Helsingin keskustaan  ja  Länsikeskukseen suuntautuneista  mat-
koista jäi pois. Heidän ostosmatkojensa määräkin väheni  3%.  

Lippulaiva rakennettiin täydentämään Espoonlanden aluekeskuksen kaupalli-
sia palveluita  ja sen  mitoitus  (20 000 m 2ka)  vastaa vaikutusalueen tarpeita. 

 Se  tarjoaa erikoistavarakaupan palveluita, jotka aiemmin  on  haettu lähinnä 
Tapiolasta  tai  Helsingistä. Tähän mennessä  sen  vaikutukset yhdskuntaraken-
teeseen näyttävätkin lähinnä kohdistuneen naapu  ruston  erikoistavarakaup-

poihin,  joiden asiakasmäärä väheni noin  11%,  eli noin  2%  enemmän kuin 

keskimääräinen  laman  aiheuttama vähennys. Samalla Lippulaiva lisäsi 
päivittäistavaroiden ostosuskollisuutta Espoonlandella. 

Lippulaivan avaaminen ei juuri vaikuttanut ostosmatkoilla käytettyyn kulku- 
muotoon; henkilöauton käyttö kasvoi hieman, mutta lyhyillä matkoilla kevyen 
liikenteen määrä kasvoi selvästi (lähialueella  70%  lisää pyöräilijöitä  ja  180% 

 lisää jalan kulki joita). 

Lippulaivaa  voidaan pitää mitoitukseltaan  ja  rakenteeltaan onnistuneena 
kaupallisena hankkeena. Mutta nyt  sen  tuntumaan kohdistuu kolme suurta 
päivittäistavarakaupan hanketta. Näillä suurmyymälöillä saattaa olla huomat-
tavia vaikutuksia lähialueen kaupoille  ja  ne voivat vaikeuttaa myös muiden 
Espoon alue-  ja  paikalliskeskusten  toimintaedellytyksiä. 
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3.3  TyÖmatkat  

Timo Halme  on  selvittänyt eräiden suomalaisten kaupunkien rakennetta  /13/. 
 Tässä yhteydessä  hän  on  erityisesti tarkastellut työmatkaliikennettä Oulun 

seudulla. Olennainen havainto oli  se,  että työpaikkojen sekoittaminen asutuk-
sen kanssa Oulun kaupunkialueella  tai  sijoittaminen asutuksen tuntumaan ei 
johda työmatkojen lyhenemiseen, vaan joissakin tapauksissa jopa niiden 
piten emiseen. Mikäli työpaikat sijaitsevat kehysku  nn issa  ovat työmatkat  koko 
ruokakunnan  mitassa kuitenkin pitkät,  sillä  vaikkapa toisen perheenjäsenen 
työmatka olisikin lyhyt, niin toisen työmatka voi olla vastaavasti sitä pidempi. 

TYÖMATKAT  ASUNNON SIJAINNIN 	TYÖMATKAT TYÖPAIKAN SIJAINNIN MUKAAN 
MUKAAN (asuntokunta yhteensä) 	(asuntokunta yhteensä) 

LAH  I KU  NTA 
tyãmatkat yht  19 km  

ALUE/PAIKALLISKESKUS 

11

matkat yht.  20 km  

LII  

Kuva  6: 	Oulun seudun  työmatkaliikenteen  suuntautumista kuvaava malli  
/13/  

Miten asiakasvirroista riippumattomat työpaikka-alueet tulisi sijoittaa, jotta 
työmatkat olisivat mandollisimman lyhyet? Lähiöiden palvelukeskusten 
elinvoimaisuuden  ja peruspalveluiden  turvaamisen kannalta joillekin toimin- 
noille tulisi varata tiloja näillä alueilla. Suuressa lähiön aluekeskuksessa 
sijaitsevat työpaikat tuovat ostovoimaaja tukevat siten osittain niiden palvelu- 
rakennetta. Hyvä palveluraken ne vuorostaan vähentää liikennettä  mm. 
lyhentämällä ostosmatkoja  ja hajautunueet  työpaikat kaupunkirakenteessa 
pienentävät osaltaan ydinkeskusta-alueen ru uhkahuippuja. 

Yrityksen sijaintipaikan valintaan aiemmin voimakkaasti vaikuttanut työnteki-
jöiden saatavuus ei nykyään ole kovinkaan merkittävä tekijä. 
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Työvoima liikkuu autolla  ja  työvoimaa  on  yleensä tänään tarjolla melko paljon 
enemmän kuin  on  kysyntää. Periaatteessa ne toiminnot, jotka eivät hyödy 
suoranaisesti keskustasijai nnista  tai  liikennevirroista ym.  tekijöistä, voivat 
sijoittua melko vapaasti kaupunkirakenteeseen, esimerkiksi maan hintatason 
ohjaamina. Osiin hajautunut kaupunkirakenne vaatii toimiakseen hyvin 
suuren henkilöautokannan. 

Asunnon sijainti 	Työmatkan kulkutapa, % 
Jalan 	Pp 	L.a 	Ha  

Keskusta 	 21 	36 	5 	38  
Lähiöt  (3-7 km) 	 4 	33 	7 	54  
Kehyskunnat 	 6 	21 	5 	67  

Asuinpaikan sijainnin mukaan 

Työpaikan sijainti 	Työmatkan kulkutapa, % 
Jalan 	Pp 	 L-a 	Ha  

Keskusta 	 8 	33 	7 	51  
Lähöt  (3-7 km) 	 4 	25 	4 	66  
Kehyskunnat 	 8 	29 	3 	59  

Työpaikan sijainnin mukaan  

Kuva  7: 	Työmatkan kulkutapa  asuin-  ja  työpaikan mukaan,  Oulu,  touko- 

kuu  1993 /13/  

Näissä taulukoissa  on  merkille pantavaa, että polkupyörällä  on  Oulussa 
huomattava merkitys työmatkaliikenteéssä. Jalan kulkee töihin  vain  keskus-
tan asukkaiden viidennes. Keskustassa asuminen  on  varmin  tae  sille, että 
työmatkaan ei käytä autoa.  

3.4 	Uuden tien vaikutus liikenteeseen 

Englannin liikenneministeriä pyysi asettamaltaan asiantuntijakomitealta 
(SACTRA,  Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment)  tietoja 
siitä, miten uudet tiehankkeet vaikuttavat liikenteen jakautumiseen, kulkuta-
pavalintaan  ja  määrään. Vastauksessaan toukokuussa  1994 /14/  komitea 
käsitteli neljä kysymystä:  

1.  Onko uuden vylän synnyttämä liikenne todellinen ilmiö? 
Komitea katsoo, että uusi väylä synnyttää uutta liikennettä, todennäköisesti 
aika paljonkin, vaikka  sen  määrä  ja  merkitys voivat vaihdella huomattavasti 
eri tapauksissa. 
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On  vaikea löytää yksiselitteisiä lukuja, jotka todistaisivat tämän. Tähän  on 
 useita syitä. Uuden tien seurannaisvaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. 

Liikenteen lisäys tapahtuu asteittain ennemmin kuin kerralla, erityisesti  jos 
 uusi  tie kytketyy  uuteen maankäyttään, joka taasen  on  saattanut johtua  tie- 

hankkeesta. Ennen-jälkeen tutkimuksissa  on  vaikea mitata tätä ketjua  ja 
 erityisesti selvittää mitä olisi tapahtunut, ellei hanketta olisi toteutettu. 

Komitea nojautuu siksi välillisiin todisteisiin. Tärkeimpänä todisteena komitea 
pitää liikenneministeriön omia menettelyjä. Ennusteet perustuvat  mm.  siihen 
toteamukseen että autoilijat reagoivat esim. polttoaineen hintojen alentami-
seen lisäämällä autonkäyttöään. Toisaalta tiehankkeiden taloudellisen 
arvioinnin yhtenä perustana  on  että ihmiset arvostavat sitä ajan säästää 
minkä uusi  tie  tuo,  ja  että tämä arvostus  on  melko tarkasti muunnettavissa 
raha-arvoiksi. Tästä seuraa, että  on  pakko olettaa että ihmiset vastaavat 
matka-ajan vähennyksiin matkustamalla useammin  ja  pidemmälle. 

Juuri tämän päättelyn todistusvoimaa heikentää kylläkin  se,  että nimenomaan 
ajan säästön arvosta  ja  merkityksestä  on  hyvin usein kiistelty.  Jos  tätä 
logiikkaa jatkaa, tulisi  sen,  jonka mielestä säästetyn ajan arvoa ei voida 
laskea uuden tien hyödyksi, päätyä siihen ettei uusi  tie lisääkään  liikennettä. 
Polttoaineen ostossa säästetty markka  ja  ajan säästässä saavutettu "potenti-
aalinen markka" ovat aikalailla eri asioita. 

Komitea viittaa myös autoilijoiden asennetutkimuksiin, asiantuntijoiden 
näkemyksiin  ja liikennemäärien  kasvun kohdistumiseen.  

2. Onko  sillä  väliä? 
Komitea katsoo etenkin mallitarkastelujen pohjalta että uuden tien aiheutta-
man liikenteen pois jättäminen hankkeiden arvioinnissa voi johtaa hankkeen 
hyötyjen merkittävään yliarviointiin.  Jos tie  aiheuttaa uutta liikennettä  ja  tämä 
liikenne heikentää tien liikennäitävyyttä, hyödyt eivät toteudukaan.  

3. MIssä  sillä  on enIten merkItystä?  
Suurimman merkityksensä tämä saa verkossa, joka  on  raskaasti kuormitettu. 
Siinä tapauksessa tienkäyttäjät reagoivat herkästi ajan säästään; ruuhkan 
pidättämä kysyntä vapautuu heti ruuhkan hellittäessä. Hanke vaikuttaa tällä 
tavoin myös,  jos sen  tuoma matkakustannusten säästä  on  huomattava. Tä-
mä  on  tyypillistä kaupunkialueiden hankkeil  le, moottoriteiden  kapasiteettia 
lisäävi  Ile  hankkeille sekä vesialuetta ylittävil  le kiinteille yhteyksille. 

4. Mitä  pItäisi  tehdä? 
Hankkeita arvioitaessa pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota seudullisiin 
vaikutuksiin  ja  hankkeiden yhteisvaikutuksiin, esimerkiksi tietyn  korridorin 

 sisällä  tai  kaupungin alueella. Kiinteistä liikenne-ennusteista olisi luovuttava. 
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Tulisi järjestelmällisesti käyttää ennustemenetelmiä, joissa kysyntä voi 
vaihdella.  Jos on  kyse ruuhkautuneesta verkosta tulisi erityisesti ottaa 
huomioon ru uhkan purkamisen vaikutus kysyntään.  Han kkeiden  seurantaa 

 on  kehitettävä siten, että niiden synnyttämää liikennettä voidaan selvittää. 
Tutkimustyössä  on  myös otettava huomioon pitkän ajan vaikutukset maan-
käyttöön. 

Vaikutus saattaa olla pieni  

Richard Dowling  ja  Steven Colman  kysyivät  676  Kalifornian asukkaalta mitä 
 he  tekisivät,  jos  ruuhka lisääntyisi  tai  vähenisi  ja  matka-aika siten muuttuisi 

 /15/.  Yleensä matka-ajan piteneminen vaikuttaisi enemmän kuin  sen ty-
heneminen,  mutta kokonaisuudessaan muutokset jäisivät  3...5%  tasolle.  

Jos  matka-aika muuttuisi  15  minuuttia,  sillä  ei olisi vaikutusta 35%iin matkois- 
ta.  20.. .40% matkoissa saapumisaika  muuttuisi aiemmaksi  tai  myöhemmäksi.  
1 0...1 5% matkoissa  lähtöaika muuttuisi.  Jos aikasäästö  olisi  5  minuuttia,  3% 
matkaajista  käyttäisi ajan käymällä  matkan  varrella jossain muussa kohtees-
sa  ja jos  säästö olisi  15  minuuttia, tämän tekisi  5%.  

Vastaajien toimet matka-ajan muuttuessa saivat seuraavan järjestyksen: 

Muutetaan reittiä  
2 	Muutetaan lähtöaikaa  
3 	Yhdistellään  eri tarkoituksiin tehtäviä  matkoja  
4 	Vaihdetaan kulkuneuvoa  
5 	Vaihdetaan kohdetta 

Ihmiset arvioivat matka-aikansa noin viiden minuutin tarkuudella; tätä pie-
nempiä muutoksia  he  eivät näytä ottavan lukuun. Tekijät päättelevät, että 
huomattavasti kapasiteettia lisäävä eli tässä tapauksessa ruuhkaa lievittävä 
hanke,  jota  15  minuutin aikasäästä kuvaisi, voi lisätä  matkojen  määrää 

 3...5%.  Mutta merkittävämpi vaikutus olisi  se,  että  1O...15%  matkoista alkaisi 
toisena ajankohtana. Ennen ruuhka-ajan ulkopuolella tehty matka tehtäisiin 
nyt ruuhka-aikana. Tämä siirtymä ainakin osittain kumoaisi uuden hankkeen 
hyödyksi laskettua  I iikenteellisen  palvelutason paranemista. 

Mutta  harva  hanke voi lieventää ruuhkaa niin paljon, että syntyisi  15  minuutin 
säästö - vastaajien  koko  matka-ajan keskiarvo oli  30  minuuttia. 

Hämeenlinna  Ja  Heinola  

1994 käynnistyneessä  tutkimuksessa  on  tarkasteltu Hämeenlinnan moottori-
tien  ja  Heinolan ohikulkutien vaikutuksia matkustuskäyttäytymiseen  /16/. 
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Vaikutuksia tutkittiin kyselyin, liikennelaskentatiedoin  ja mallianalyysein. 

Reitinvalintaa  voidaan selvittää  mallin  avulla. EMMEI2-kuvauksen mukaan 
Hämeenlinnan moottoritien avaaminen  on  lyhentänyt Helsingin  ja Tampereen 

 välistä keskimääräistä matka-aikaa  10  minuutilla  (8%).  Valtatieltä  2  sekä 
valtatien  4,  maantien  295  ja  valtatien  12 muodostamalta  reitiltä  on  valtatien 

 3 liikennekäytävään  tämän mukaan siirtynyt  1400...1700 ajon./vrk.  Heinolan 
ohikulkutie lyhentää matka-aikaa noin  5  minuuttia, mikä esim.  Helsinki- 
Mikkeli välillä merkitsee  n. 3%.  Ohikulkutien johdosta  on valtatielle 5  siirtynyt 
valtatieltä  6  ja  valtatieltä  4  yhteensä noin  600 ajon./vrk.  

Automaattisen liikennelaskennan  LAM-pisteistä  on  Hämeenlinnan moottori-
tien vaikutuksia selvitetty laskemalla suunnan kullekin  LAM-pisteelle  sen 

 suhteellinen osuus  koko  suunnan likenteestä  ja  näiden suhteellisten muutos-
ten avulla  on  arvioitu valtatien  3  pisteessä tapahtuneita muutoksia vuosien 

 1992  ja  1993  välillä. Vastaava tarkastelu  on  tehty Heinolan ohikulkutielle 
vuosien  1993  ja  1994  osalta.  

LAM-tiedoissa  on  myös muutkin kuin reitin valinnasta johtuvien muutosten 
vaikutukset. Näiden mukaan Hämeenlinnan mottoritien vaikutus  on  ollut 
kanden esimerkkiviikon keskiarvona  6,5%  ja  Heinolan ohikulkutien  10,8%.  

Kesän  ja  syksyn  1994 liikennetutkimusten  yhteydessä kyseltiin Hämeenlin-
nassa  ja  Heinolassa näiden teiden vaikutuksia matkustustottumuksiin. 
Tuloksissa näkyy  se  liikenne, joka  on  siirtynyt muualta tutkittaville reiteille, 
muttei  se,  joka  on  siirtynyt niiltä pois. 

Hämeenlinnan moottoritietä matkaavista  13,7%  oli käyttänyt muuta reittiä 
ennen mottoritien valmistumista  (mm.  maantietä  290  ja valtateitä  2, 4  ja  5). 

 Keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen verrattuna tämä merkitsisi noin 
 1750 ajon./vrk.  Heinolassa siirtyneitä oli  18,7%. 

Vayi 	 Kesklm. 	Llsys kãytãvãliá  eri arvioiden 
matka-ajan mukaan,  % 
muutos(min) EMME/2 	LAM 	Haast.* 

Hki-Hlinnan m000tt.tie 	10 	11-12 	6-7 	16  
Heinolan ohikulkutie 	5 	 6-7 	11 	23  

EMME/2,  tulevien  ja  poistuvien siirtymien mallintaminen;  LAM,  kokonaismuutoksen 
 tietyn hetken arvio;  haastattelutiedot reitifle siirtyneistä,  eivät sisällä reitiltä pois 

siirtyneitä, ts. todellinen nettovaikutus  on  tätä pienempi.  

Kuva  8: 	Eri menetelmien mukaiset arviot hankkeiden vaikutuksista  
liikennemääriin  /16/ 
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Matka-ajan lyheneminen oli vaikuttanut eniten reitin vaihtamiseen. Toiseksi 
 selvin  syy oli ajoviihtyisyyden muutokset. 

Hämeenlinnan postikyselyn mukaan moottoritieflä  on  ollut vaikutusta kulku- 
muodon valintaan.  Se on  saanut matkustajia erityisesti junasta,  sillä  7,5% 

 kyselyyn vastanneista ilmoitti käyttäneensä junaa ennen tien valmistumista. 
Linja-autosta  on  siirtynyt  1,8%  ja  lentokoneesta  0,4%  moottoritiellä liikkuneis

-ta.  Yhteensä muuta kulkumuotoa aiemmin käyttäneitä oli siis  9,6%.  Mutta 
kyselyssä ei selvitetty syytä kulkumuodon vaihtoon. Mikäli moottoritie oli 
myös syynä vaihtoon yhtä usein kuin Heinolassa, noin  1%  tien käyttäjistä  on 

 vaihtanut autoon juuri moottoritien takia. 

Heinolassa  6,6%  ilmoitti käyttäneensä ennen ohikulkutien avaamista muuta 
kulkumuotoa. Heinolassa kysyttiin muutoksen syytä, jolloin  0,6%  ilmoitti 
syyksi juuri ohikulkutien. Kulkumuotojen välillä tapahtuu monensuuntaisia 
siirtymiä myös muista syistä kuin liikennejärjestelmän muutoksista johtuen. 
Taaskaan näissä kyselyissä ei voitu tavoittaa niitä, jotka olivat tänä aikana 
siirtyneet autosta muuhun kulkuvälineeseen. 

Vaikutuksia  matkojen  suuntautumiseen  on  selvitetty suuntautumismalleilla, 
gravitaatiomal leilla  ja  liikenne-maankäyttömalleilla. Pasilanväylän vaikutuksia 
tarkasteltiin pääkaupunkiseudun liikennetutkimuksen tavoitettavuusmalleilla. 
Näiden perusteella Pasilanväylä lisäisi seudun poikittaisuuntaisia henkilöauto- 
matkoja  noin  4%,  eli  16 000  matkaa vuorokaudessa, josta uudelleen suun-
tautuneen liikenteen osuus olisi noin  5700 ajon./vrk. 

Aura-Mynämäki-Mietoinen-hankkeessa  on  tarkasteluun käytetty gravitaa-
tiomallia. Yhteys muodostaa puuttuvan osan Varsinais-Suomen kehäyh-
teydestä Halikkko-Kustavi, ja mallin  mukaan uudelleen suuntautunutta 
liikennettä voisi olla jopa  25%,  joskin käytännössä  vain  noin puolella tästä  on 

 todelliset mandollisuudet siirtyä, eli  10-15%.  

Vastaavalla mallilla laskien valtatiellä  3  uudelleen suuntautunut liikenne lisäisi 
liikennettä Riihimäen pohjoispuolella  7%  ja  eteläpuolella  9%  ja  Heinolan 
ohikulkutien kohdalla uudelleen suuntautuneet matkat lisäisivät liikennettä 
noin  4%.  

Liikenne-maankäyttömallia käyttäen voidaan myös ottaa huomioon maan-
käytön liikenteestä johtuvien muutosten aikaan saamat seurausvaikutukset 

 Ii ikenteelle.  Pitkälle kehittyneessä yhdyskuntaraktneessa maankäytön 
muutoksesta johtuva liiken nemäärien lisäys lienee merkittävällä hankkeella 
(esim. Pasilanväylä)  n. 1-2%. Jos  hanke aiheuttaa yhdyskuntarakenteen 
hajautumista matkat pitenevät  ja liikennemäärät  lisääntyvät myös väylän 
lähivaikutusalueen ulkopuolella (vrt  3.5). 
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Matkamäärien  muutosten arvioimiseksi kysyttiin Hämeenlinnassa olisiko 
vastaaja ilman moottoritietä jättänyt kyselyn kohteena olevan matkansa pois 

 tai  oliko tehnyt aikaisempaa useampia  matkoja  tien avaamisen jälkeen.  31% 
 vastaajista ilmoitti lisänneensä eri syistä matkojensa määrää, kun taasen 

 1,9%  matkoista olisi nimenomaan ilman moottoritietä jäänyt tekemättä, 
mandollisesti jäänyt olisi  5,4%.  Heinolassa  35,5%  oli lisännyt matkojaan  ja 

 3,1%  olisi jättänyt tietyn matkansa tekemättä ilman ohikulkutietä. 

Uusi väylä  tai  parannettu yhteys saa aikaan monia muutoksia. Saatetaan 
muttaa kulkureittiä, kulkumuotoa,  matkan  lähtö-  tai määräpaikkaa tai  saate-
taan tehdä kokonaan uusi matka. Väylä vaikuttaa muuhun maankäyttöön  ja 
aikaansaa  tämän kautta pidemmällä tähtäyksellä muitakin muutoksia. Kun 
kysytään, tuoko uusi väylä uutta liikennettä,  on  siis määriteltävä melko 
tarkkaan, mitä "uusi liikenne" kulloinkin tarkoittaa.  

Jos  ennusteen perustana  on  pelkästään liikenteen yleinen kehitys, uusi 
liikenne tarkoittaa reittimuutoksia, suuntautumismuutoksia  ja  vaihtoa muista 
kulkumuodoista autoihin yhtä hyvin kuin väylästä  tai  sen  pidemmän aikavälin 
seurannaisvaikutuksista johtuvia täysin uusia  matkoja,  ts. yhteensä  20. ..30% 
väylälle ennustetusta  liikenteestä.  Osa kulkumuodon valinnan  muutoksista  ja 

 täysin uusista matkoista  on  taasen kylläkin sisällä yleisen kehityksen tren-
diennusteessa, joka nojautuu kaikkien  matkojen  tähänastiseen kehitykseen, 
riippumatta siitä, mikä  on  ollut niiden syynä.  

Jos  ennuste, kuten yleensä, laskee tietyn ennustetun kokonaisliikenteen 
sijoitusta  ja siirtymiä  verkossa, siitä väylälle tulleeseen osuuteen laskettava 
"uusi liikenne" voi tarkoittaa noin  8-15%. 

Jos  taasen kysytään kokonaan uusia  matkoja,  ne ovat Hämeenlinnan 
moottoritien  tai  Heinolan ohikulkutien tapauksessa noin  3%.  Tämä  tulos  on 

 aikalailla sama kuin edellä selostetun Kalifornian haastattelututkimuksen. 

Muutos Vaikutus, Ilsaysta % 
Hãmeen.  Heinolan Suuruus- 
linnan  mot  ohikulkutie  luokka 

Reitin muutos  10-15 10-15 10-15 
Kulkumuodon  vaihto  1 1 1  
Uusi suuntautuminen  8 4 5-10  
Kokonaan uudet matkat  2 3 3  
(hankkeesta johtuvat)  

Kuva  9: 	Eri muutosten vaikutus merkittävän uuden väylän  liikennemää - 
rim /16/  
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Uuden väylän synnyttämän liikenteen arvioitavuutta helpottaa Suomessa 
vuoden  1995  aikana valmistuva valtakunnallinen liikennevirtamalli. Kaupun-
kiseutujen hankkeiden arviointiin tarvittaisiin myös riittävän helppokäyttöisiä 
menetelmiä siirtymien  ja  muiden muutosten selvittämistä varten.  

3.5 	Meluhaitta  

Liikenteen meluhaitta  on  eräs perinteinen liikenteen vaikutusten mittari. Siitä, 
miten sitä mitataan  ja  arvioidaan,  on  olemassa täsmälliset mallit  ja  ohjearvot, 
joskin niiden yhteyttä ihmisten todella kokemlin vaikutuksiin  on  epäilty. 

Eräs tapa tutkia tätä yhteyttä perustuu tietoimituksissa maksettuihin melukor-
vauksiin. Näiden korvausten määrittämisessä käytetään kylläkin juuri näitä 
samoja malleja  ja  arvoja, eli osin  on  kyseessä itsensä toteuttava ennuste. 

Melu  ja  tletoimitukset  1979-93  

Tutkimuksessa "Meluhaittojen korvauskäytän nöstä tietoimituksissa'  /17/ on 

 käyty läpi eri maanmittaustoimistojen aineistoa, joka sijoittuu vuosille  1979-

1993.  Tietoja saatiin  64  toimituksesta,  joista  9  valittiin tarkemmin käsiteltävik-
si. Kiinteistöille maksetut korvaukset ovat vuosien saatossa kasvaneet; 
keskiarvo vuoteen  1979  oli runsaat  10 000  mk, vuoden  1990  jälkeen runsaat 

 33 000  mk. Korvausten määrä suurenee lasketun melutason kasvaessa: 

Melutaso 	KIInteIstöjen 	Korvaus  
1km 	 mIn 	ka 	max 

55-59 dB 83 1000 18000 80000 
60 -64dB  57 2000 42000 152000  
>  65 dB 32 6000 45000 140000  

Kuva  10: 	Tietoimituksissa  maksetut immissiokorvaukset eri melutasoilla  
/17/  

Näyttää siltä, että  60 dB  melutasoa  pidetään keskimäärin tärkeämpänä 
rajana kuin  65 dB,  joskin toimituksen kohteena olevien kiinteistöjen arvojen 
eroilla voi olla osansa tässä. 

Toimituksissa käytetyt laskentaperusteet nojautuvat usein johonkin julkais-
tuun kiinteistön arvonalennusprosentin malliin.  Mallien laatimisperusteet 

 vaihtelevat. Siinä missä vuonna  1978  arvioitiin  60 dB  melutason  alentavan 

kiinteistön arvoa  11%,  vuonna  1980  arvio oli  2%, 1986 5%  ja  1992 8%.  
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Kuva  11: 	Kiinteistön arvon  alennus  prosentteina suhteessa  melutasoon,  
eri  mallien  vertailu  /17/  

Eräänä tämän selvityksen johtopäätöksenä  on,  että erillisten melukorvausten 
sijaan toimituksissa olisi selkeämpää määrittää immissiokorvauksia koko-
naisuutena, kattaen kaikki tien läheisyydestä aiheutuvat haitat sekä niiden 
kiinteistäille aiheuttaman arvonalennuksen. 

Melu  Ja  Helsingin asuntokaupat  1991 

Vältäskirjaria  aiheen  on työstänyt Matti  Vainio  /18/.  Hän  on  tarkastellut katulii-
kenteen melun  ja  päästäjen  kustannuksia niin hedonista arviointimenettelyä 
kuin maksuhalukkuusmeneteimää käyttäen. 
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Tutkimuksen kohteena olivat Helsingin vuoden  1991 asuntokauppojen  hinnat 
sekä asuntoja ostaneiden ruokakuntien käsitykset. 

Asuntojen hinnoissa melutason vaikutus oli  -0,36%  kutakin  55 dB  ylittävää 
desibeliä kohti, eli näiden asuntojen keskimääräisin hinnoin  1842  markkaa  I 
dB  yli  55,  kun sellaisten tekijöiden kuin etäisyys keskustasta, näkymät, 
palvelutaso jne. vaikutus oli poistettu.  55 dB raja  ei tässä tutkimuksessa 
perustunut ohjearvoihin vaan siihen, että tätä alittavilla melutasoilla ei 
vaikutusta hintoihin näkynyt. 

Vainion määrittelemä arvonalenema  on  aiemmissa tutkimuksissa esitettyjä 
pienempi.  60 dB melutaso  merkitsisi tämän mukaan  1,8 % alenemaa.  Vainio 
katsoo kuitenkin että tämä  on  edellisiä tarkempi arvo, niin laajemman kohde- 
joukkonsa  (1522  asuntoa) kuin täsmälUsempien tarkistusmuuttujiensa takia. 

Liikenteestä aiheutuvilla ilmansaasteiden pitoisuuksilla ei ollut vaikutusta 
hintoihin, mutta pitoisuuksien mittaustietoja oli  vain  kolmesta pisteestä eikä 
näitä tuloksia voi pitää varmennettuina. 

Asuntojen ostajille suunnatun kyselyn tulosten mukaan  41%  ruokakunnista 
piti jotain katua häiritsevänä,  18%  häiriötä ainakin jossain mielessä huomat-
tavana.  26%  ruokakunnista olisi valmis maksamaan liikenteen häiriöiden 
vähentämiseksi,  11%  yli  100  markkaa kuukaudessa. Vaikka  17%  ruokakun-
nista ilmoitti että heitä häiritsi melu, jonka taso oli  alle  55 dB, oletuksena on 
hintaselvityksen  perusteella että maksuhalukkuus melun osalta kohdistuu 
juuri melutason alentamiseen  55 dB  tasolle. Keskimääräinen maksuhaluk-
kuus liikenteen häiriöiden vähentämisestä oli  341  markkaa vuodessa, mutta 
niillä perheillä, joiden asuntoon kohdistui yli  55 dB melutaso  ulkoa,  605 

 markkaa.  Jos  perheessä oli  auto, 60%  piti  60 dB melutasoa häiritsevänä, 
 ellei autoa ollut,  71%. 

Jos melutaso  laskisi  65 dBstä 55 dBiin,  asunnon hinta nousisi keskimäärin 
 18420  markkaa. Kyselyssä näiden asuntojen ruokakuntien ilmoittama maksu-

halukkuus taasen antaisi arvon  5160  markkaa vuodessa, mikä  10%  diskont
-tokorolla  vastaisi  51600  markkaa. Ilmoitetun maksuhalukkuuden perusteella 

saadut arvot ovat  2.. .3  kertaa korkeammat kuin asuntojen hintojen perusteel-
la määritellyt. Ero  on  näille menetelmille tyypillinen  ja  johtuu osin siitäkin, että 
maksuhalukkuutta selvitettäessä kysyttiin kuukausittaista summaa, jonka 
pääoma-arvoa vastaajat tuskin itse laskivat. Mutta  on  myös mandollista, että 
maksuhalukkuutena ilmaistut arvot eivät ole toteutuneet asuntojen hinnoissa, 
koska asuntomarkkinat eivät  1991  olleet tasapainossa. 

Toisaalta asuntonäyttelyt ovat sunnuntaisin  ja  kyselyyn vastataan ehkä 
ennemmin arkikokemusten perusteella. 
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Kun näitä arvoja sovellettiin Caloniuksenkadulla, jossa  400  asuntoa  on  kadun 
varrella, jonka KVL  on  noin  10 000  ajoneuvoa  ja melutaso  noin  67 dB, 

 päädyttiin siihen että maksuhalukkuus tämän melutason alentamiseksi  55 dB 
 tasolle olisi  0,88 milj.mk  (asuntojen hintojen perusteella)...2,71 milj.mk 

(korkein kyselystä saatu arvo). Silloin KVL ei saisi ylittää  1000  ajoneuvoa. 
 Jos  tämän maksun osoittaa asukkaille,  he  saisivat maksaa  27...84  penniä 

kadulta poistuvaa ajoneuvoa kohti siitä, että ajetaan toista kautta.  Jos  sen 
 taasen osoittaa autoilijoille, heidän tulisi maksaa  184...565  mk kuukaudessa 

aiheuttamastaan häiriöstä. Asuntojen keskivuokra oli  n. 4300 mk/kk. 

Vainionkin  tuloksiin  on  suhtauduttava tietyllä varovaisuudella. Tiedämme, että 
melun ekvivalenttitasolla ei välttämättä ole yhteyttä asukkaiden kokemaan 
melun häiritsevyyteen, eikä pohjoismainen tieliikenteen laskentamalli kuvaa 
erityisen hyvin katukuilussa muodostuvaa melua. Toisaalta tämä arvo  on 

 käytössä olevien mittaus-  ja laskentamenetelmien,  yhtä hyvin kuin ohjearvo-
jenkin kautta muodostunut yleisimmäksi melun kuvaajaksi, jolloin  sen  suhde 
asuntojen hintoihin voi johtua siitä, mitä kiinteistönvälittäjät  ja  muut otaksuvat 
tietävänsä melusta. Silloin  on  kyse samalla tavoin itseään toteuttavasta 
ennusteesta kuin korvauksiakin määriteltäessä.  

3.6  Ennustemauit  

Julkaisussa "Liikenne palvelee  ja  muuttaa yhdyskuntaa" tarkasteltiin  MEP- 
LAN-  ja HLFM-mallien  soveltamista Suomen oloihin. MEPLAN-mallia  on 

 edelleen testattu pääkaupunkiseudun aineistolla  /19/.  Pohjana  on ns. perus-
ennuste, joka nojautuu tehtyihin suunnitelmiin  ja  ennusteisiin. Perusennus-
teessa pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen hajoaminen jatkuu.  Automat-
kojen  määrä lisääntyy  33%  vuoteen  2010  mennessä,  ja  tieverkko ruuhkautuu 
jonkin verran. Autoliikenteen osuus matkoista kasvaa yli  2  prosenttiyksikköä, 
joukkoliikenteen osuus pienenee noin  7  prosenttiyksikköä  ja  kevyen liiken-
teen osuus kasvaa noin  5  prosenttiyksikköä nykytilanteeseen verrattuna. 

Edellisten Vuosaari-, Pasilanväylä-, Marjarata-  ja katutulliskenaarioiden 
 lisäksi  on  arvioitu seuraavia toimintamalleja: 

Asukasmäärän  kasvu 
Kun asukasmäärälle tehtiin kasvuskenaario, jossa lisäys oli  2%  vuodessa, 
maankäyttö sai sijoittua vapaasti  ja liikenneverkon  kapasiteettia lisättiin 
kysyntää vastaavasti, kapunkirakenteen hajautuminen oli selvää, niin autollis

-ten  kuin autottomien ruokakuntien osalta. Työpaikat  ja  kaupalliset palvelut 
sijoittuivat kehätieseuduille. Auton osuus kulkumuodoissa  v.2010  kasvaisi  1,1 

 prosenttiyksikköä, joukkoliikenteen vähenisi  1,6  prosenttiyksikköä  ja  kevyen 
liikenteen kasvaisi  0,5  prosenttiyksikköä perusennusteeseen verrattuna. 
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Kaikkien liikennemuotojen matkasuoritteet kasvoivat, mutta ilikenneverkon 
kapasiteetin lisäys johti matka-aikojen pienenemiseefl. 

Kun sama asukasmäärän kasvu liitettiin tiukasti ohjattuun maankäyttöön, ts. 
lähiöiden  ja liikenneverkon lisäkapasiteetin  rakentamisen rajoituksiin, kaupun-
kirakenne keskittyi. Kaupalliset työpaikat kasvoivat kuitenkin kantakaupungin 
ulkopuolella, erityisesti länteen. Auton osuus kuikumuodoista laski hieman, 

 0,8  prosenttiyksikköä,  ja joukkoliikenteen  osuus nousi  0,6.  Matka-ajat lyheni-
vät vähemmän kuin edellisessä testissä, vaikka  matkan  keskimääräinen 
pituus lyheni enemmän - ruuhkautuminen lisääntyi. 

Asukasmäärän nollakasvun skenaarioissa  muutokset olivat pienempiä.  Kau-

punkirakenne  keskittyi hieman, silloinkin kun rakentamista ei rajoitettu. 
Liikenteen käyttäjämäärät  ja suoritteet  vähenivät  ja  kantakaupungin asema 

 matkojen  suuntautumisessa parani. Matkat  ja  matka-ajat pitenivät, ellei 
maankäyttöä rajoitettu.  Jos  sitä rajoitettiin, ne lyhenivät. 

Perustyöpalkkojen  sijoitus 
Ensimmäisessä testissä puolet muiden kuin palvelujen työpaikoista siirrettiin 
keskialueilta  u  Ios vastaanottavien  alueiden siihenastisten työpaikkamäärien 
suhteessa. Silloin autonomistajat siirtyivät poispäin keskustasta  ja autottomat 

 keskustaan päin. Asukasrakenne kokonaisuudessaan hajautul hiukan. Parin-
kymmenen vuoden aikavälillä  10  prosenttiyksikköä ulos siirretyistä työpaikois-
ta oli siirtynyt takaisin. Auton osuus kulkumuodoista kasvoi  0,7  prosenttiyksik-

köä, joukkoliikenteen väheni  1,1  ja  kevyen liikenteen kasvoi  0,4.  Keskimää-

räiset etäisyydet  ja  matka-ajat lyhenivät. 

Toisessa testissä työpaikat sijoitettiin yhdelle keskitetylle teollisuusalueelle, 
eli rakenne ei hajautunut tasaisesti. Tämä poisti käyttäjien tiikenteelliset edut, 
eivätkä  matkojen  pituus  tai  matka-ajat lyhentyneet. Autoliikenne ruuhkautui 
huomattavasti. Joukkoliikenteen osuudet paranivat. 

Kolmannessa testissä vastaava siirto kuin ensimmäisessä toteutettiin  vas-

taanottavien  alueiden asukasmäärien suhteessa. Työmatkat lyhenivät, mutta 
ei kovinkaan paljon. Asukasrakenne ei juuri muuttunut. 

Kauppa 
Kaupan  pinta-alan hajautumista mallinnettiin puolittamalla kantakaupungin 
kaupan alat  ja  lisäämällä muualla vastaava ala. Vaikutukset olivat hyvin 
pieniä. Asukasrakenne hajautui hiukan. Auton osuus kulkumuodoista kasvoi 

 0,3  prosenttiyksikköä. Matkasuoritteet eivät juuri muuttuneet, mutta keski-
määräiset matka-ajat lyhenivät hieman. 
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Markettimallissa  sijoitettiin yhteen paikkaan kaupan ala, joka vastaa nol-
jäsosaa kantakaupungin kaupan alasta. Tämän toimen tarkasteluun malli oli 
liian karkea, eli vaikutukset jäivät nollaan. 

Liikenteen hinnoittelu 
Liikenteen hinnoittelutesteissä nostettiin  auto-  ja joukkoliikenteen  kustannuk-
sia,  tai vain  autoilun kustannuksia,  50%, 100% tai  autojen osalta  400%. 

 Kaikkien Ilikennekustannusten nostaminen vähensi erityisesti joukkoliikenteen 
osuutta  ja matkasuoritetta.  Autoliikenteen käyttäjämäärät eivät laskeneet. 
Kevyen liikenteen osuus  ja suorite  nousi. Asukasrakenne keskittyi hiukan, 
joskin autottomat ruokakunnat hajautuivat. 

Kustannusten nousu  vain  autojen osalta  400%  vähensi auton osuutta kulku- 
muodoista  8,3  prosenttiyksikköä, käyttäjämäärää  20%  ja matkasuoritetta 

 50%.  Mutta joukkoliikenteen osuus kasvoi  vain 2,7  %yksikköä, käyttäjämäärä 
 13%  ja matkasuorite  11%.  Kevyen liikenteen osuus kasvoi  5,7  %yksikköä. 

Asukasrakenne ei juuri muuttunut kokonaisuudessaan, mutta autolliset 
ruokakun nat keskittyivät  ja autottomat hajautuivat  voimakkaasti.  

Jos joukkoliikenne  tehtiin ilmaiseksi,  sen  osuus kasvoi  16,1  prosenttiyksikköä 
 ja käyttäjämäärä  80%.  Suurin  osa  uusista matkustajista tuli kuitenkin kevyes-

tä liikenteestä, jonka osuus väheni  11,2  prosenttiyksikköä. Autojen osuus 
väheni  4,9.  Autoliikenteen suoritteet vähenivät  vain 4%,  sillä  keskimääräinen 

 automatkojen  pituus kasvoi  9%. Asukasrakenne hajautui  ja työpaikkarakenne 
 tiivistyi.  Jos  taasen joukkoliikenteen kustannuksia nostettiin  50%, joukkolii-

kenteen  osuus väheni  4,5  prosenttiyksikköä  ja käyttäjämäärä  23%.  Kevyen 
liikenteen osuus kasvoi  3,1  prosenttiyksikköä, autojen  1,4.  Tieverkon ruuh-
kautuminen kasvoi hieman. 

Keskustan  pysäköintlmaksut  
Keskustan pysäköintimaksujen lievä korotus ei sanottavammin muuttanut 
maankäyttöä, mutta suurempi korotus sai autollisia ruokakuntia  ja  työpaikkoja 
muuttamaan kantakaupungista. Joukkoliikenteen osuus kasvoi noin  2  pro-
senttiyksikköä, kun pysäköintimaksut nelinkertaistettiin. 

Mitä muutos vaikuttaa? 

Pääkaupunkiseudun mallintamisen tavoitteena oli enemmän menetelmien  ja 
 ilmiöiden tutkiminen kuin selittävyys  tai  tarkkuus. Testitulokset ovat johdon-

mukaisia, mikä tukee sitä olettamusta että liikenteen  ja  maankäytön vuorovai-
kutukset voidaan selvittää käytettävälle tarkkuustasolle. 

Aluejako  on  kuitenkin karkea niin maankäytön kuin liikenneverkon osalta. 
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Lähtötiedoissa  on  myös edelleen puutteita  (osa-aluekohtaiset asukas- ja 
työpaikkamäärät,  maan arvo). Liikenne  on  mallinnettu aamuruuhkassa,  ts. 
muiden kuin työ-  ja koulumatkojen  määrä  ja  suuntautuminen ei kuvaa  koko 

 päivän aikana tapahtuvien  matkojen  todellista tarkoitusta  ja määränpäätä. 
 Tämä näkyy kauppaa koskevien testien vaimeina vaikutuksina. Mallissa  on 
 myös eräitä muita puutteita  ja yksinkertaistuksia.  

Nämä varaukset huomioon ottaen voi kuitenkin todeta että tehdyt testit 
tukivat tähänastisten tutkimusten tuloksia. Liikenne-  ja maankäyttöjärjestel-
mun  tehdyt muutokset kohdistuivat selvästi eri tavoin erityyppisiin ruokakun

-tim ja toimialoihin.  Vaikutukset näihin ryhmiin olivat yleensä merkittäviä, 
vaikka yhteenlasketut vaikutukset usein kumosivatkin toisensa.  On  siksi 
varottava liian pitkälle yhdisteltyjen  asukas- ym.  määrien käyttöä toimenpitei-
den vaikutusten ennustamisessa. Kiinteiden  ja takaisinkytkennöistä  riippu-
mattomien matriisien käyttö liikenne-ennusteissa  ja  -tutkimuksissa ei myös-
kään näytä järkevältä. 

Kaupunkirakenteen hajaantuminen tapahtuu pääasiassa kasvun seuraukse-
na. Uusi rakennuskanta sijoittuu  sinne,  missä  on  eniten rakentamismandolli-
suuksia  ja liikennejärjestelmän  toimivuus  on  kohtuullinen. Liikenne kasvaa  ja 
ruuhkautuu.  Asukkaat pyrkivät kuitenkin pitämään ennallaan liikenteeseen 
keskimäärin käyttämäänsä aikaa lyhentämällä  matkojen  kestoa. Kaupallisia 
palveluja siirtyy silloin ulos, lähemmäs asukkaita.  

Jos  työpaikkojen  ja  asuntojen painopisteet lähenivät toisiaan, liikennesuorit
-teet  vähenivät.  Jos se  tapahtui lähellä keskustaa, suoritteet laskivat pää-

asiassa joukkoliikenteessä.  Jos  liikenteen kustannukset nousivat, pyrkivät 
asukkaat muuttamaan keskustan suuntaan. Suomessa liikenteen suhteelliset 
kustannukset ovat yleensä vähentyneet. 

Kaupunkirakenteen hajautumiseen ei mallitesteissä löytynyt heippoja ratkai-
suja.  Jos  ruuhkautumista vähennettlin, säästynyt aika käytettiin  matkojen 
pidentämiseen ja  kysynnän kasvuun.  Jos  ruuhkautuminen lisääntyi, työpaik-
karakenne hajautui, mikä pitkällä aikavälillä hajautti myös asumista. 

Tällaisen  mallin  käyttö saattaa johtaa eri toimien vaikutusten aliarvioimiseen, 
koska  se  perustuu tähänastisesta kehityksestä saatuihin tietoihin  ja  siten 
olettaa maankäyttö-  ja liikennemarkkinoiden  nykyisten lainalaisuuksien 
jatkuvan. Mutta esimerkiksi  10  vuoden tähtäyksellä  mallin  kertoma muutosten 
kokoluokka  on  todennäköisesti aika luotettava. Ne eri ryhmien  ja  liikenne-
muotojen väliset kehityksen ristiriidat, joita malli tuo esiin, ovat myös toden-
näköisesti oikean suuntaiset. 
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Hajautumiskehitykseen  ei löydy ratkaisuja yksittäisistä toimista, vaikka ne 
olisivat niinkin radikaaleja kuin pysäköintimaksujen  tai  auton käytän  hinnan 

 nelinkertaistaminen. Näyttää siltä, että juuri tällaiset  rankat yksittäistoimet 
 saattaisivat aiheuttaa paljon enemmän haittoja kuin hyötyjä.  On  harkittava 

kutakin  asukas- ja toimintoryhmää,  kutakin liikenteen muotoa  ja matkan 
määränpäätä,  ennen kuin löytyy sellainen toimenpiteiden yhdistelmä, jolla  on 

 mandollista saavuttaa asetettuja tavoitteita aiheuttamatta samalla jollekin 
vakavaa haittaa.  

KAUPUNKI 
AS U  KAS 

asumispreferenssit 
tonttipula  
tulotaso 
ympäristö 
mielikuvat 

LAHIKUN  NAT 

-  mainonta (as.pref.) 
- tontit  (koko,  hinta) 
- peruspalvelut 
- kasvupolitiikka 

MUUT SIDOSRVHMAT 

-  maanomistajat 
* tonttitarjonta 

- päãttäjät  ja  talous 
*  haj.  suosiva politiikka 
*  tal,  asema  ja  edut 

-  rakennusliikkeet 
* maanhankinta 

tonttipula  ja  hinnat 
tonttien  koko 

-  hitaus (kaavoitus) 
- kaavoituspolitiikka 
- as.aluiden  ympäristö 
- palveluiden puute 

)

H TIOV ALTA 

-  verovähennykset 
- ennakoivat tieinvestornnit 

[hdysku ntapo  Ii ti I kka 

 TALOUDELLINEN TILANNfl 

-  tulotaso 
•  suhdanteet 
- ostovoima 

TEKNINEN VALMIUS 	KAUPUNGIN KASVUVAUHTI 

autokanta 	 kysynnän suuruus (tontit) 
-  tieverkko 	 - kuntien välinen kilpailu 

- vãestän  ikärakenne  

KAU PU  N KIRAKEN TEEN 
HAJAUTUMISEEN  VAIKUTTAVIA 
TEKIJÖITÄ 

Kuva  12: 	Kaupunkirakenteen hajautumiskehitykseen vaikuttavia tekijöitä  
/13/  
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Samalla, kun yritetään löytää ne rakenteelliset keinot, joilla voitaisiin muuttaa 
yhä kasvavaa autoriippuvuutta, etsitään ratkaisuja sille, miten tänä päivänä 
kaupunkiseuduillamme tehdyt  tai  tehtävät liikenneratkaisut saataisiin sopi-
maan paremmin ympäristöönsä  ja  tehtäväänsä,  ja  miten näissäkin oloissa 
voidaan kehittää ihmistä palvelevaa kaupunkia. 

Jotkut ratkaisumallit  on  nimetty utopioiksi  tai  visioiksi. Tämä ei välttämättä 
johdu siitä, että ne vaatisivat jotain ennennäkemätäntä keksintää toteutuak-
seen - moni niistä  on  itse asiassa jossain päin aivan tavanomaisessa 
käytössä. Mutta ne ovat usein sellaisia, että  on  vaikea kuvitella, miten 
maamme suunnittelujärjestelmä,  ja  erityisesti tapa päättää suunnitelmista  ja 

 toteuttaa niitä, voisi  tulla  niiden kanssa toimeen. Samalla tällaisen  mallin 
 esittäminen pyrkii herättämään tässä järjestelmässä juuri sellaisia muutoksia, 

joiden kautta utopiasta  tai visiosta  tulisi arkista totuutta.  

4.1 	Moottoriväyläutopiat  

Helsingin teknisen korkeakoulun kandentoista arkkitehti-, liikennetekniikan  ja 
tietekniikan  opiskelijan ryhmille annettiin keväällä  1994  tehtäväksi kaupunki-
moottoriväyläutopiat  /20/.  Tarkoituksena oli kehittää yhteistyötä yhteisen 
kohteen suunnittelussa. Opiskelijatasollakin yhteistyön syntyminen voi olla 
työlästä, mikä näkyi kurssin osanottajamäärässä. Yhteistyön "opiskeluaTM ei 
ehkä koeta erityisen tärkeäksi. Ammatteihinsa urautuneiden suunnittelijoiden 
keskuudessa  se  joskus koetaan liki mandottomaksi.  

Sen  sijaan töiden päästyä käyntiin tuntui siltä, että ainakin näissä ryhmissä 
luova yhteinen työ oli täysin luonnollista, kun kellään ei ollut "omaa reviiriä" 
varjeltavanaan.  Kovin  utopistisia ratkaisuja ei kylläkään tuotettu. 

Keravan  Ahjon  
ryhmä sai kuitenkin työhönsä mahtumaan yhden kunnon keksinnön, pystyyn 
nostetun liikenneympyrän - Ahjon Sampo.  

Kuva  13:  Alijon  Sampo  /20/  
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Kiertoliittymä  on  suunnittelussamme  "päivän sana", joten ajatus  sen  hyväksi-
käytöstä vähemmän tilaa vieden, eli pystyyn nostamalla,  on  sinänsä johdon-
mukainen. Aivan kaikkia fysiikkaan - etenkin painovoimaan - liittyviä ongelmia 

 sen  toimivuudessa ei kuitenkaan harjoitustyöfle varatun ajan puitteissa saatu 
ratkaistuiksi. 

Keravan keskustan  ja sen  itäpuolella olevan Ahjon alueen välillä kulkevat 
sekä Landen moottoritie että vanha Landentie. Kysymyksenä oli, miten 
parsia kaupunkirakenne kokoon.  

e 

-7  
Kuva  14: 

	Moottoriväylä  osana kaupunkirakennetta - väylä tulee kaupun- 
kiin  ja  kaupunki väylälle (Ahjo,  vt  4  ja  mt  140) /20/ 
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Ryhmän näkemyksen mukaan jonkin tietyn väylän luokka  tai  nimitys  on  vielä 

liian karkea tapa tarkastella  sen  roolia  ja  toimintaa. Olennaisia ovat liikenteen 
virrat  ja  ne eri tavat, joilla ne saattavat kohdata kaupunkirakenteen: 

____________ 	 - 	 I 
DU 	Li  

.LAVIST&k JAKAUTUEN 	 .AUTTU 	 •LAVISTAA  MURTAEN 	 JM(AUTUU OHIflAVAXSI 

(XEMASSAOIEVN VAVUIN 	 -YLWTAÅ 	 LIJOEN VAnAN 	 JA  LAVIS1AvMSI 	 »lITTLE  

Kuva  15: 	Virta etsII väylää -  moo ttoritie  ja kaupunkirakenne  /20/  

Kaupungin kaikki katualueet muodostavat yhden liikennejärjestelinän; 
moottoriväylä ei ole poikkeus. Kaupunkimoottoriväylä voi olla yleinen  tie tai 

 katu, mutta  sen  suunnittelu  on  aina  osa  yhtenäistä kaupunkisuunnittelua. 

Kaupunkimoottoriväylän perusmalli  on monikaistainen  katu, jolla voi olla valo- 
ohjaus. Tätä ratkaisumallia liikennesuunnittelun asiantuntija kylläkin vieras-
taa, koska hänen lähtäkohtanaan  on  että juuri erityinen asema  ja  luonne 

takaavat moottoriväylän toimivuuden  ja  turvallisuuden. Samaa mieltä  hän  on 
 kuitenkin siitä näkemyksestä, että kaupungin sisääntuloväylällä olennaista  on 

 hyvä välityskyky, ei suuri nopeus. 

Keravan keskustan  ja Ahjon kytkemiseksi  ryhmä muodosti kehäbulevardin, 
johon sitten kytkettiin  vt  4  uusin rombisin liittymin, voimakkain urbaanein 
elementein  ja ulottamalla  rakentaminen väylän päälle  ja alle.  Kaupungin  on 

 näyttävä väylälle  ja  väylältä pitää nähdä ympäristöä, tässä etenkin maise-
massa olennaista (mutta nyt tieltä nähtynä olematonta) jokilaaksoa. Vanhasta 
Landentiestä tehtäisiin selkeä katu. 

Ryhmä tutki myös  mm.  eri liittymien uudelleenjärjestelyä, moottoritien poikki- 
leikkauksen kaventamista sekä joukkoliikennekadun liikenteen ohjausta 
"ajattelevin estein", jotka laskeutuvat kadun pintaan tunnistaessaan lähesty-
vän  bussin: 
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AJATTELE  VA  ESTE  

 

bet 	

bet 	
eIukaide 

maaK  

Ylhäällä: Hahmomotelmabetonitukimuuren, 
toteutetusta rampista.  Rampin pystysuora 
seir,ämä maisemoidaan maakorein. 

Kuva  16: 	Teknisiä ratkaisumalleja  /20/  

HelsIngIn Mannerhelmlntlen  
ryhmän  utopia  oli parantaa liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta sekä Helsin-
gin kaupunkikuvaa  ja  rakennetta laskemalla  koko  tie  kannen  alle  Hesperian 
puiston kohdalta Erottajalle saakka. Väylä nousisi tunnelista Kasarmintorin 
tienoilla. Helsingin keskustan kehäväylään, ns. nollakehään, väylä liittyisi 
maanalaisella kiertoliittymällä Eduskuntatalon eteläpuolella. 

	

___ 	 __HL 

,1 
S' 	 'tH..  

Mannerheimintien suunnhtelmaluonnos 

A: Leikkaus Kansaiismuseon  ja Finlandia- 
talon  kohdalta.  

B: Leikkaus Stockmannin kohdalta. 

—J \O 	J/- 
LtNJA-AUTO- 
ASEMA  

KAMPIN  METROASEMA 	BASAARI  
- 	 METRO  

RAUTATIEASEMAN  LUOLAT  

Leikkaus metrotunnelin suuntais esti 

Kuva  17:  Mannerheimintie Eduskuntatalon kohdalla  /20/ 
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Maanalainen Mannerheimintie  on  valoisa, dynaaminen,  moderni  kaupunki-
moottoriväylä. Tunnelia rytmittävät vaihtelevat titasuhteet, alaslasketut 
pysäkit, tunneliin johdettu luonnonvalo  ja  paikoin Tääläänlandelle avautuvat 
näkymät:  

I '\NI.) 	
L:___.__ 	_ zt  

	

'\I  ,'Th 	 -------___ 
___ 

	

--  ,_..i 	V  
V. - 

V.0 -V 

r 	-V  
JJ 

VESIALLAS.  JOSSA  LASIPOHJA 

YIhäáIlä:Leikkaus  tunnelin  suuaukostaHes- 	PerspektiMkuva  tunnelin  Hesperian  Puls- 
penan  puiston pll.ässá. 	 ton  puoleisesta pllästll vesialtaan alta.  

N 	=  

ii 

Ylhällhtå:  Leikkaus Mannerheimintien  fun-
netista ThOlÖnlandenpuisloaikkunativinkoh-
aalta.  

Vasemmalla:  PerspekliMkuva 111ttyma sIa  

Oikealla:  TunneffnsuuKasarm,tonlja Ak.so-
nometna  ja  leikkaus  

k.  

V  ,-/'/.  . 7777777-7  

Kuva  18: 	Maanalainen Mannerheimintie  /20/ 



44 	 Auton yhdyskunta  
4.  UTOPIASTA  MALLIIN 

Maailmalla  on  esimerkkejä kaupunkia alittavista tunneleista  ja  kohta ehkä 
Helsingissäkin, nollakehän muodossa. Tunneli ratkaisee tiettyjä liikenteen 
ongelmia, mutta tekee  sen  yleensä auton käyttäjien kustannuksella. Tunnelia 
ikävämpää kaupunkikuvaa  on  vaikea ajatella, vaikka  sen  seinään olisikin 
maalattu alitettavan kaupungintalon  kuva,  niinkuin Oslossa. Josko elävän 
kaupungin tuominen tunneliin liikenneympyrädiskon  tai lasipohjaisen vesial-
taan  avulla  on  teknisesti  tai  liikenneturvallisuuden kannalta aivan helppo 
tehtävä, voi olla epävarmaa. Mutta tunneli tehdään juuri koska niin valtava 
määrä ihmisiä käyttää sitä väylää, auton kuljettajina  tai matkustajina  ja 
bussin matkustajina -  pitääkö heiltä kokonaan poistaa kaupungin kokeminen? 

Mannerheimintien laskeminen maan  alle  avaisi kansalaisten olohuoneen, 
sellaisena kun sitä  on  monissa Helsingin keskustakilpailuissa haettu.  Kovin 

 moni katu ei  jää  ilman liittymää, mutta bussiliikenne vaatisi erityisratkaisuja. 
Tässä  sekin  on  tunnelissa. Raitiovaunut jäisivät maan päälle.  

PV SAKI< I  
HISSI  

fl  ,. 	 //  

__J  

jfj  MAAN  
PAALLA  

ALLA  L. 
I 	 AUTOMAATTISET  

-- UKUET 

-- 

Kuva  19: 	Pysäkki maan  alla  -  ja  päällä  /20/  
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Nollakehäryhmä  
halusi ratkaista keskustan viihtyisyyden parantamisen jalankulkijoiden 
kannalta  ja  autoilijoiden ympäristön parantamisen välistä ristiriitaa.  Nollake-
hällekin  kehittyi tunneliratkaisu - joka  on  myös Helsingin kaupungilla ajankoh-
tainen. Tämä tunneli johtaisi Länsiväylältä Sörnäisten Rantatielle. Väylä olisi 
osittain avoin, osin katettuna lasikatteella. 

Liittymiä  Olisi  vain  pysäköintiluoliin. Autohissi  nostaisi näistä luolista maan 
tasolle ne autot, joiden  on  sinne  pakko päästä. Maan  pinnalle  jäisivät joukko-
ja kevyt liikenne.  

Kuva  20: 	Rautatiekatujen  kuilu  ja Siltavuoren akvedukti  (missä Sörnäis- 
ten  ranta  tie  nyt ylittää salmen si/laila, voisi  salmi  sen  sijaan 
ylittää tunnelista nousevan väy/än "vesisiltana")  /20/  
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Itäväyläryhmä  
halusi korostaa Itäväylän merkitystä kaupunkirakenteessa  ja  samalla paran-
taa  sen  toimivuutta. Ratkaisut olivat suurisuuntaisia, joskaan eivät ehkä 
utopioita paitsi kierrätysmuovista rakennettu myötätuuliputki: kevyelle liiken-
teelle suojattu  ja  turvallinen reitti, jossa ilmastointi varmistaisi pyöräilijöille 
ainaisen myätätuulen. Energia saataisiin tien varren tuulivoimaloista: 

/' '\ 	Tuulivoimalat  moottoritien  melualueelle  vis  .nen  portti 

kaupunkiin  ajettaessa 

Moottoriväylän energiaomavaraisuus  valaistus,  tuubien 

 puhallus, jään 
 sutatus.  myyntiin sähköä  

\ 	 Tuulivoimalan  tukinaijereihin npustataan  jouluksi 

 ///' 

,  lamppuja  .  saadaan  joulumoottoritie 

/ 
Pyorätuubit: kierrätysmuovista  rakennetut  myötätuuliputket  kevyelle 

liikenteelle,  talnellakin suojainert  la  turvallinen reitti, vihanneksia  ja  kukkia 

 /  seinustalla. toimii  meluvalkna,  pohjalla teknisen huollon  puttustoja ym.  

I 	/  
Metron  sijoittaminetS 	itäväylån ajoratojen  väliin  

Kuva  21: 	Itäväylä  Kulosaaren  siltapenkereen  kohdalla  /20/ 

Metro  sijoitettaisiin Itäväylän ajoratojen väliin. Roihupellon liikenneympyrän 
sisään tulisi jätteenpolttolaitos, Herttoniemen ympyrään vesitorni  ja bussiter-
minaali.  

L  

- 	- 

- 	
/' 

-  

Kuva  22: 	Herttoniemen  liittymäympyrä  /20/ 
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Aivan samalla tavalla kuin pääkatu Helsingissä aikoinaan siirtyi Bulevardilta 
Mannerheimintielle,  sen  olisi nyt vuoro siirtyä Itäväylälle - Itäkeskuksesta 
Pasilan kautta Tuusulantielle. 

Kaupunkiliikenteen  ja  kaupungin liikenneympäristön kehittämiseen tarvitaan 
ihmisiä, joilla  on  valmiuksia esittää ajatuksia liikenteen roolista ympäristössä. 
Parempi lopputulos vaatii enemmän suunnittelua; minkä tahansa  projektin 

 läpivieminen  on  helpompaa,  jos  jälki tuntuu rahan  ja  vaivan arvoiselta. Jotta 
moottoriväylä ei jäisi kaupunkirakenteessa hylkiöksi,  on  löydettävä rakenteet, 
jotka luonnostaan auttavat väylän  ja  yleensäkin liikenneverkon kaupunkiku-
vallisessa käsittelyssä. Mielenkiinto kannnattaa suunnata ennemmin tapahtu-
miin  ja oivalluksiin  kuin huomiotaherättäviin rakenteisiin  tai materlaaleihin.  

Arkkitehtien  ja  insinöörien  välisen yhteistyökyvyn  parantaminen  on  helppo 
aloittaa  varsin  pienin ponnistuksin  jo koulutusvaiheessa.  Eri ammattikuntien 
tehtäväkentän ymmärtäminen helpottaa yhteistyötä  ja  poistaa ennakkoluuloja. 
Myös kulloinkin tarvittavan tiedon saaminen helpottuu, kun  on  olemassa 
yhteydet oikeisiin ihmisiin.  

4.2 	...ja  visiot  

Moottoriväyläutopiasta  "tiiviin moottorikadun" visioon siirryttäessä, tukena 
ovat runsaat ulkomaiset esimerkit, mutta ongelmana selvittää, mikä  on  niiden 
merkitys suhteutettuna Suomen liikenneoloihin  ja  suomalaisiin kaupunkimal-
leihin  /21/. 

Moottorikatu  on  väylä, jolla  on  suhde ympäristöönsä. Katu-sana pyrkii 
ilmaisemaan suhteen läheisyyttä. Toisin kuin moottoritiellä, joka etenee 
ympäristöstään irrotettuna, moottorikadun fyysiset ominaisuudet muuttuvat 
läpäistävän taajamarakenteen mukaisesti. Moottorikatu saattaa olla myös 
toiminnallisesti osana kaupungin katuverkkoa.  Sen nopeustavoite  on 60.. .80 
km/h. 

Moottorikatuvisiossa  on  etsitty hyvän moottorikadun ominaisuuksia, joita  on 
 tiivistetty muutamaksi pääkohdaksi:  

Ensin  ratkaistaan asukkaiden ongelmat, sitten tekniikka  -  lisäarvoa moottori- 
kadun ympäristön asukkaille. Vaikka moottorikadun tehtävänä  on  palvella 

 koko kaupunkiseudun  liikennettä, ei  sen  lähiympäristön asukkaita saa 
suun ittelussa unohtaa. Itse moottorikadu  n  rakentaminen tuottaa heille harvoin 
hyötyä; liikennemäärät vähenevät muualla.  Millä  korvataan heille koituva 
haitta? Näiden asukkaiden hyötyjä voi olla hankkeen kautta paraneva viher

-ja  yleisten alueiden verkosto,  tai  suoranaisesti hankkeen lisänä toteutettava 
muu hanke. 
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Tarvitaan toimia myös muulla verkolla.  Kun tavoitteena  on  muun väylästön 
rauhoittaminen,  on se  myös muutettava uuteen tilanteeseen sopivaksi. Ellei 
entistä väylästöä ajoissa saneerata,  mm. kaistoja vähentäen,  uuden verkolli

-sen  asemansa mukaiseksi voi hyvin nopeasti käydä niin, että kun mandutaan 
vanhoilla kaduilla paremmin liikkumaan, niiden kuormitus kasvaa vastaavasti, 
eikä tavoitteena ollut rauhoittaminen enää olekaan mandollinen. Tavoitteena 
ei ole tarjota lisäkapasiteettia vaan vähentää haittoja. 

Moottorikatu  on  osa kaupunkirakennetta.  Parhaimmillaan moottorikad un 
järjestelyt yhtyvät saumattomaksi osaksi muuta kaupu nkirakennetta.  Moottori- 
katu palvelee myös paikallista liikennettä. Moottori kadun luonteeseen kuuluu 
palvella tehokkaasti myös välitöntä ympäristöään, osana kaupungin sisäistä 
väyläverkostoa. Tästä syntyy tietty ristiriita  sen päätehtävän  kanssa, mutta 
kaupunkirakenteen sisällä  on  kovin  vähän tilaa pitkälle viedylle periaat-
teelliselle erottelulle. 

Kiertolllttymä  kytkee  moo  ttorikadun  luontevasti katu verkkon.  Joskin kierto  I iitty-
mässä on  jo  muoti-ilmiön tuntua, tosiasiaksi  jää  että  sen  on  eri liikennetilan-
teisiin  ja kaupunkirakenteisiin  erinomaisen hyvinsopeutuva ratkaisu. Kiertoliit-
tymän etuna  on  pieni tilantarve, nopeuksien alentuminen myös katuverkossa 
sekä kaikkien suuntien suhteen tasapuolinen toimivuus. Hyvin tavanomainen 
ratkaisu  on pääväylän  yllä oleva, ramppeja  ja risteävää  katua kytkevä 
kiertoliittymä. 

Moottorikatu  mahtuu tarvittaessa pieneenkin tilaan. Usein  se on  laskettuna 
kaukaloon, tunneliin  tai  osittaisen kannen  alla.  Leveitä ajoradan ulkopuolisia 
alueita ei yleensä ole, ts. turvallisuus edellyttää kaideratkaisuja. 

Moottorikadun estevaikutus  on  vähäinen, parhaimmillaan  se  luo uusia 
yhteyksiä  tai  toimintoja. Lukuisat kevyen liikenteen sillat, vihersillat  ja  muut 
eritasoratkaisut varmistavat yhteyksiä kadun yli. 

Liki jokaisen moottorikadun jokin  osa  on  tunnelissa; tunnelista  on  tullut 
 kaupungin liikenneratkaisun symboli.  Tunnelin  suu liitetään luontevaksi 

osaksi muuta kaupunkiympäristöä.  Liittäminen  on  vaikea tehtävä. Viheraluei-
den kohdalla  se  onnistuu luontevimmin, kun kasvillisuus jatkuu selvästi tien 
yli. Tiiviissä kaupunkirakenteessa parhaimmissa ratkaisuissa  tunnelin  suu  on 

 kauempaa katsoen rakennus. 

Väylällä  on  oma identiteetti  ja  se  korostaa samalla paikkaa. Kaupunkiraken-
teen osana moottorikadun ilme määräytyy siitä, missä ollaan. Identiteetin  ja 

 paikan korostaminen ei kuitenkaan ole helppo tehtävä, usein korostuvat 
pelkästään meluntorjunnan ratkaisut.  Melusuojaus  on  mandollista hoitaa 
tehokkaast mutta... 
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Sopiva nopeustaso määräytyy ympäristön  ja verkollisen  aseman perusteella. 
Uuden väylän  on  oltava entisiä reittejä houkuttelevampi. Tämä ei kuitenkaan 
edellytä korkeita nopeuksia vaan sujuvaa liikennettä. 

Tällaisin tavoittein toteutuva moottorikatu ei ole halpa. Mutta kun  on  kyse 
liiken neverkkoa  ja  kaupunkikuvaa radikaalisti muuttavasta hankkeesta, malli 

 on  syytä ottaa siitä, mihin pääkatujen tekijät ovat perinteisesti pyrkineet. 

Meluesteet: tunnellvlslo? 

Meluntorjunnan  ratkaisujen korostuessa näitä ratkaisuja  on  tarkasteltava 
erityisen huolellisesti. Samaan aikaan kun selvitettiin moottorikatuesimerkkejä 
eri maista, kävi ryhmä Ranskassa  ja  Espanjassa katsomassa meluntorjuntaa 
kaupunkikuvassa  /22/.  Keski-  ja  Etelä-Euroopassa  on meluesteitä  toteutettu 

 jo  pitkään. Esteiden kaupunkikuvallisiin ominaisuuksiin  on  alettu kiinnittää 
yhä enemmän huomiota. Toisaalta vanhimmat esteet alkavat  jo rapistua.  

Yleisenä suuntauksena  on  pyrkiä mandollisimman paljon käyttämään vihreää 
meluestettä, joka rakentuu luonnon omista materiaaleista, esimerkiksi 
puustosta  tai pensaista.  Mutta vaikka suuntaus  on vihreämpään  päin, yhä 
edelleen suurin  osa  esteistä tehdään betonista, alumiinista  tai  puusta. 

Kaukalo-  tai tunneliväylä  alkaa olla kaupunkiseutujen tunnusmerkki. Silloin 
hoituu meluntorjuntakin, mutta kaupungin kokeminen  jää.  Mutta kauka-
lostakin voi olla näkymiä,  jos  maasto  on  tarpeeksi vaihtelevaa.  

Kuva  23: 	Barcelonan kehä väylä, leikkaus  ja  näkymä  /22/  
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Luonteva mel untorjuntaratkaisu kaupu nkirakenteessa toteutuu, kun melusta 
häiriintymätöntä maankäyttöä sijoitetaan väylän melualueelle. Massiivisten, 
yleensä aukottomien rakennusten (pysäkäintitalot ymv.) sovittaminen kaupun-
kikuvaan  on  kuitenkin vaativa tehtävä. Yksinkertainen elementtiaita synnyttää 
yleensä anonyymiä ympäristäkuvaa  ja  korostaa väylän estevaikutusta. 

Meluesteen  teko  on  aina lisäkustannus, kaupunkirakennetta  ja  kaupunkiku-
vaa heikentävä tekijä.  Jos  siihen joudutaan, sitä pitäisi vuorostaan kompen-
soida jollain tapaa. Yksinkertaisellekin elementtiaidalle saadaan lisäarvoa,  jos 

 se on  onnistuttu muotoilemaan todella korkeatasoiseksi teolliseksi tuotteeksi, 
 tai  jos sillä  on  muitakin toimintoja.  Mm.  Sveitsissä meluesteitä käytetään 

aurinkopaneleina.  

On  myös esimerkkejä meluesterakenteista, jotka  on  suunniteltu rikastutta-
maan ympäristöään. Ne ovat ympäristötaideteoksia, jotka (melkein) peittävät 

 sen,  että niiden tehtävänä  on haitan  torjunta. 

Meluesteet  ovat aina  osa  laajempaa kokonaisuutta  ja  ne tulee suunnitella 
osaksi ympäräivää kaupunkikuvaa.. tavoitteena oli tutkia miten meluntorjunta 
voidaan toteuttaa ympäristötaitee  n  keinoin... Parhaimmillaan kilpailu antaa 
ratkaisuja siitä, miten tierakentaminen, tekniikka, arkkitehtuuri  ja  ympäristö- 
taide voidaan liittää saumattomaksi kokonaisuudeksi,  tie-  ja  kaupunki- 
maisemaksi. 

Onnistunut lopputulos voidaan saada aikaan sekä luonnonmukaisella 
maisemarakentamisella että karun kosiskelemattomalla "ihmisen tuotteella". 
Turruttavan toistensa kaltaisten  ja  mielikuvituksellisten markkinahenkisten 
väylien sijaan tielle voidaan luoda asukkaita ärsyttämätöntä mutta silti 
autoilijaakin ilanduttavaa ominaisluonnetta.  /23/  

Välillä korkeatkin taiteelliset pyrkimykset epäonnistuvat ympäristön anka-
ruuden  tai  ankeuden lievittämisessä. Toiminnallinen lisäarvo  on  siinä mieles-
sä turvallisempi: melueste, joka palvelee samalla muuta toimintaa,  tai 
meluntorjunnan  liittäminen muihin toimiin, kuten maankäytön järjestelyyn.  

4.3 	Autoilijan näkökulma 

Jokainen kaupunkisuunnittelija turvautuu välillä  Kevin  Lynchin kehittämään 
kaupunkikuvan analysointimalliln maamerkkeineen, reunoineen jne. Mutta 
yleensä ei tältä pohjalta lähdetä muuttamaan olevaa kaupunkia sellaiseksi, 
että  se  myös vastaisi sitä nimenomaan kulkureitiltä käsin koettavaa rytmiä, 

 jota  Lynch analyysillaan  haki. 

Selvityksessään  "Autoilijan näkökulmaa korostava väyläympäristön suunnitte-
lu"  /24/  Jouko  Berg  pohtii, miksi täydellisen tuntuisen suunnitelman mukaan 
toteutettu tieosuus  tai kohdealue  ei kuitenkaan välttämättä tuota liikkujan 
kannalta toivottua tulosta todellisuudessa. 
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Ratkaisunaan  hän  kehittää työskentelymetodia, jossa pyritään mandollisim-
man pitkälle samaistu maan liikkujan, tässä nimenomaan autoilijan, kokemaan 
näkökulmaan  koko suunnitteluprosessin  ajaksi. Olennaista  on,  että yleensä 
tuloksen kolmiu lotteiseen havain nollistamiseen tarkoitetut välineet - mallit, 
viedot - käytetäänkin suunnitteluun.  

Metodin  kohteena  Berg on  käyttänyt  Tampereen Linnainmaan  aluetta, sellai-
sena kuin  se  näkyy valtatielle  12  ja Tampereen itäiselle ohikulkutielle. 
Linnainmaan  tarkastelu lähtee  Tampereen päälähestymissuu ntien ominais

-piirteistä, aluetta sivuavien pääväylien tunnusmerkeistä  ja  liikkumista jaksot-
tavien maamerkkien hahamottamisesta. Tästä saadaan perusta määritellä 
aluekeskuksen uudisrakentamista. Keskeisenä ajatuksena  on  ollut sijoittaa 
toimintoja puskurivyöhykkeeksi moottoritien läheisyyteen. 

PAl  
r--(  

. 

... 

/  r1  

YKSITTÄISEN KORITELIN RAKENTUHISJXR1E51Y5 

PAIKOITURSEILE VARATTUA 	1 	HUURIMAISET  RAKENNUS- 
ALUETTA (MYÖS SISÄLLÄ) 	MASSAT  

KORT  TELEITA  YHDISTÄVÄ 	MuULlA SUOJAAVA 
VIHERVYÖHYKE 	 2 	NAAVALLI 

KATUTILAA RAJVAVAI  
3 	RAKENNUSMASSAT  

O TO1NINTATARPEEN  MUKAAN  
4  RAKENTUVA KESKIALUL  

Kuva  24: 	Tienvarren massoittelu  ja  korttelimalli  /24/ 
(1  =maamerkki painopistealueella  2,  3=puskurivyöhykkeen  korttelit, 
4=pieriteollisuusalue) 

Työmalli  ja endoskooppikuvaus  ovat työvälineinä, tasopiirustukset viimeisinä. 
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Kuva  25: 	Linnainmaan aluekeskuksen  kehittäminen, ote  124/  

Ongelmia syntyy tietenkin, ellei kaupungin nykyrakenteessa ole tilaa puskuri-
vyöhykkeelle  tai painopistealuelle.  Purkaminen ei ole enää tavanomainen 
ratkaisumalli eikä kaupunkikuvan kehittäminen niin ylivoimaisena näkyvä 
tarve että päättäjä  sen  perusteella purkamaan lähtisi. Toinen asia  on,  missä 
määrin aina kapeimman mandollisen väyläkäytävän varaamiseen  ja  muun 
maankäytön mandollisimman pieniin muutoksiin tähtäävä suuntaus pystyy 
palvelemaan kaupungin kehitystä kokonaisuutena.  

4.4 	. . . kävelijän... 

Kävelijän  mittakaava  on  pienempi kuin autoilijan, mutta vaatimukset niin 
toimintojen kuin kaupunkikuvan suhteen paljon korkeammat. Kävelijä oleske-
lee kaupungissa  ja  pyrkii käyttämään sitä, siinä missä autoilija pääosan 
matkastaan  on  "menossa muualle". Viimeksimainittu pätee kylläkin myös 
työmatkallaan asemalle  tai pysäkille ryntäävään  aamu-uniseen jalankulkijaa

-an. Kävelijänä  hän  kokee kaupunkiaan silloin, kun  on  aikaa  tai  kun  on  asiaa. 

Kaupunkien kävelykeskustojen nimenomaisena tarkoituksena  on  houkuttaa 
ihmisiä kävelijöiksi, tarjota autoilusta riippumattomia palveluja  ja  elämyksiä. 
Kävelykeskusta  on  kaupungin keskeisimmän ydinafueen ratkaisu  ja  kaupun-
gin perustason, katutason ratkaisu. Kun  on  yritetty eri liikennemuotoja eri 
tasoihin erottavia ratkaisuja, niiden niveltäminen muuhun kaupunkirakentee

-seen  tuo yleensä enemmän ongelmia kuin hyötyä  /25/. 

Kävelykeskusta  ei perustu keskustaan tuotuihin uusiin toimintoihin  tai  suurten 
kaupaflisten yksiköiden vetovoimaan. Kun keskustoissa tuetaan viihtyisyyden 
perustekijöitä, jalankulkua  ja  pyöräilyä, erikoiskauppaa, torielämää, ydinkes-
kustan tavarataloja, ravintola-  ja  muuta iltatoimintaa,  ja  kun muutkin keskus-
tan toiminnot (asuminen, työ, liikenne, peruspalvelut) ratkaistaan näitä 
tekijöitä priorisoiden,  se  riittää palauttamaan kaupunkikeskustat eläviksi.  



Auton yhdyskunta 	 53 

4.  UTOPIASTA  MALLIIN 

Kävelykeskusta  on  tutkituissa  pohjoismaisissa kaupungeissa kaupallisen 
toiminnan ydinalueena, jonne ovat keskittyneet erikoiskaupat  ja  palveliyrityk

-set.  Päivittäistavarakauppaa  esiintyy  vain  pieninä erikoismyymälöinä, valinta- 
myymälöitä  on  vähän  ja  ne sijoittuvat keskustan reuna-alueille kytkettyinä 
pysäköintilaitoksiin. 

Kävelykeskustan liikenteellinen konsepti  on  aina kompromissi. Onnistuneim
-mat  varsinaisen jalankulun alueet ovat puhtaita kävelualeuita, jotka saavute-

taan ulkosyötön kautta. Eri liikennemuotojen reviirit merkitään selkeästi. 
Pyöräilyn reitit eivät saisi olla vetäviä läpiajoreittejä jalankulkupintojen 
seassa. Joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn yhteensovittaminefl näytti toimivalta 
ratkaisulta. Pysäköinnin tehokas opastus  ja  toimiva sijoitus  on  tärkeää, 
samoin  se,  että kävelykeskustan pääakselit kytketyvät molemmista päistään 
joukkoliikenteen terminaaleihin. 

Kävelykadun  ei tarvitse olla leveä, mutta siinä  on  aina oltava esteistä vapaa-
ta tilaa  3.. .5  metriä. Suuressa kaupungissa kävelykadulla ei yleensä ole tilaa 
pyörätielle  tai  ruuhka-aikoina pyöräilijällekään - pyörä  on  talutettava.  Pienem-
mässä kaupungissa  jo  8  metrin levyinen katu voidaan kalustaa ravintoloiden 
reunustamaksi huoneeksi:  

35004000  

Kuva  26:  Jorn fru  Ane gade, A/borg  /25/  
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Parhaimmissa tapauksissa katutila jäsentyy toiminnallisesti pinnoitteella. 
Keskiosan  n. 3 m  leveä sileä pinnoite osittaa pyöräilyn  ja huoltoajon  (vain 

 aamuisin) tilan, kapea karkeapintainen kaista molemmin puolin  on  tarkoitettu 
valaisimille, penkeille, pyörätelineille, liikkeiden mainoksille,  ja reunimmaiset 
keskikarkeat pinnat  (fl. 2 m)  ovat kävelijöille:  

Kuva  27:  Katupinnan  jäsentely  /25/  

Tärkeätä toimivalle kävelykeskustalle  on  että  se on  yhtenäinen, eli sitä eivät 
katkaise pitkät väyläylitykset, autoja täynnä olevat aukiot  tai konttoririvistöt, 

 ja  että siitä pidetään huolta. Huolenpito näkyy kalusteiden  ja  pinnoitteiden 
valinnassa  ja  kunnossa. Puhdas puupenkki  on  suljettua marmorisuihkukaivoa 
arvokkaampi.  

4.5 	...ja  pyöräilijän 

Pyöräilyn suosio laski autoistumisen myötä  1980-luvun lopulle asti, mutta  on 
 sen  jälkeen ollut nousemassa. Energiataloudellisen, terveellisen, taloudellisen 
 ja  vähän tilaa vievän liikennemuodon edut kannataa hyödyntää liikenteen 

ongelmia ratkottaessa. Pyäräilyn ongelmina ovat suuri onnettomuusriski, 
liikkumisen sujuvu  utta ja miellyttävyyttä  heikentävät keskeneräiset yhteydet 
sekä pitkiä välimatkoja luova yhdysku ntarakenne. 

Pyöräilyn edistämistä eräissä Euroopan maissa  on  kartoitettu  /26/  ja sen 
 perusteella koottu ehdotuksia siitä, miten sitä voisi meilläkin tehdä. 
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Keskeistä  on  eri osapuolten  välisen  yhteistyön parantaminen - pyöräilyn 
edistäminen  on  muutakin kuin pyöräteiden rakentamista. Päävastuu  on 

 liikenneministeriöllä,  mutta esim. tiepiirien  ja  kuntien olisi laadittava  koko 
 kunnan kattavat pyöräilyverkostosuunnitelmat yhdessä. Eheä verkosto  on 
 tärkeä,  sillä jos  reitti katkeaa useassa pisteessä, ei keskustan sileäksi 

kivetyllä vyöhykkeellä ole monta käyttäjää. 

Mutta aina ei pidä olla erillinen raitti, vaan tarvitaan looginen, jatkuva, kaikille 
käyttäjille turvallinen  ja  sujuva verkosto. Liikenteen rauhoittaminen, risteysten 
selkiyttäminen, selkeä viitoitus  ja pinnoitteellakin  tehtävä merkintä, pyöräkais

-tat  ajoradoilla,  pyörien odotustilat, myös pyöräilyä palvelevat kiertoliittymät: 
muun muassa näitä keinoja  on  kokeiltu  ja  todettu tehokkaiksi. 

Taajamaliikenteessä  ei pitäisi olla tilanteita, joissa  parin  kilometrin  matkalle 
 valitaan  auto  pyörän sijasta turvallisuuden  tai  sujuvuuden takia. Kävelykes-

kustat  ja  yhteiset joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn kadut rauhoittavat liikennettä 
keskustoissa. Haluttaessa lisää turvallisuutta pitää ajonopeuksia kauttaaltaan 
laskea, eikä  vain  erotella kulkumuotoja. 

Pyörällä tehtävän liityntäliikenteen edistämisellä luodaan vaihtoehtoja auton 
käytölle pidemmillä matkoilla. Pyörän pysäköinnin joukkoliikenteen asemalle 
tultaessa  ja  sieltä pos lähdettäessä  on  oltava sujuvaa  ja  pyörän kuljetuksen 
edullista. Pyörän vuokrausmandollisuuksia  ja valvottua  säilyttämistä olisi 
tarvetta kehittää. 
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Kuva  28: 	Liikennepolitiikan tavoitteiden  uudelleenpriorisointi  /10,  tämä  
kuva  26/  
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4.6 	Kaupungin  ja  liikenteen harmonia  

Hermann Knoflacher on  pohtinut kaupungin  ja  liikenteen harmoniaa  /27/. 
 Tiensuun nittelua  on säännönmu kaisesti  harjoitettu epätodellisuuden tilassa, 

mikä voidaan mitata väylien toteutuvista ajonopeuksista. Suunnitellaan  ja 
 rakennetaan liian leveitä ajoratoja, joille myöhemmin määrätään alhainen ajo- 

nopeus. Rajoituksen ylittämisestä, eli sille väylälle normaalista käyttäyty-
misestä, sakotetaan.  Jos eläinkokeissa  tehtäisiin näin, kutsuttaisiin sitä 
rääkkäykseksi - liikenteessä sitä kutsutaan valvonnaksi  ja kasvatukseksi.  

Emme ole niin täydellisiä kuin teknisistä suoritteista  ja  niiden ylläpidosta voisi 
päätellä. Juuri liikennejärjestelmässä ilmenee epätodellinen maailma, jossa 
inhimillisyytemme, etenkin kaupungissa, uhkaa tuhoutua  tai on  tuhoutunut. 
Reaalimaailma  on  paljon monimutkaisempi kuin kaikki sitä varten laaditut 
mallit. Kaupunki voi tarjota meille ihmisarvoisen tulevaisuuden  vain,  jos  se 

 harjoittaa samanlaista itsekuria kuin ihmisiltä  on  kohtuullista odottaa. 

Yksittäisen ihmisen päivässä  tekemien matkojen  määrä ei juuri muutu,  sen 
 sijaan liikkumistapaa voidaan muuttaa hyvinkin paljon. Auton varaan raken-

nettu kaupungin liikennejärjestelmä pakottaa tietynmalliseen liikkumiseen. 
Autoliikkuvuus  on vain  osa kokonaisliikkuvuutta,  mutta  pinta-alaa vaativa  ja 

 nopea autoliikenne rakentaa esteitä kaikkien muiden liikenteen osapuolten 
tielle.  Jo pysäköinti  haittaa muita liikkuvuuden muotoja. 

Arvokkaat kaupunkitilat ovat syntyneet ennen tekniikan liikennejärjestelmiä. 
Jalankulkuverkko määrittää kaupungin. Jalankulku  on  pisimmälle kehittynyt 

 ja  joustavin liikkuvuuden muoto.  Se  vaatii vähiten tilaa  ja  sallii julkisen tilan 
kehittämisen. Jalankulkuun kuluu aikaa, mutta autoilussa säästettyä aikaa ei 
löydy mistään,  ja  kuitenkin sitä säästetään joka tiehankkeessa.  
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Matkanopeuksien  noustessa etäisyydet kasvavat.  Jos  kaupungin kaltaisessa 
rakenteessa nostetaan nopeuksia  se  johtaa yhdyskunnan hajoamiseen. Ajan- 
käyttö ei juuri muutu, mutta etäisyydet muuttuvat. Tätä ongelmaa ei voi 
ratkoa oiretta parantamalla.  On  näköalatonta  vaatia lyhyitä etäisyyksiä,  jos 

 uskoo voivansa säilyttää korkeat nopeudet. Mikäli halutaan "lyhyen välimat
-kojen"  kaupunkia, siitä  on  karkotettava  suuret nopeudet. 

Tavoitteeksi mikroliikkuvuuden maksimointi  ja makroliikkuvuuden minimointi: 
mikroliikkuvuus, jalankulku ja pyäräily,  varmistaa kaupungin koossapysymi

-sen,  monimuotoisuuden  ja  vuorovaikutuksen, kun makroliikkuvuus, mekaani-
nen liikkuvuus kuluttaa uusiutumatonta energiaa  ja  hajottaa kaupunkia. Myös 
joukkoliikenne voi tuhota kaupungin. Mitä nopeammaksi  se  kehittyy, sitä 
jäykempiä  ja rankempia  rakenteita  se  vaatii. Luotijunat hylkivät pienten 
kaupunkien asukkaita,  metrot ja pikaraitiotiet  siirtävät nukkumalähiöitä yhä 

 u  lom mas.  
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Kuva  30: 	Nopeuden kasvun vaikutus lIIkenteeseen  ja yhdyskuntaraken- 
teeseen  /27/  
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Kaupunkirakentamisen  muutoksen perusteeksi  on  asetettava ihminen 
mittarina. Kävellessään ihminen arvottaa kaupunkikuvaa  ja  ympäristöä 
ärsykkeinä.  Jos  ärsykkeiden  summa jää  miinuksen puolelle, kävelytie ei ole 
miellyttävä. Mitä enemmän myönteisiä ärsykkeitä  on  verrattuna kielteisiin, 
sitä miellyttävämpi  tie on.  Ihmiset ovat valmiita kulkemaan pitempiä  matkoja, 
jos  nämä ovat kauniimpia. Jalankulkijan kokemuksella voidaan mitata, onko 
kaupunkisuunnittelu onnistunutta  ja  toimiiko liikennejärjestelmä. 

Pyöräteiden jatkuvan läsnäolon ärsyke houkuttaa pyöräilyyn, samalla tavoin 
kuin jalankulkuvyöhykkeet kävelyyn - oikein suunniteltu liikenteen infrastruk-
tuuri vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen. Autoliikkuvuuskin  on  seurausta 
tähänastisista pyrkimyksistä suunnitella autoilu antoisammaksi kuin muut 
liikkumistavat. Kaupunkien ruuhkat ovat seurausta niistä autoilulle myöntei-
sistä ärsykkeistä, jotka ovat toteutuneet  tai  joiden toivossa eletään. Ruuhkista 
pääsemiseksi  on vain  yksi keino: vähennetään ajokaistoja niin kauan kunnes 
ruuhka häviää. Nykyisin, kun jossain syntyy ruuhka, reagoidaan siihen 
parantamalla autoilun oloja  ja  lisäämällä  sen  pinta-alaa. Ei pidä ihmetellä,  jos 

 ruuhka  vain  kasvaa. 

Vapautuminen autovankeudesta edellyttää yhdyskuntien liikenteen uudelleen 
järjestelyä. Tasavertaisuus joukkoliikenteen  ja  autoliikenteen välillä merkitsee 
kotoa pysäköintipaikalle yhtä pitkää matkaa kuin pysäkille, pääsyä joukkolii-
kennevälineellä yhtä lähelle kohdetta kuin autolla, joukkoliikenteen varuste-
lu  n, mu kavuuden  jne. nostamista. Taajamaröykkiöistä tehdään jälleen 

 e lintiloja 
- 	siirtymällä takaisin kävelyyn 
- 	vähentämällä houkutusta kasvattaa välimatkoja  ja  poistamalla liikku- 

misen pakko 
- 	jakamalla kustannukset oikeudenmukaisesti 
- 	siirtymällä etiikkaan, joka ottaa huomioon  tekojen  seuraukset, eikä  

vain  sen,  onko kyseessä "hyvältä tuntuva juttu". 
Kun kaupunki  on  rakennettu kuin jännittävästi kirjoitettu katkeamaton romaani 
ihmisistä, toisin sanoen jalankulkijaa varten, selviytyminen ei enää vaadi 
pakoa kaupungista. Autosta irtautuminen helpottuu huomattavasti.  On  hel-
pompaa omistautua jälleen ihmisille, yhteiskunnalle  ja  ympäristölle,  sen 

 sijaan että kiiruhtaisi joidenkin houkuttimien perään, niin kuin aasi ajurinsa 
pitämän porkkanan perään.  

4.7 	Kestävän kehityksen polut 

Siinä, missä aikoinaan kaupunkiliikenteen kysymyksiä  on  pyritty ratkaise-
maan pelkästään liikenteellisin toimin,  on  nykyään siirrytty yhä selkeämmin 
siihen näkemykseen, että kaupungin liikenneongelman ratkaisemiseen  on 

 ymmärrettävä miten kaupunki toimii  ja  kehittyy. 
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Tähän perustuu myös liikenne  ja maankäyttö-projektin  ajatusmaailma.  

"Koko  kaupungin" ymmärtäminen  ja  kestävien kehityslinjojen löytäminen sille 
 on  aika vaikeaa. Tuntuu siltä, että vasta viime vuosina  on  tähän tartuttu 

todefla. Ehkä  60-7Oluvun kaupunkisuunnittelukokeilujen  jälkeen tarvittiin 
postmodernistinen hengähdystauko, ennen kuin taas jaksettiin ajatella uutta. 

Euroopan kestävät kaupungIt 

Euroopan Unionissa etsitään kestävää kaupunkimallia. Vuonna  1 994  julkaistu 
asiantuntijatyöryhmän raportti  /28/  tarkastelee  mm.  liikkuvuuden  ja  tavoitetta-
vuuden merkitystä kaupunkiympäriställe. Liikkuvuus  on  kaupungin toimivuu-
den edellytyksenä, mutta sitä palveleva liikenne  on  monin paikoin joutunut 
tilaan, jossa ympäristön laadun lisäksi myös tavoitettavuus heikkenee. 
Tavoitettavuuden ylläpitäminen edellyttää liikkuvuuden kestävämpää muotoa 

 ja  itse tavoitettavuuttakin  on  syytä arvioida uudelleen. 

EU:n  keinoja vähentää autoliikenteen tarvetta kaupungissa ovat maankäytön 
suunnittelu siten, että tarve vähenee  ja  muiden liikennemuotojen edellytyksiä 
parannetaan,  julkista ja  kevyttä liikennettä suosivat  ja  riittävästi eri muotojen 
välisiä siirtymismandollisuuksia tarjoavat liikennejärjestelmät sekä auton 
käyttäjiin vaikuttaminen.  

Jos tavoitettavuutta  mitataan matka-ajalla, pyritään nopeuksia nostamaan, 
mikä taasen voi lisätä liikenteen määrää sitä mukaa kun suurempi nopeus 
käytetään hyväksi pitempinä etäisyyksinä. Siksi tavoitettavuutta pitäisi 
mieluummin mitata  sillä,  mitä mandollisuuksia ihmisille tarjotaan päästä heille 
välttämättömien palvelujen yms. luo. 

Eri liikennemuotojen välinen kilpailu  on  vinoutunut  ja  tämän hetkiset pyrki-
mykset lisätä kilpailun  ja  markkinoiden merkitystä voivat vielä heikentää 
sellaisten liikennemuotojen asemaa, joihin ei ennenkään olla investoitu 
tarpeeksi  tai  joilla ei ole suoranaista rahallista tuottoa - kuka möisi kävelyä? 

Maan käytön suurinittelulta edellytetään pitkän tähtäyksen tavoitteellisuutta; 
sitä ettei lähdetä punnitsemaan "kehitystä"  ja  "ympäristöä" keskenään vaan 
selvitetään, mitä ympäristö sietää  ja  valmistetaan, ettei tällaisia sietorajoja 
ylitetä; joustavuutta vastata toimintojen muuntuviin tarpeisiin  ja  liittää eri 
toimintoja monipuolisesti toisiinsa,  sen  sijaan että niitä eristettäisiin toisistaan; 
markkinoiden "vihreyttämiseen" tähtäävää suunnittelujärjestelmän  ja  investoi-
jien välistä yhteistyötä; yhteistoimintaa asukkaiden  ja ympäristäjärjestöjen 

 kanssa; maankäytön suunnittelun, taloudellisen ohjauksen  ja liikenteellisten 
 toimien yhteenkytkentää. 
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Olennaisin edellytys  on  kunkin kaupungin ominaislaadun  ja  monipuolisuuden 
tunnistaminen - ei ole olemassa "kaupunkia sinänsä" eikä yhtä yleispätevää 
keinoa. Mutta  on  jo  olemassa paljon esimerkkejä siitä, mitä voidaan tehdä  ja 

 on  tehty,  ja  näitä esimerkkejä kannattaa käyttää hyväksi. 

Ekopolls 

YKn  Euroopan talouskomission Ecopolis -projektin  puitteissa  on Briitta Kos-
kiaho kartoittanut kaupunkiekologian  suuntauksia  /29/.  Ekologinen kaupunki, 

 ekopolis,  voidaan nähdä yhtä laajana kaupungin uudistuksena kuin modernin 
kaupungin synty vuosisatamme alussa, mutta sille ei löydy samanlaista 
yhtenäistä kuittuuriperustaa kuin modernilia kaupungilla oli, eikä enää 
voidakaan lähteä sellaisesta oletuksesta että voitaisiin määritellä "neutraali  ja 

 abstrakti  ekopolis".  Kunkin yhteiskunnan  ja  kulttuurin luontokäsitettä  on 
 arvioitava erikseen.  Ekopolis  muodostuu vasta siitä, mitä päätöksentekijät, 

poliitikot, viranhaltijat, yrittäjät, kansalaiset yleensä ajattelevat  ja  tekevät. 

Kaupunki  on  dynaaminen, avoin järjestelmä, joka muuttuu  koko  ajan. Siihen 
vaikuttavat monet kaupungin ulkopuolella tapahtuvat muutokset. Ratkaisevaa 
tällaisen järjestelmän toiminnalle  on  joustavuus. 

Useimmat nykyiset ekopolisehdotukset eivät ota tätä huomioon, vaan raken-
televat abstrakteja, staattisia kaupunkimalleja aivan samaan tapaan kuin 
funktionalistit aikoinaan. Haetaan yhtä ratkaisua, näkemättä että sellainen ei 
koskaan voi olla muuta kuin osittaisratkaisu  ja  selvittämättä, miten eri 
osaratkaisuja toisiinsa liittämäilä voitaisin muodostaa joustavia yhdistelmiä. 
'Kun ekologia kuljetetaan kaupungin portista sisään, siitä tulee pyhä asia", 
eikä enää ymmärretä että ekologiassakin olennaista  on  luonnon monimuotoi-
suus  ja  jatkuva muutos. 

Malleista puuttuu elämänmuodon analyysi. Kaupungin asukkaat  ja  heidän 
elämänsä muuttuu  koko  ajan  ja  kaupunki  on  heidän elämänsä ympäristö. 
Kaupunkia ei voida suunnitella ottamatta huomioon heidän moraaliaan,. 
etiikkaansa  ja  kulttuuriaan eikä ekologista kaupunkia voida toteuttaa, elleivät 

 sen  asukkaat sitä hyväksy. 

Voiko kehittynyttä kaupunkia enää kehittää? 

kysyvät  Michael Yaxley  ja  Jan Gilder /30/.  Kehitysmaita neuvotaan luomaan 
joustaviaja tehokkaita maankäytön suunnittelun, liikenteen  ja  ympäristöpolitii-
kan strategioita, mutta samaa tehoa  tai  joustavuutta ei uskota voitavan 
käyttää kehittyneiden  maiden  kaupungeissa. 
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Tekijät  tarkastelevat  Englannin hyvin monimuotoista  ja  laajaa  suunnittelujär-
jestelmää.  Liikenteen, maankäytön  ja  ympäristön kysymyksillä  on  kullakin 
oma valtakunnallisten, alueellisten  ja  paikallisten viranomaisten järjestelmän-
sä,  ja  tuloksena  on  yhä heikompi toimintojen  ja  suunnitelmien välinen 
kytkentä. Ympäristöministeriön valtakunnalliset  suunnitteluohjeet  ja  paikalliset 

 maankäyttöintressit  kohtaavat  aluetasolla  ja  syntyy mitään  sanomaton 
 kompromissi.  Paikallisviranomaisilla  ei ole kokonaisnäkemystä  tai  heiltä 

puuttuu keinot  sen  toteuttamiseen. Yhteiskunnallisten  peruspalvelujen 
 tuotanto  on  hajonnut. 

Kehitysmaiden malleista voisi ainakin oppia  
- 	nopeaa toteuttamista nimenomaan osallistuvan suunnittelun avulla, 

eikä yrittämällä nopeuden nimissä ohittaa  paikallisyhteisöä  tai  paikal-
lista hallintoa  

- 	suunnittelun, ohjelmoinnin  ja talousarviotyön  välistä tiivistä  kytkentää 
- 	poliittista johdonmukaisuutta, strategista ajattelua  yksittäispäätöksen - 

teon  ja  ulkopuolisten  rahoituslähteiden haalimisen  sijaan  
- 	kordinaatiota,  jossa olennaista  on  alue-  ja paikailishallinnon  aktiivi- 

suus  ja  toimintaedellytykset, eikä niinkään  se,  onko jollekin  kes-
kushallinnolle  annettu valtaa muiden yli  

- 	julkisten  ja  yksityisten tahojen yhteistyön tasapainottamista  ja  sitä, 
miten yhteistyöllä voidaan toteuttaa julkisten palvelujen tarjontaa. 

Siitä, mitä tarjotaan, eli "yleisestä edusta" ei kuitenkaan yksityiset voi päät-
tää, vaan  se  kuuluu julkiselle vallalle. 

Kuinka  tLlvlistl  kaupunkeja tulisi rakentaa?  

EKO-yhdyskuntaprojektin  seminaarissa "Kohti kestävää kaupunkia" Pekka 
 Lahti  tarkasteli kaupungin tiivistämistä  /31/. Yhdyskuntatalouden  kannalta te-

hokas rakenne säästää varoja. Tiivistäminen  on  edullista kuitenkin  vain 
 tiettyyn rajaan saakka.  Ylisuu ri rakentamistehokku  us  alkaa puolestaan 

muodostua kalliiksi  ja  ekologisesti kestämättömäksi. 

Tiivistä  kaupunkirakennetta  voidaan myös rakentaa  pientalonomaisesti, 
 tanskalaiseen  tai  hollantilaiseen tapaan,  tai  kuten suomalaista perinteistä 

 puukaupunkia  rakennettiin.  Se  ei kuitenkaan onnistu,  jos  pidetään kiinni siitä, 
että suomalaiselle sopii  vain  erillinen omakotitalo, iso tontti  ja  se,  ettei 
naapurista kuulu eikä näy mitään. 

Jokaiseen Suomen kaupunkiin  ja pieneenkin  taajamaan sisältyy paljon 
käyttämättömiä voimavaroja,  jo  valmiiksi  kaavoitettuja  alueita  ja jo  tehtyjä 
investointeja. Pääkaupunkiseudulla  on  eri  kaavoissa  varattuja alueita raken-
tamiseen useiksi vuosiksi, monissa kunnissa  10,  jopa  30  vuodeksi eteenpäin.  
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Realistisesti toteutettavissa olevaa varantoa  on 11.. .68%. Jos  oletetaan, että 
 30% lisärakentaminen asuntokantaan  nykyisillä detaljikaava-alueilla  on 

 mandollinen  koko  maassa, saadaan täydennysrakennuspotentiaaliksi noin  50 
 miljoonaa m2ka. Yleiskaavoihin tämän lisäksi sisältyvä potentiaali  on  samaa 

kokoluokkaa, noin  65  miljoonaa m 2ka. 

Toteuttamattom ien  ja  vajaasti  toteutettujen kaavojen täydennysrakentamisen 
lisäksi voidaan puhua tiivistämisestä, joka perustuu rakennettujen alueiden 
huolelliseen uudelleensuunnitteluun. Kerrostaloalueilla voidaan ottaa käyttöön 
varastotiloja  ja  muokata kattokerroksia  tai  suunnitella lisäsiipiä, pientaloalueil

-la  mandollistaa vaikkapa perheen sisäiset asuntojärjestelyt tontilla.  Jos 
 oletetaan, että tiivistämisen varaa löytyy  jo  tehtyjen kaavojen päälle esim. 

 20%,  tämä edustaisi  55  miljoonaa m 2ka. Myös raskaammat vaihtoehdot ovat 
mandollisia, joskaan tuskin saisivat asukkaiden hyväksymisen, elleivät  he 

 esimerkiksi hyödy lisärakennusoikeuden myynnistä.  

10 000  ASUKASTA 
KAKSI  sIJAftITIvAIHT0EI-IT0A  

A  =  LUKUISIA  PIENEHKOJA 
TAYDENNYSRAKENNUSALU1jITA  

B  =  KOLME  UUTtA SUUREHKOA 
ASUNTOALUETFA (LAHIÖTÅ) 

KESKIETAISYYS  TYÖPAIKOISTA 
 JA  PERUSRAKENTEISTA: 

(KuvAssA HAVAJNNOUJSTETTU 

 KS S KU ST A ET S YTUE LLA)  

Ar  4KM 
 B  = 10KM  

EROTUS  6 KM 

6  KM:N  ETAISYYSEROSTA  AIHEUTUVAT  KUSTANNUSEROT:  

INVESTOINNIT  VUOSITIAISET  
KUSTANNUKSET 

(MMK)  (MMK/V)  

ULKOINEN  KUNNALUSTEKJIIIKKA  235  lO  
SISÄINEN  KUNNALUSTEKNIIKKA  180 7  
PALVELURAKENNUKSET(KARKEAARV1O)  50 10  
UIKENNE  1I-IENKILÖ-  JA  TAVARA-)  -  30  
YHTEENSA  465 57  

ASUKASTA  KOHTi (MKIASUKAS)  46 500 5700  

KUSTANNUSTEN  NYKYARVO 
PAAOMITUS  50  VUODELTA  JA  
OISKONTEAUS  5%/V  (MK/ASUK.AS)  46500 104 100  

YHTEENSÄ  (MKIASUKAS)  fl. 150 000  

VERTAA ASUNTOJEN HINTOIHIN:  
KESKIVÄUYYDELLA  30  AS.K-M2IASUKAS  JA  KESK/HINNALLA  5 000  MK/AS.K-M2 

 ASUNTOKANNAN ARVO  (MKJASUKAS) 	 150 000 

ELI 6  KM:N  ETAISYYDEN  HINTA  ON  KARKEASTI SAMA KUIN ASUNTOJEN ARVO, 
JOLLOIN  AO.  ETAISYYSEROLLA  A-VAIHTOEHDOSSA  10000  ASUKASTA SAISIVAT 
ASUNTONSA  (TAI  KAKKOSASUNNON  TAI  MÖKIN ESPANJASSA) ILMAISEKSI  

Kuva  31: 	10  000  asukasta, kaksi sijaintivaihtoehtoa - etäisyyden hinta  
/31/  
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Kaikkiaan  täydennysrakennuspotentiaaliksi  tulisi näin,  yleiskaavavarannot 
 mukaan lukien, noin  170  miljoonaa  m 2ka,  mikä vastaa  4,3  miljoonan asuk-

kaan  asuntotarvetta.  Suomen  asukaslukua  voisi melkein kaksinkertaistaa 
lisäämättä kaupunki-  tai  taajama-alueita juuri lainkaan  ja  muuttamatta 
olennaisesti  asuntoalueittemme  luonnetta. Kääntäen voi todeta, että nykyi-
sessä  asutusrakenteessamme  on  sen  verran  läysää,  että liki joka  asukkaalle 

 löytyy  haamuasukkaan  tyhjä  paIsta.  

Ruotsissa  Johan  Rådberg  on luokitellut  maan kaupunkeja tehokkuuden  ja 
 rakennetun maan osuuden mukaan seuraavasti  /32/:  

andel bebyggd  mark 	
hushöjd  

5% 	10% 	 20% 	 40%  
- 	 - 	10  vän  - 	s  vän 

täthet  

e 	2,0 

I 	stenstad, slutna kvarter  4-6  vän med gårdshus 	I ,0 
2 	stenstad,  3-5  vän Utan gårdshus  
3 	höga skivhus eller punkthus  S  -  12  vän  
4 	lamellhus  3  vän  
5 	förindustriell stad  t —3  vän  
6 	radhus  1,5-2  vän  -  'trädgårdsstad' 	 0 5 
7 	friliggande småhus  
8 	äldre glesa villaområden  

0,3 

0,2 

0,1 

(T. «8)  

0 , 05_L::  

Kuva  32: 	Ruotsalaisten kaupunkien aluetyyppejä; pystyakselilla teho  k- 
kuusluku,  vaaka-akselilla rakennetun maan osuus  koko  kaupun-
gin alueesta  ja  vinottain rakennusten kerrosluku  /32/  

Varsinaiset  tiivistämisen  mandollisuudet löytyvät  tyypeissä  7  ja  8, erillispien-
taloin  rakennetut alueet  ja  vanhat huvila-alueet. Näillä alueilla  on 14% 

 asunnoista, mutta ne kattavat  65%  asuntorakentamisen maa-alasta. Yli 
puolet asunnoista mutta  vain 9%  maa-alasta  on luokissa 1  ja  2 (kivikortteli

-kaupunki  4-6 tai 3-5  kerrosta).  
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Rådbergin  mukaan hajautumisen varsinaisena syynä  on se,  että niin suuret 
maa-alueet ovat rakentamattomia  tai  todella harvaan rakennettuja. Ei kanna-
ta tiivistää niitä alueita, joilla rakentaminen  on  jo  kohtuullisen tiivistä (luokat 

 1-6),  sillä  näiden osuus maa-alasta  on  kuitenkin melko pieni.  Jos  kaikkien 
Tukholman kerrostaloalueiden tehokkuutta lisättäisiin  50%,  tämä pienentäisi 
taajaman alaa  vain  runsaat  4%. 

Päätelmäksi  jää  "aukkojen"  tai  hyvin harvaan rakennettujen alueiden täyden-
täminen samalla kun harvennetaan liian tehokkaasti rakennettuja alueita. 
Näitä ovat kaupunkien reunoilla olevat  50-60  luvun hyvin korkeiden lamelli

-tai pistetalojen  alueet (tyyppi  3,  osin  4),  joita  on  jo  yritetty parantaa useaan 
otteeseen ilman että niiden asuntojen suosio olisi kasvanut. 

Liikenteeseen lisärakentaminen vaikuttaa  vain,  jos sillä  voidaan saada aikaan 
kannattavia joukkolii kenteen reittejä. Pohjoismaiset kaupunkimme eivät 
muutu "lyhyen  matkan"  kaupungeiksi  sillä,  että kerrostaloalueita tiivistetään. 

Riihimäen polku  

Selvityksessään  "Suomalaisen yhteiskunnan suuntaaminen kestävän kehityk-
sen polulle"  /33/  Jutta  Jantunen  on  pyrkinyt kehittämään Riihimäelle kestäviä 
strategioita. Keskeisinä kestävän kehityksen tavoitteina  hän  näkee 
- 	tuottavien viheralueiden lisäys kaupunkialueella 
- 	kiertokulkujen  lyhentäminen 
- 	ekosysteemin  biologisen  tuottavuuden lisäys 
- 	vesivarojen säästä 
- 	jätevesien määrän vähentäminen 
- 	jätteiden määrän vähentäminen 
- 	rakentaminen ympäristöä mandollisimman vähän rasittaen  ja  luon- 

nonvaroja säästäen 
- 	rakennusten energiankulutuksen vähentäminen 
- 	ei-fossiilisten polttoaineiden käyttäminen 
- 	liikenteen päästäjen minimointi. 

Tavoitteet  ja  niitä toteuttavat keinot muodostavat kokonaisuuden. Liikenteellä 
 on  siinä tietty  osa.  Toimia tarvitaan kuitenkin joka kestävän kehityksen 

ominaisuuden alueella. Suuri  osa  päätäksistä  voidaan tehdä paikallisella 
tasolla. 
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5.  SUUNNITTELUN VUOROVAIKUTUS 

Suomen kaupunkisuunnittelussa kestävän kehityksen polkujen  hakeminen  on 
 melko vaivalloista. Teiden  ja  maankäytön suunnittelun vuorovaikutuksia 

 tarkastelevassa  selvityksessä  /34/  todetaan ettei kestävän kehityksen 
tarkoitusta ole sisäistetty suunnittelua seuraavan toiminnan  ja  toteutuksen 
puolella. 

Markkinavoimien  ja  poliittisten organisaatioiden painostus  on  kova ja  tuottaa 
usein  kestämättömiä  ratkaisuja.  Edellenkään  ristiriitoja ei osata, haluta  tai 

 pystytä käsittelemään  suunnittelutyössä  käytännön tasolla. Suunnitteluun ei 
 sitouduta,  yhteiset tavoitteet  ja  pitkäjänteisyys puuttuvat. Onko yhteinen 
 tavoitteellisuus  sitten  vain  yhteiskunnallista unelmaa,  jos  osapuolten  intres-

seissä  on  ristiriitoja? Ongelma ei ole  lainsäädännällinen,  vaan yhteiskuntapo-
liittinen.  

5.1 	Järjestelmien myllerrys 

Suomessa ei ole valtakunnan tason ohjauksen järjestelmää maankäytön 
suunnittelussa. Suurin suunnittelun yksikkö  on seutukaava.  Teoriassa 

 seutukaavoitus  ja  alueellinen suunnittelu voisivat parhaimmillaan tarjota 
 luontevat  puitteet eri  liikennemuotoja  ja liikennealueita yhdistävien  liikennepo-

liittisten  kokonaistavoitteiden  tarkasteluun. Käytännössä näin pitkälle ei olla 
päästy. Tarvittaisiin kiinteää yhteistyötä  seutukaavoituksen  ja väyläsuunnitte-
lun  välillä. Alueellinen  kehittämissuunnittelu  antaa uusia lähtökohtia  väy-
läsuunnittelulle,  ja  luo  seutukaavaan  pohjautuvia edellytyksiä hankkeiden 
toteutukselle.  /34/  

Alueellinen  kehittämissuunnittelu  on  yksi viime aikojen uusi väline, joka 
muuttaa  suunnittelujärjestelmän  perusteita. Toisia, yhtä suuria muutoksia 
ovat  ympäristövaikutusten arviointimenettelyn  käyttöön otto  ja  alueellisten 

 ympäristökeskusten  synty.  Rakennuslakiakin  oltiin  mullistamassa  perusteelli-
sesti, mutta muutoksen viimeisin versio kompastui yksipuolisuuteen. 

Muutosten vaikutuksia  on  kartoitettu  1994-95 /35/. Ympäristävaikutusten 
arviointimenettely  ja ympäristökeskusjärjestelmä  tuovat uutta voimaa ympä-
ristön suojeluun  ja  ympäristöön vaikuttavan päätöksenteon valmisteluun, 
mutta siksi kunnes  kaavajärjestelmämme  ja  rakentamisen ohjaus ehkä 
uudistuvat, alueiden  kehittämislainsäädäntö  vaikuttanee eniten siihen, miten 

 yhdyskuntarakennettamme  ja  erityisesti sitä koskevia suuria hankkeita 
suunnitellaan. 

Muodollisesti  on  kyse aluetta koskevien suunnitelmien  ja  ohjelmien koor-
dinoinnista.  
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Suunnittelua tekevät  ja  rahaa käyttävät samat tahot kuin ennenkin. Mutta 
maakunnallisten intressien, seutukaavoituksen  ja  aluelain  toteuttamisen 
ilttäminen yhdeksi kanavaksi, johon vielä kytkeytyy EU:n tukirahojen hankin-
ta, luo valtakeskittymän mandollisuuden, joskin tässä vaiheessa ministeriöt 
painottavat omaa ohjausvaltaansa niin aluekehittämisen kuin eri sektoreiden 
hallintoon nähden, 

[iEN  TAVOITTEET 

MAAKUNNAN  

	

i 	MAAKUNTASTRATEGIA 	I 

	

I  SIDOSRYHMIEN  I 	Maakunnan kehillärnisen 	 VALTIOVALLAN 

LOITTEET 	r 	sisaltOtanoilleet yhloislyö- 	- 	TAVOITTEET 
prosessin tuloksena  

I  TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 	VALTAKUNNALLINEN 
MAAKUNNAN ALUEPOLITIIKAN  

TA  VO  TE OhM  ELM A  
resurssit  

I 	'ohjetntat 	 I  

[SVOFTEOHJELMAT 

	

OWELMASOPIMUKSET 	j  

MAAKUNNALUNEN ALUEKEHITIAMISOI4JELMA 
-  Maakunnan kehinätnisen painopisteet  a  toimlntalinlaI 

	

V:vaaIIeenonatsnteflPTe: 	
ptiuntsuinitl  

Kuva  33: 	AlueellIsen kehittämistyön  prosessi  /35/  

Ensimmäisissä aluekehittämisohjelmissa korostuvat liikenteen osalta "idän 
portti"-  ja  muut vastaavat transitoiiikkumiseen perustuvat suuret hankkeet 
sekä liki jokaisen eri  osa-alueen kilpailuaseman parantaminen alemman 
tieverkon laatua kohottamalla. Maakuntaliittojen  ja  tiepiirien prioriteetit  ovat 
melko yhteneväisiä, joskin maakunta yleensä pitää tarpeellisena monta 
hanketta, joiden toteuttamiseen tielaitoksella ei ole rahaa.  EU -toiveita  on 

 myös elätetty, mutta 

"NolJakan-Yiãmyllyn  tien rakentamInen siirtyy 
Pohjois-Karjalan  vs.  maakuntajohtaja  Risto Poutiainen arvelee, että Noijakan 

 ja  Ylämyllyn  välisen  tieosuuden rakentaminen siirtyy pitkälle tulevaisuuteen. 
Syynä  on se,  että EU:n komissio poisti  6-tukialueille tieverkkojen  rakentami-
seen vaitakunnallisessa ohjelmassa esitetyt  93  Mmk. Siitä  65  Mmk olisi  tullut 

 Pohjois-Karjalaan, jonka ykköshankkeena oli Noljakka-YlämyDy tieosuus. 
 Komission  mukaan Suomen tieverkko  on  niin hyvässä kunnossa, ettei  sen 

  rakentaminen kaipaa  EU -rahaa.'  (Karjalainen  25.5.95  / Esmerk  29.5) 

On  kuitenkin oletettavissa että suunnittelun realistisuus  ja  kunkin alueen 
todellisten edellytysten huomioon ottaminen kasvaa kun kokemukset alueke-
hittämisestä karttuvat. 
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Silloin  toivelistan perustelemisesta slirryttäneen  enemmän varsinaiseen 
suunnitteluun päin.  On  luotu uusi suunnittelun tapa,  jolle  vielä haetaan uusi 
sisältö.  Se  voi kehittyä myös  tielaitoksen  ja  maakunnan liittojen todellisen 
yhteistyön  tiivistämisellä: 

TIELAITOS 	 MAAKUNNAN  LIITFO 

Liikennejärjestelmän 
 suunnittelu  

liikennepoliittiset  yleiset päämäärät  ja 
 tavoitteet  

toteuttamisstrategioiden  suunnittelu 	-  

arviot järjestelmän yhteiskunnallisista, 
yhteiskuntataloudellisista  ja  ympäristöl- 	- 
lisistä  vaikutuksista 

Vahvistettava 
 seutukaava 

aluerakenteelliset-  ja  poliittiset 
tavoitteet 

valtakunnalliset  maankäyttö -
tavoitteet,  suojeluohjelmat  

lääni-  tai  maakuntataso 

 alustava  yva -tarkastelu  

_______ TUH -__  

Kuva  34: 	Aluepoliittinen yhteistyö  /35/  

"Varsinainen"  liikennejärjestelmäsuunnittelu  kohdistuu lähinnä suurille 
 kaupunkiseuduille,  mutta  pienemmilläkin  liikenteen näkeminen maankäyttöön 
 kytkeytyvänä  kokonaisuutena edesauttaa  mm.  kävelyn  ja  pyöräilyn roolin 

uutta hahmottamista,  erilaatuisten  palvelujen  (liikkumispalvelut, kauppapalve
-lut,  sosiaaliset palvelut jne.) tasavertaisen saatavuuden pohdintaa, ehkä 

myös liikkumisen  ja  yhdyskunnassa elämisen sekä yhdyskunnan kokemisen 
 välisen  suhteen löytämistä.  

5.2  Taajamatiepolitlikka  murroksessa  

Tiepiireissä  liikenteen  ja  maankäytön suhteen uusi tarkastelutapa  on  tähän 
mennessä vaikuttanut käytännössä eniten  taajamatiehankkeisiin.  Vuosina 

 1993-94  tiepiirit  toteuttivat  26  taajamahanketta,  joista yksi  on  mainittu tehdyn 
"vanhoilla  periaatteilla"/36/. Taajamatie  onkin konkreettisin uusien periaattei-
den  oppimis-  ja soveltamiskohde, sillä  näissä hankkeissa vaatimukset 

 joustavasta  yhteistyöstä, kokonaisvaltaisesta suunnittelusta  ja  yhdyskunnan 
ymmärtämisestä ovat tiukat  ja  "vanhoilla periaatteilla" tehdyt ratkaisut ovat 
usein olleet hyvin ongelmallisia.  

Taajamaympäristön  suunnittelun keskeiset tekijät voi kiteyttää viiteen sanaan: 
soveltaminen, säilyttäminen, korostaminen, asiantuntemus  ja  yhteistyö.  
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Ohjeita  ja  normeja  on  taajamassa sovellettava  ja  sovitettava olevan ympäris-
tön ehdoilla. Tärkeiden alueiden  ja  kohteiden säilyttäminen  ja  korostaminen 

 on  olennaisempaa kuin monen tielaitoksen vakioratkaisuksi muodostuneen 
 normin  noudattaminen. Toimenpiteiden tulee vahvistaa taajaman luonnetta 

 ja  yksilöllisiä ominaisuuksia. Jotta toimet todella parantavat  koko taajamaa ja 
sen  ympäristöä, tarvitaan eri alojen asiantuntemusta  ja  yhteistyötä kunnan, 
kuntalaisten, kiinteistöjen  ja  liikkeiden omistajien, liikennäitsijöiden  ja  muiden 
asianosaisten kanssa. 

Tiepiirien  laatimat taajamien tilaselvitykset kokoavat ensimmäistä kertaa 
taajamia koskevat tiedot  ja toimenpidesuositukset  yhtenäiseen raamiin, mutta 
selvitysten  ja  hankkeiden väliset yhteydet eivät vielä ole selkiintyneet. 
Haastatteluissa vastaajat ovat yleensä nähneet selvityksen tärkeämmäksi 
jollekulle muulle kuin itselleen - suunnittelija rakentajalle, tilaaja tuottajalle, 
tuottaja tilaajalle - eli selvitysten päätelmiä  on  hyväksytty muttei omaksuttu 
siinä määrin, että niillä olisi vielä tuntuvaa vaikutusta juuri omaan työhön. 

Käytännössä tiepiirien  ja  kuntien yhteistoiminta kaavoituksessa  ja  muussa 
suunnittelussa  jää  usein lausuntojen varaan. Yhteistyön  ti ivistämisen  tarpees-
ta ollaan yksimielisiä, mutta resursseja  ja työvälineitä  ei tando löytyä.  

5.3  Samanaikaiset näkÖkulmat  

Kai Wartiainen  ja  Vesa Peltonen näkevät perusongelmana jäykän hierarkkis
-ta suunnittelujärjestelmäämme  /37/.  Liikenteen  ja  maankäytön suunnittelun 

yhteensovittamisen muuttuessa yhä vaikeammaksi, yhteiskuntamme ilmöiden 
yhä monimutkaisemmiksi,  mm. yleiskaavoitus  ja seutukaavoitus  ovat osoit-
tautuneet raskaiksi, voimattomiksi  ja kömpelöiksi. 

lhanteellista  olisi tietysti toimia pitävien  ja kattavien  suunnitelmien mukaan 
siten, että rakentamisen  ja liikennejärjestelmän palvelukyvyn  tasapaino olisi 
aina optimaalinen. Toteutustapojen erilaiset aikajänteet, muuttuvat tarpeet  ja 

 vapaasti muodostuvat prioriteetit estävät kuitenkin tällaisen  mallin  toiminnan. 
Tosiasia  on,  että maankäytön  ja  liikenteen välillä vallitsevat jännitteet  ja 

 ristiriidat muotoilevat fyysistä ympäristöä. Suunnittelussa  on  hyväksyttävä 
ajatus kuminauhamaisesta verkostosta, joka sitoutu  u  paikkaansa kulloinkin 
vallitsevien yhteiskunnan olosuhteiden mukaan. 

Yleispiirteinen  suunnittelu  on  jatkuva dynaaminen tapahtuma. Analyyseilla 
pyritään muokkaamaan moniulotteisesta todellisuudesta tarkoituksenmukaisia 
strategioitaja niistä edelleen suunnitelmia. Toteutuksissa purkautuva muutos- 
potentiaali uudistaa analyysin kohdetta, siksi analyysimenetelrniä  ja  niistä 
johdettavia strategioita  on  koko  ajan muokattava. Kokonaisuuden  osat 

 muuttuvat eri tahtia. 



Auton yhdyskunta 	 69 
5.  SUUNNITTELUN VUOROVAIKUTUS 

Jotkut strategiat ovat elinvoimaisia vuosikymmeniä, toisten vanhetessa  jo 
 parissa vuodessa. 

MUUTOSPOTENTIAALI 

-. 	 -"'-------- 

W - i  
LU_-___-___----_--_-___ ...  
(I)  

MUUTOS 

MUUTTUVA  TODELUSUUS 
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Kuva  35: 	Yleispiirteinen  suunnittelu dynaamisena tapahtumana  /37/  

Perinteisessä yksiulotteisessa toimintaa korostavassa suunnittelussa kansan-
talouden  ja  liiken nesuoritteen  näkökulma  on  vallitsevana. Närkästyneille 
asukkaille  on  perusteltu hankkeen hyvyyttä näillä, vähätellen heidän oikeuk-
sia tarkastella sitä reviiristään käsin. Kukaan ei voi iloita kansantalouden 
kasvusta kun päivittäin voi havaita inhimillisen elintilan kaventuvan. 

Kansantalouden  ja  elintilan näkökulmat, samoin kuin monet muut näkökul-
mat, ovat rinnakkaisia  ja  yhtä todellisia. Yhteiskunta vailla kaikille yhteistä 
utopiaa, monet mandolliset tekniset vaihtoehdot  ja  eri osatekijöiden kasvanut 
vaatimustaso asettaa yhä uusia vaatimuksia.  On  kyettävä tarkastelemaan 
suunnittelukohdetta  ja  -prosessia samanaikaisesti eri tasoilla  ja  useasta 
näkökulmasta. Yhteistä arviointipohjaa ei ole, eikä siten myöskään  vain  yhtä 
suunnittelumetodia. 

Wartiaisen  ja  Peltosen esittämän eri tasojen  ja  näkökulmien samanaikaisuu
-den  voi ajatella toteutuvan siten, että luovutaan yrityksistä "kytkeä tiivisti 

toisiinsa" esimerkiksi kaavoitus  ja  liikennejärjestelmän  suunnittelu.  Sen  sijaan 
että eri prosesseja pyrittäisiin kokoamaan yhdeksi yhteisvaikutteiseksi 
kokonaisuudeksi, prosessien määrää lisättäisiin, innostettaisiin kansalaisia  ja 

 eri ryhmiä omien suunnitelmien tekoon  ja  toisenlaisten suunnittelumenetelmi
-en  käyttöön. Ratkaisevaa olisi, että kaikki nämä prosessit olisivat avoimia  ja 

 jollain tapaa tasavertaisia. 

Onko tämä suunnittelun kaaosteoriaa  tai  markkinamallia? Osittainhan  se on 
 nykytilanteen kuvausta.  Mm.  ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 

integrointi  muuhun suunnitteluun ei aina toteudu, vaan  se on  luonut melko 
itsenäisen prosessin; keskusliikkeillä  on  oma suunnittelujärjestelmänsä; 
suuryrityksillä omansa; ministeriöillä, maakunnilla  ja  kunnilla kukin omansa... 
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"Vastasuunnittelu"  (advocacy planning) on  eräs malli siitä, miten kansalaiset 
saattavat käynnistää oman rin nakkaisprosessinsa. 

Vuorovaikutteisen  suunnittelun ideaali edustaa täysin toisenlaista mallia. 
 Sekin  perustuu samanaikaisten, erilaisten  ja tasavertaisten näkökulmien 
 tunnustamiseen, mutta pyrkii silti kokoamaan ne yhteen prosessiin. Näkökul-

mat ilmaantuvat vuoropuheluna, jossa "sanoma" kulkee osapuolelta toiselle, 
vaiheesta toiseen  ja  sekä  se  että prosessin kulkukaavio muuttuu sitä mukaa, 
kun uusia näkökulmia tuodaan mukaan. 

Kokoajana  on  kulloinkin  se,  jonka aikeena  on  muuttaa ihmisten ympäristöä 
 ja  yhdyskunnan rakennetta.  Jos on  kyse siitä, että tielaitos haluaa tarkastel-

tavaksi  ja suunniteltavaksi  tieverkon muutoksen,  se  vastaa omasta puoles-
taan prosessista  ja  silloin nimenä  on vuorovaikutteinen tiensuunnittelu. 

Kuva  36: 	Suunnittelu  on  vuoro vaikutteista kaikissa vaiheissa  /38/  

Se liikennesuunnittelun  kytkentä muuhun suunnitteluun, joka tässäkin 
julkaisussa esiintyy moneen kertaan tavoitteena, ei käytännössä voikaan 
tarkoittaa, että määrättäisiin tietystä etenemistavasta, että  se on  ainoa oikea 

 ja  jatkossa noudatettava, yhtä vähän kuin voimme etukäteen määrätä että 
tietty peruste  on se,  joka päätöksen teossa ratkaisee. 

Olennaista  on  vuorovaikutus, olkoon  se yhtäaikaista tai vaiheistettua. Jos se 
 voidaan vaiheistaa, suunnittelijan työ helpottuu hiukan. Vuonna  1990  tehty 

päätös siirtymisestä vaiheistettuun tiepoliittiseen päätöksentekoon onkin 
nähtävissä tiehallinnon ehdotuksena oman järjestelmänsä kehittämiseksi. 
Sitä  on  muu yhteiskunta ollut ehkä yllättävänkin valmis hyväksymään.  
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6.  VÄLIAIKAISIA PÄÄTELMIÄ 

Liikenne  ja maankäyttö-projektin  selvitysten edetessä  on  edelleen yhtä 
ilmeistä, ettei patenttilääkettä kasvavaan autoiluun  tai  kaupunkiseutujen 

 hajoamiseen ole. Nilläkin toimilla, joihin joskus  on  kiinnitetty suuria toiveita, 
kuten nopeat raidellikennejärjestelmät,  on  omat rajoituksensa  ja  haittansa. 
Toisaalta löytyy yhä pitempi  lista  keinoja  ja  asioita, jotka tukevat toisiaan  ja 

 inhimillistä kaupunkielämää.  

Auto  ja  elämäntapa 

Auton yhdyskunnassa  auto  hallitsee liikkumista, mutta  se  ei ole luonnonlaki, 
vaan tietylle elämäntavalle  ja  aikakaudelle ominainen ilmiö.  Se  tulee muuttu-
maan  ja  sitä voi pyrkiä muuttamaan. Mutta mikään toimenpide ei yksinään 
tuo muutosta. Ei ole olemassa mitään yhtä mallia,  jota  noudattamalla  tai 

 rakentamalla luotaisiin uusi elämäntapa. 

Tiestö vaikuttaa niin paljon yhdyskuntiimme, koska  sillä  on  niin suuri osuus 
liikkumisessamme  ja  koska  se vie  niin paljon tilaa. Päätiet määräävät teolli-
suuden sijainnin - joskin, paitsi keskellä kaupunkiseutua, vasta noin  10 

 vuoden viiveellä. Ei kuitenkaan ole osoitettu, että niiden vaikutus esimerkiksi 
teollisuuden perustamisen kannalta olisi ratkaiseva. Liikenne ei juuri luo 
uutta, vaan palvelee  ja  tehostaa sitä, mikä muuten kehittyy. 

Uusi  tie  lisää autoilua,  jos  se  merkittävästi kohentaa autoliikenteen palvelu- 
tasoa. Ruuhkaisella seudulla uusi  tie  merkitsee että siirrytään joukko-  tai 

 kevyestä liikenteestä käyttämään autoa  ja  ajetaan useampia  matkoja.  Tämä 
vaikutus ei ole  kovin  suuri, enimmillään muutaman prosentin luokkaa. 

Suurempi vaikutus  on  sillä,  että yhä useampi voi sijoittaa matkansa ruuhka- 
aikaan. Yksi johtopäätös voi olla, ettei ruuhkaa voi lisää rakentamalla pois-
taa, mistä seuraa  se  päätelmä, että ruuhka ennemmin poistetaan vähentä-
mällä autoille varattua tilaa kuin sitä lisäämällä. 

Liikenteen energiankulutus riippuu asutuksen tiiviydestä, mutta asutusta 
tiivistämällä ei kulutusta  kovin  paljon vähennetä. Hyvä joukkoliikennetarjonta 
vähentää auton käyttää, mutta kokonaisuutena vaikutus ei ole  kovin  suuri. 
Työpaikkojen  ja  asutuksen läheinen yhteys ei myöskään  matkoja  vähennä. 
Olennaista  on  kuitenkin kiinteyttää yhdyskuntien rakenne siten, ettei niissä 
ole suuria aukkoja, jotta niin joukkoliikenteelle kuin kevyelle liikenteelle olisi 
mandollista luoda kohtuullinen palvelutaso. Tyhjät tontit maksavat.  

Jos on auto,  sitä käytetään,  ja jos  on  usean vaihtoehtoisen kohteen tarjonta, 
niihin myös mennään. 
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Jos on  automarket,  sen  myyntivolyymi  määrittelee  sen  aiheuttamien  matko-
jen  lukua ennemmin kuin pysäköintipaikkojen lukumäärä. Autoa käyttävä 
asiakas  ja  kustannuksiaan  vähentävä kauppa ovat marketissa löytäneet 
toisensa. Ei kaupunkia enää voi suunnitella ikään kuin automarketit eivät olisi 
olemassa  tai  ottamatta lukuun myös niiden tuomia hyötyjä. Mutta monipuo-
lisella täydennysrakentamisella, asukkaita lähellä olevien keskusten elinvoi-
man  ja  palvelutason varmistamisella, kaupungin keskustan toimivuutta 
kehittämällä mandollistetaan vaihtoehto, joka ei pakota auton käyttöön. 

Tasa-arvoisen saavutettavuuden  ja  liikkumisen tärkein tekijä  on  kevyt 
liikenne. Kävelyn  ja  pyöräilyn turvallisuuden  ja  palvelutason kehittäminen 
vaikuttaa ratkaisevasti kaupunkiemme  ja  taajamiemme  toimivuuteen  ja 

 inhimillisyyteen. "Pohjoisiin oloihimme" viittaus  on  melko leudon  ja  kuivan 
ilmanalan maassamme heikko tekosyy olla ryhtymättä toimiin. 

Ennustettavissa  olevien liikenteen trendien mukaan nykyiset liikenteen 
päastöjen hallintamenetelmät eivät riitä ympäristötavoitteiden toteuttami-
seen... tarvitaan olennaisesti toisenlainen lähestymistapa. ..ympäristöpolitii-
kassa  on  siirryttävä ajoneuvojen käytön merkittävään rajofttamiseen  ja 

 liikenteen kulkutapajakauman muuttamiseen... 

Liikenteen  hallinnan  toimenpiteitä ei yleensä oteta kâyttöön  vain  päästöjen 
vähentämiseksi. Niiden  on  palveltava  monia tarkoituksia, kuten melun 
vähentäminen, liikenneturvallisuus, ruuhkan vähentäminen  ja  elämän laadun 
parantaminen yleensä. Silloin, kun liikenteen  hallinnan  toimet toteuttavat 
useita tavoitteita, niitä pidetään tehokkaina. Mutta tavoitteiden toteutuminen 

 on  haettava kysynnän vâhentämisestä, ei tarjonnan lisäämisestä. Liikenne- 
verkon kapasiteetin lisäämistä voi  vain  harvoin suosittaa ympäristön suoje-
lun kannalta.  /39/  

Kaupungin  dynamllkka  

Kaupunki  on  dynaaminen, avoin järjestelmä,  jota  ei voi vangita staattisiin 
malleihin.  Se  vaatii suunnittelulta joustavuutta  ja  tehokkuutta. Mutta tehoa ei 
saavuteta pienen piirin pikaisilla päätöksillä,. vaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä 
niin eri ammattialojen kuin eri intressipiriien kesken  ja  kaupunkilaisten 
kanssa. Olennaista ei ole  se,  mikä viranomainen saa tehdä lopullisen 
päätöksen vaan  se,  miten yhteistyöllä  ja  vuorovaikutuksella  kehitetään kunkin 
mukana olevan osapuolen omaa päätöksentekoa. 

Kaupungin asukkaat  ja  heidän elämänsä muuttuu  koko  ajan  ja  kaupunki  on 
 heidän elämânsä ympäristö. Kaupunkia ei voida suunnitella ottamatta 

huomioon heidän moraaliaan, etiikkaansa  ja  kulttuuriaan eikä ekologista 
kaupunkia voida toteuttaa, elleivât  sen  asukkaat sitä hyväksy.  /29/  

Vuorovaikutteisessa  suunnittelussa tunnustetaan samanaikaisten, erilaisten 
 ja  tasavertaisten näkökulmien  olemassaolo. Ne pyritään kokoamaan  proses- 

siksi, jossa näkökulmat ilmenevät vuoropuheluna. 
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Liikennesuunnittelun  ja maankäytän  suunnittelun kytkentä tarkoittaa tämän 
vuoropuhelun laajentamista tuomalla siihen uusia osapuolia  ja  näkökulmia. 

Suu  fln  ittelijat  voivat oppia vuoropuhelua aloittamalla eri ammattialojen 
luovasta yhteistyöstä. Eräs koulutuksemme suurimpia heikkouksia  on 

 edelleen, ettei  se  kykene kehittämään tätä taitoa. 

Kaupunklympäristön  laatu 

Rakennetusta ympäristöstämme  on  pidettävä huolta.  Tie-,  katu-, kävelytie-  ja 
pyörätieratkaisuissa  ei saa tyytyä heikkoon,  vain rajattua  tavoitetta tyydyttä-
vään laatuun.  On  luotava monipuolista, arvokasta  julkista  tilaa, joka kestää 
vähintään yhtä pitkän käytön kuin suuret julkiset rakennuksetkin. Toiminnat 
muuttuvat, mutta tila säilyy. 

Kun kaupunki  on  rakennettu kuin jännittävästi kirjoitettu katkeamaton 
romaani ihmisistä, toisin sanoen jalankulkijaa varten, selviytyminen ei enää 
vaadi pakoa kaupungista. Autosta irlautuminen helpottuu huomattavasti.  On 

 helpompaa omistautua jälleen ihmisille, yhteiskunnalle  ja ymparistölle, sen 
 sijaan että kiiruhtaisi joidenkin houkuttimien perään, niin kuin aasi ajurinsa 

pitämän porkkanan perään.  /27/ 

Arvotiloja  on kävelykeskusta  yhtä hyvin kuin ajoneuvoliikenteen pääväyläkin. 
Keskustan  on palveltava kävelijää.  Pääväylä palvelee autoilijaa. Molempien 

 on  voitava kokea kaupunki. Tunneli  tai meluestekuilu on  ratkaisematon 
kaupunklympäristön ongelma. 

Arvoa ei luoda keksimällä erikoisia toimintoja, hankkimalla huomiota herättä-
ylä materiaaleja  tai  täyttämättä tila erityisillä kalusteilla. Arvo  on  kokonaisuu-
den suunnittelussa  ja perustoimintojen  luotettavuudessa. Kukin kaupunki  on 

 ymmärrettävä omilla perusteillaan, oman kehityshistoriansa valossa. 

YhteIstyötä  

Eri keinojen, eri osapuolten  ja  eri ammattialojen yhteistyö  on  ainoa kestävä 
kehittämisen malli. Mutta juuri  se  tuntuu edelleen olevan hyvin vaikea 
saavuttaa. Silloinkin, kun siihen  on  halua, resurssien  ja  taitojen nähdään 
loppuvan kesken. Mutta miksi juuri nämä? Onko ehkä jokin puute menette-
lyssä, joka keskittää osaamisen  ja  voimavarat "oman  sektorin"  suunnitelmiin 

 ja  vasta sitten etsii, vaikka kuinka hyvällä tandolla, resursseja yhteistyölle? 

Laki yleisistä teistä ei juuri puhu muusta kuin tiensuunnittelusta, laki alueiden 
kehittämisestä muusta kuin aluekehitysviranomaista palvelevasta suunnitte-
lusta,  tai rakennuslaki  muusta kuin kaavoittamisestaja rakennussuunnittelus- 
ta. 
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Mutta tänä päivänä kunkin tällaisen suunnittelun edellytyksenä  on  kokonais-
näkemys  ja  yhteistyö. Sitä ei voida korvata  sillä,  että eri lakeihin kirjataan 
sitovia viittauksia muihin lakeihin,  sillä  tällaisten viittausten määrä kasvaisi 
lopulta mandottomaksi. 

Esimerkiksi  luonnonsuojelulakityöryhmä  on ehdotukseensa (YM,  alueiden 
käytän osasto, työryhmän raportti  5 1995) kirjannut  maankäytön suunnittelua 
koskevia muutoksia  (luonnonsuojelusuunnitelman  laadinta, maiseman- 
hoitoalueen määrittely,  rantakaavavelvoitteen  ulottuvuus), joiden rinnakkai-
nen voimassaolo  rakennuslain  kanssa aivan varmasti tulisi luomaan hyvin 
outoja juridisia tilanteita, ilman  etta  mandollisesti tavoitteena ollut luonnon-
suojelun aseman vahvistaminen maankäytön suunnittelussa juuri etenisi. 

Velvoite yhteistyön kehittämiseen löytyy omasta työstä  ja sen  tuloksille 
asetettavista vaatimuksista: 

Tienpitäjä  huolehtii tienpidosta  ja  siihen kuuluvista asioista.(TieL  4) 

 -  mitä kaikkea siihen tänään kuuluukaan! 
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