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Tiivistelmä  

Tässä esiselvityksessä  on  hahmotettu  keinoja  ja strategiolta henkiläautolii-
kenteen  vähentämiseksi sekä pohdittu tarpeellisen  ja  tarpeettoman liikenteen 
käsitteitä. Selvitys kuvaa henkilöautoliikenteen vähentämispyrkimyksiä eri 
maissa sekä Suomen nykytilaa  ja kehitystrendejä.  Ongelmana liikenteen 
vähentämisessä  on se,  että liikenne  on  osa  monimutkaista yhteiskuntaa  ja 
sen  monia toimintoja. Liikenteeseen liittyy myös eettisiä kysymyksiä. 

Tehtyjen haastattelujen perusteella autolla liikkumisen etuja voi kiteyttää 
sanoihin muka  vuusja  mandollisuus. Henkilöauton tarpeellisuutta perustellaan 
usein läheisistä huolehtimisella  ja  julkisen liikenteen huonoilla yhteyksillä. 
Tarpeellinen  lIIkenne  muodostuu sosiaalisella pohjalla  ja  määräytyy erilaisten 
intressiryhmien kautta, eikä siten juuri sovi yleiskäsitteenä käytettäväksi. 
Tarpeetonta liikennettä luonnehdittiin  mm.  sanoilla oikeudettomuus,  tuotta-
mattomuus, tehottomuus ja päämäärättämyys.  Tarpeeton liikenne  on  siten 
jotain korvattavissa olevaa. 

Kansainvälinen kehitys osoittaa yhä selvempää turvautumista taloudellisiin 
ohjauskeinoihin. Pitkällä aikavälillä hyviä tuloksia voidaan saavuttaa yhdys-
kuntarakenteen kehittämisen  ja lii kennejärjestelmien integroinnin  kautta. 
Liikkumismandollisuuksiin  ja tilarakenteisiin  on  vaikutettava  samanaikaisesti. 
Kaupunkien keskusta-alueilla  tai  työmatkaliikennehankkeissa  on  voitu 
vähentää tuntuvasti liikennettä;  sen  sijaan laajempien alueellisten koko-
naisuuksien osalta saavutukset ovat jääneet vähäisemmiksi.  Jo  liikenteen 
kasvun pysäyttämistä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. 

Autoliikenteen vähentymisen ei tarvitse merkitä liikkuvuuden vähentymistä  ja 
 suurta liikkuvuutta voidaan korvata hyvällä saavutettavuudella. Liikennejärjes-

telmän käytön tehostaminen  on  taasen ristiriidassa liikenteen vähentämispyr-
kimysten kanssa. Tehokkaiksi vähentämiskeinoiksi ovat osoittautuneet 
erilaiset laajat kokonaiskonseptit, tiukan  ja  harkitun pysäköintipolitiikan  ja 
katumaksujen  yhdistäminen sekä liikenteen ulkoisten kustannusten sisäistä - 
minen  ajoneuvoliikenteen maksettaviksi hinnoittelun avulla. 

Olisi tarpeen selvittää mandollisuutta kokeilla eri konsepteja jossain keskisuu-
ressa kaupungissa - autoton elämä, työnantajien  ja  julkisen liikenteen 
liikennöitsijäiden yhteistyö, vapaa-ajan liikkuminen. Jatkotutkimusta tarvittai-
siin myös kesämökkiliikenteestä. 



Kan  personblistrafiken  minskas? 

Sammanfattning 

Nyckelord: 	 värderingar, hållbar utveckling, trafik, miljö 

Denna förstudie behandlar medel och strategier för att minska personbilstrafi-
ken samt begreppen nödvändig och onödig trafik. Utredningen  tar  upp för-
söken att minska personbilstrafiken  I  olika länder samt nuläge och utveck-
lingstrender i  Finland.  Problemet med att minska trafiken  är  att  den är en del 

 av ett komplext samhälle och dess många verksamheter. Trafiken berörs 
också av etiska spörsmål. 

Enligt  de  intervjuer som gjorts kan fördelarna med bilbruk sammanfattas i 
begreppen bekvämlighet och möjligheter. Behovet av personbil motiveras 
ofta med omsorgen om familjen och dåliga kollektivtrafikfärbindelser.  Nöd-
vändig trafik  är  ett socialt begrepp som definieras  via  olika intressegrupper. 
Det går knappast att använda som  en  generell karaktäristik. Onödig trafik 
beskrivs bla. med orden oberättigad, improduktiv, ineffektiv och mållös. 
Onödig trafik  är  alltså något som kan ersättas.  

I den  internationella utvecklingen märks ett allt större bruk av ekonomiska 
styrmedel.  Man  kan  nä  goda resultat  på  lång sikt genom att utveckla områ-
desstrukturen och integrera trafiksystemen. Det behövs åtgärder som samti-
digt påverkar mobilitetsutbudet och  den  fysiska strukturen.  I  stadscentra och 

 I  projekt som gäller resor  till  arbetet har  man  nått betydande minskningar  I 
 trafiken,  men  för större områden har resultaten varit mera blygsamma. 

Redan det att  man  lyckas stoppa trafikökningen kan anses vara ett mycket 
gott resultat. 

Minskad biltrafik behöver inte innebära minskad mobilitet; stor mobilitet kan 
ersättas av  god accessibilitet. Effektiverat  utnyttjande av trafiknätet står åter 

 I  konflikt med målet att minska trafiken. Olika omfattande helhetskoncept, 
samordning av gatuavgifter med  en  skarp och målmedveten parkeringsav-
giftspolitik samt internalisering av trafikens externa kostnader genom prissätt-
ning har visat sig vara effektiva medel.  

Man  borde utreda möjligheten att prova olika koncept  I  någon medelstor stad 
- bilfritt liv, samarbete mellan arbetsgivare och kollektivtrafikföretagare, 
fritidsresor. Också sommarstugetrafiken borde utredas vidare. 



Is reducing car use possible? 

Abstract 

Key words: 	 values, sustainable development, transport, environment 

This preliminary study considers means and strategies to reduce car use and 
the concepts of necessary and unnecessary  trafflc.The  car use reduction 
policies of some countries are described, as well as the present situation and 
trends in Finland. Reducing traffic is difficult, because it is part of a complex 
society and its many functions. Traffic also raises ethical questions. 

Based on interviews made, the benefits of private car use in traffic can be 
expressed by the words corn  fortability  and options. The reasons given for 
needing a car often concern providing for the family and weak public trans-
port connections. Necessary traffic is a socially determined concept, defined 
through interest groups. It is thus not very suitable for use as a general 
characterisation. Unnecessary traffic was described as unjustified,  improduc-
tive,  inefficient and non-targeted. Thus unnecessary traffic is something that 
can be substituted by other activities. 

Internationally, economic policies are given an increasing role in influencing 
car use. Good results can, in the long run, be achieved through developing 
urban structure and integrating transport systems. Simultaneous action, 
influencing both mobility and spatial structure, is needed.  Signficant  reduc-
tions in traffic have been attained in city centres and in commuting projects, 
but the impacts in wider areas have so far been minor.  ln  this context, simply 
avoiding traffic increase can be considered an excellent result. 

Reducing car traffic does not necessarily imply reduced mobility; extensive 
mobility can be supplanted by good accessibility. But a more efficient use of 
the traffic network is in conflict with traffic reduction objectives. Efficient 
reduction policies use broad total concepts, combine strict, focussed parking 
policies with road user fees and internalize the external costs of transport 
through pricing mechanisms. 

Different concepts should be tested in some average size town  -  life without 
a car, cooperation between employers and public transport companies, 
recreational traffic. Summer cottage traffic should also be studied in depth.  



Esipuhe  

Henkilöautoliikenteen vähentämismandollisuuksien  selvitys  on  osa  tielaitok
-sen  strategista tutkimus -ja  kehittämisprojektia  Si 1, "Tienpidon  yhteiskunnal-

liset vaikutukset". 

Henkilöautoliikenteen  kasvu  on  ollut viime vuosikymmeninä voimakasta 
kaikissa läntisen Euroopan maissa. Siitä seurannut ympäristön kuormittumi

-ner  sekä ruuhkat ovat nostaneet yhä vakavammin esiin kysymyksen siitä, 
miten henkilöauton käytön kasvua voisi hillitä. Tässä yhdyskuntasuunnittelun 
täyden nyskoulutuskeskuksen tekemässä esiselvityksessä  on hahmotettu 

 keinoja, keinojoukkoja  ja  strategioita henkilöautoliikenteen  vähentämiseksi, 
sekä pohdittu tarpeellisen  ja  tarpeettoman liikenteen käsitteitä. 

Esiselvityksessä  painottuu liikenteen yhteiskunnallinen  ja  inhimillinen merki-
tys. Liikenteen vähentämisen mandollisuudet  on  myös nähtävä yhteiskunnal-
lisessa yhteydessään; yksittäisin teknisin  tai  taloudellisin toimin ei tuloksia 
saavuteta. Vaikka ongelmat Suomessa ovat hyvinkin toisenlaisia,  ja  lievem-
piä  kuin Keski-Euroopassa, useat siellä valitut strategiat  ja  lähtökohdat voivat 
olla meillekin esimerkkinä siitä, miten laaja keinovalikoima tarvittaessa voi 
olla. 

Tämä esiselvitys  on keskustelupuheenvuoro,  jonka toivotaan palvelevan 
käsitteiden  ja  niiden yhteyksien selkeyttämistä. 

Selvityksen ovat yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksessa 
laatineet 
tekn.tri  Hilkka  Lehtonen  (1, 4.1, 4.4,  osa  4.5  ja  5, 6)  
projektitutkija  Vesa Kanninen  (2, 4.2  ja  4.3)  
valt, kand. Kalle  Toiskallio  (3)  
projektitukija  Jukka  Sirviö  (osa  4.5, lute)  sekä 
dosentti Terttu Pakarinen  (osa  5).  

Työstä  on YTKssa  vastannut Hilkka  Lehtonen ja  tielaitoksessa arkk.  Anders  
HH  Jansson.  Työn edistymistä ovat kommenteillaan tukeneet erityisesti 
professori Pekka  V.  Virtanen  ja  tekn. lis.  Pekka Rytilä sekä YTKn muut 
tutkijat. Esiselvityksen  on julkaisuasuun  toimittanut  Anders HH  Jansson.  

Helsingissä, joulukuussa  1995  

tie/altos 
tienpidon  suunnittelu  
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1. 	JOHDANTO 

Länsimaisissa yhteiskunnissa autosta  on  muodostunut pitkälti sekä tuotan-
toelämän että kulutuksen ydin. Samalla yksittäisten  toimijoiden  riippuvuus 
autosta  on  arkipäivän toiminnassa kasvanut.  Kolikon  toisen puolen muodos-
tavat liikenteen monet haitat, jotka ovat käyneet globaalisella tasolla yhä 

 vakavammiksi.  Liikenteen arvioidaan tuottavan neljänneksen  Eur000pan 

hiilidioksidipäästäistä  ja  yli puolet  typpikuormasta  (Jörgensen  1994, CEO 
1993).  

Tutkijoiden nykyisen tietämyksen mukaan pitäisi rikki-  ja  typenoksidilas-
keumaa  alentaa Pohjois-Euroopassa  70%,  jotta kriittinen kuorma ei ylittyisi. 

 CO2-päästöjä pitäisi alentaa vastaavasti  60%  ilmaston muutoksen  pysäyttä-

miseksi  (Tilastokeskus  1 992:184).  Poliittisissa ohjelmissa esitetyt tavoitteet 
ovat yleensä edellisiä pienempiä, kuten  hiilidioksidipäästöjen jäädyttäminen 

 vuoden  1990  tasolle. 

Esimerkiksi Englannissa liikenne  on  määritelty suurimmaksi ympäristöongel-
mien aiheuttajaksi tulevaisuudessa  (Quinn 1994).  Euroopan unionin alueella 

 altistuu  vähintäänkin  45  miljoonaa ihmistä potentiaalisesti vaaralliselle 
ilmansaasteiden  pitoisuuksille.  Laajat joukot joutuvat kärsimään myös 
melusta. Euroopan kaupunkien asukkaista  on  arvioitu  10-20%  asuvan 
alueilla, joilla ylitetään  65 dB  melutaso.  

Länsi-Euroopassa liikenteen  henkilöautokilometrien  määrän odotetaan 
nousevan  v. 1988-2000  yhteensä  35%  (Himanen  1992).  Suomessa  mat

-kasuorite  on  kasvanut  v. 1986-92  tuntuvasti eli  22%  (Järvi-Nykänen-Himanen 
 1995).  Samalla  henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt  ovat kasvaneet 

oleellisesti  1980-luvulla (Halla  1995).  Tielaitoksen  viimeisimmässä  ennus-

teessa  arvioidaan  liikennesuoritteen  kasvavan Suomessa edelleen. Kasvu 
olisi  25  vuoden aikana  40%.  Autokannan kasvu olisi sitäkin  ripeämpää. 

 Oleellista  on,  että Suomessakin päästään teknisellä  kehityksellä  korkeintaan 
 hiilidioksidipäästöjen jäädyttämiseen  v. 1990  tasolle  v. 2000  mennessä 

(Liikenneministeriö  1993).  

Suomessa liikenteen aiheuttamat haitat ovat absoluuttisina määrinä merkittä-
västi pienempiä kuin Keski-Euroopassa. Silti ongelmat voivat olla paikallisesti 
hyvinkin tuntuvia. Ei voida myöskään lähteä siitä, etteikö  Suomi  kantaisi 

 omaa vastuutaan  ja  osuuttaan  globaalien  ongelmien kuriin saattamiseksi. 
Liikenne  ja  liikkuvuus eivät ole ympäristön kannalta suinkaan neutraaleja 
ilmiöitä. Sveitsissä  on  lähdetty rakentamaan uutta  liikennepolitiikkaa  hiilidiok-
sidi-  ja  muiden päästöjen vähentämisen pohjalta.  
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1  .JOHDANTO  

1.1 	Esitutkimuksen  tavoitteet  ja  tarkoitus 

Tämän esitutkimuksen tavoitteet ovat olleet seuraavat:  
1. Luoda  kuva  tarpeellisesta  ja tarpeettomasta  liikenteestä.  
2. Hahmottaa erityisesti erilaisia  hen kilöautoliikenteen vähentämis-

politiikkoja, -strategioita  ja  keinoja muiden  maiden  tarjoamien 
esimerkkien valossa.  

3. Tuoda esille eri toimijatahojen mandollisuuksia hyvien esimerk-
kien valossa. 

Tielaitoksen  piirissä liikennettä  ja sen  kasvua  on  aiemmin käsitelty kysynnän 
 ja  tarjonnan kautta  ja  siten taloudellisessa kehyksessä.  Sen  sijaan tarpeellis-

ta  ja  tarpeetonta liikennettä ei ole analysoitu kuin korkeintaan sivuaiheena, 
vaikka nämä käsitteet esiintyvät usein keskusteluissa - niin tienpidon peruste-
luissa kuin  sen kritiikissäkin. Esitutkimuksen  tarkoituksena  on  palvella uuden 
liikennepolitiikan tekijöitä Suomessa sekä auttaa päätöksentekijöitä toimivat- 
pa he  sitten valtakunnallisella, seudullisella  tai  kunnallisella tasolla. Esitutki-
muksen pohjalta tehdään myös jatkotutkimusehdotuksia  ja hahmotetaan 

 kokeilu hanketta keskikokoiseen kaupunkiin Suomessa. 

Tehtävänä  on  kokonaisuutena ollut osoittaa, miten liikenteen haittavaikutuk-
sia saadaan kuriin rajoittamalla autoliikenteen kasvua ilman, että seuraukse-
na olisi kohtalokkaita taloudellisia  tai  sosiaalisia ulosheittoja.  

1.2 	Käytetyt menetelmät  ja  rajaukset  

Esitutkimus  on  tehty pääosin kirjallisuustutkimuksena. Tällöin  on  kiinnitetty 
erityistä huomiota käytetyn kirjallisen materiaalin tuoreuteen. Suomen 
tilannetta  on  valaistu suppeasti myös tilastollisella tarkastelulla. Tarpeellisen 

 ja  tarpeettoman liikenteen selvittämisessä  on  tehty kolme ryhmähaastattelua. 
Niillä  on  samalla haluttu peilata liikenteen asiantuntijoiden  ja  ei-asiantuntijoi-
den, eli tavallisten kansalaisten, käsityksiä toisiinsa. Tarpeellisen  ja  tarpeetto-
man liikenteen tarkastelun yhteydessä käsitellään myös tarpeellisuuteen 
liittyviä käsitteitä, kuten intressi  ja  halu. 

Maittainen  tarkastelu  on  valittu keinojen tarkasteluun lähinnä siksi, etteivät 
keinot näyttäytyisi irrallisina, vaan tietyissä yhteiskunnallisissa tilanteissa 
toimivina  ja  usein myös kokonaisvaltaisiin linjanvetoihin kytkeytyneinä. Maat 

 on  valittu siten, että ne valaisisivat tehokkaasti yhteiskunnallisen kehityksen 
tärkeää osuutta keinostoissa, mutta myös liikenneongelmien erilaista luonnet-
ta liikenteen vähentämisen kannalta. Tarkastelu ei pyri olemaan millään 
muotoa  kaiken  kattava, mutta haluaa valottaa tärkeitä liikennepoliittisia  ja 

 strategisia linjanvetoja henkilöautoliikenteen vähentämisen kannalta. Samalla 
keinoja peitataan myös Suomeen. 
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Käytetyllä  aineistolla  on  ollut omat  selvät  rajoituksensa erityisesti määrällisen 
tietouden  ja  vertailtavuuden  kannalta. Moniin kiinnostaviin keinokokeiluihin ei 
ote liittynyt seurausten  tai  menetyksellisyyden  arviointia. 

Menetelmällisesti vähentämiskeinojen  tehokkuus muodostaa oman ongelma- 
alueensa. Kansainvälisellä tasolla  on  pyritty kehittämään kriteerejä ympäris-
töpoliittisten keinojen arviointiin. Parhaisiin kuuluu  H.  Knuppelin  esittämä 
(Knüppel  1989:76),  joka sisältää seuraavat kriteerit: 

- 	ekologinen tehokkuus (päämäärän saavuttamisen tarkkuus, vaikutus- 
ten saavuttamisen nopeus) 

- 	taloudellinen tehokkuus (mukaanlukien dynaamisesti toimiva houkutta- 
vuus  sekä suorat että epäsuorat ympäristönsuojelun kustannukset) 

- 	käytäntöön soveltuvuus (hallinnollisesti  ja  oikeudellisesti) 
- 	toimenpiteiden joustavuus  ja  ympäristön tilan ennalleen palautetta- 

vuus 
- 	poliittinen läpäisykyky 
- 	jakaumavaikutukset (hyödyt  ja  haitat) 
- 	vaadittava informaatio  ja sen  aiheuttamat kustannukset 
- 	keinojen yhtäpitävyys järjestelmän tasolla 
- 	keinojen suhde kansainväliseen harmon isointiin 
- 	kilpailu-  ja  rakennepoliittiset  vaikutukset (suorat  ja  epäsuorat) 
- 	ympäristöongelman  oma pakottavuus. 

Liikenteen vähentämiskeinojen tehokkuutta ei siis voida tarkastella pelkäs-
tään saavutettavina määrällisinä vähennyksinä. Tehokkuuteen  on  sisällytettä

-vä  myös keinojen hyväksyttävyys, eikä pelkästään poliittisella areenalla, vaan 
myös kansalaisten keskuudessa. Samalla valittavilla keinoilla tulisi olla 
sisäinen yhteys siihen, miten liikenteen osalohkojen tarpeellisuutta mielle-
tään.  Sen  vuoksi tämän esitutkimuksen lähtökohdaksi  on  otettu laajennettu 
tehokkuus keinoissa.  Se  tarkoittaa juuri Knuppelin kriteeritistan kaltaisten 
näkökohtien huomioon ottamista. 

Esitutkimus  koskee nimenomaan henkilöautoliikenteen vähentämisen  ja 

 korvaamisen mandollisuuksia.  Sen  yksinkertaisen ytimen ympärille kietoutuu 
kuitenkin monia tekijöitä. Ajoneuvojen tekninen kehitys  on  rajattu tämän 
esitutkimuksen ulkopuolelle, muutamia pieniä sivujuonia lukuunottamatta.  

1.3 	Henkilöautoliikenteen  kasvu, syitä  ja  ongelmia 

Tunnettu liikennetutkija  E.  Tengström  on  todennut, että auton houkuttavuus 
perustuu yksilötasolla sekä  sen  käytännölliseen merkitykseen että symboli-
seen  ulottuvuuteen. Niiden kautta  sillä  on  laaja vaikutus ihmisten elämänta-
poihin  ja  -malleihin (Tengström  1992).  



12 
	 Voidaanko  henkilöautoliikennettä  vähentää?  

1  .JOHDANTO 

Monasti yksilötason riippumattomuus  on samaistettu  henkilökohtaiseen 
vapauteen  ja  edelleen autoilun suomaan vapauteen. 

Liikenteen kasvussa  on  ollut yhteiskunnallisella tasolla kysymys monista 
kehitysprosesseista, jotka ovat vahvistaneet toisiaan.  On  syntynyt noidanke-
hämäisiä tilanteita, joita pitäisi pystyä muuttamaan myönteisen kehityksen 
kehiksi, ks.  kuva  1.  Myös taloudellinen kasvu  on  toiminut autoliikennettä  ja 
henkilöautoliikennettä lisäävästi  kuvan  2  tapaan.  

Kuva  1: 	Kaupunkihikenteen  myönteisen kehittymisen kehä  (Transport- 
plan  1990:42) 

(iiEMPI  JULKINEN  1 	 [IENTYNYT 	1  
LIIKENNE  

iENTYNYT 	

MATKUSTUSTARVEJ 

1IÄN TARTTA 	N  ______________  AUTOLLE  
IPAREMPI  

[PIENENTYNEET  1 	TOIMENPITEET  Th 	AKAUPUMUYMPÄRISJ 

	

/  ETÄISYYDET  J  JENTYNYTFÄ  I 	/ 
LAUTONXÄYTT IJ 

jpowi  Ä%L JA 
 IYYÖRAILLÄ  

Kuva  2: 	Taloudellinen kasvu lisääntyvän autollun käyttövoimana  (Trans- 
portplan  1990:4 1) 

IjØIJTJflJJ/  I  _________________________  KOTITALOUKSIEN PAREMPI  I 
,A' I  KASVU 	I 	 I  TALOUDELLINEN 	I 

7 	I 	 LISA4NI'YNYF 	
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USAÄ 	

TO N 	 __ 

/ 	
ASRESSIEN  I I_MATKUUSTARVE I 	I  TOTEIJTIAMINEN I  

ASUNTORAKENTAMINEN 
STA(SET 

AUTO/BUSSI  

BUSSI  
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Liikenteen kasvuun vaikuttavat siis monet eri tekijät  ja  prosessit. Niillä  on 
 myönteisten vaikutusten ohessa tuntuvia kielteisiä vaikutuksia, joista voidaan 

puhua ongelmina. Vaikutuksia  ja  ongelmia voidaan jäsentää eri  ihmisryhmi
-en, intressitahojen, matkatyyppien,  ympäristön osien  ja  tasojen kannalta. 

Kansallisella tasolla  on  tärkeää tietää  esim.  onnettomuuksien,  meluhaittojen 
 tai  ilmansaasteiden aiheuttamat kustannukset  osuuksina  bruttokansantuot-

teesta (Himanen  et al. 1992).  Yksittäisen ihmisen tasolla voidaan puhua 
hiljaisuuden menetyksestä  ja  kauniin ympäristön tuhoutumisesta. Oleellista 
olisi pystyä hahmottamaan vaikutuksia  ja  ongelmia myös ajallisesti. Tällöin 
eri keinoille  ja  toimenpiteille  saadaan jonkinlainen  kehikko.  Kuvassa  3 on 

 karkea hahmotelma tällaisesta.  

Kuva  3: 	Eri toimenpiteet sijoittuvat eri  aikajänteille  ja  vIIttaavat erilaisIIn  
toiminnan kenttiin niin maantieteellisesti kuin yhteiskunnallisesti  

Xc  

Seuraavassa autoliikenteen kasvun syitä  ja  ongelmia luonnehditaan Länsi- 
Euroopan puitteissa. Tarkempia tietoja Suomesta valtakunnan tasolla esite-
tään luvussa  2. 

1. 
Autoliikennemäärien  kasvuun  on  Länsi-Euroopassa viime vuosikymmeninä 
vaikuttanut naisten  autonomistuksen  kasvu, joka  on  liittynyt osaltaan  lisäänty-
neeseen  ansiotyöhön. Toisaalta Ruotsissa, jossa naisten  työssäkäynti  on 

 ollut pitkään yleistä, naisten  autonomistus  lisääntyi  v. 1975-85  peräti  4,5% 
 vauhtia, kun miesten vastaava luku oli  1,8%  (Stadsbyggnadskontoret  1992 

:7). 
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Suomessa  on  tapahtunut tältä osin samanlaista kehitystä  ja  sellaisten naisten 
osuus, joilla  on auto  aina käytettävissään  on  lisääntynyt suhteellisesti 
enemmän kuin miesten viime vuosina (Järvi-Nykänen & Himanen  1995). 

 Naisten autoistumisen odotetaan jatkuvan edelleen. Myös eläkeläisten 
autoistuminen  on  lisääntynyt. Toisin sanoen auton käytän pohja  on  edelleen 
laventunutja siihen  on  liittynyt myös monia sosiaalisesti myönteisiä näkäkoh

-tia  kielteisten ohessa.  

2. 
Matkatyypeistä  erityisesti vapaa-ajan matkat ovat kasvattaneet osuuttaan. 
Esim. Ruotsissa  ja  Tanskassa vapaa-ajan matkat edustavat noin puolta sekä 
matkasuoritteena että aikana (Tengsträm  1990, Høyer 1995).  Syynä tähän 
voidaan nähdä  se,  että vapaa-ajan toiminta  on  yhä enemmän eriytynyt  ja 

 erikoistunut, olipa sitten kysymys musiikin harjoittamisesta  tai  liikunnasta. 
Punttisaleillekin mennään mieluusti autolla. 

Toisaalta tuttavat, sukulaiset, ystävät  ja harrastuskumppanit  ovat maantie-
teellisesti aiempaa enemmän hajallaan. Vapaa-ajan liikenne eroaa erityisesti 
työmatkaliiken teestä siinä, että  se on  epäsäännöllistä, pienimittakaavaistaja 
kytkeytyy hajautuvasti eri toimintaympäristäihin (Høyer  1995).  Samalla  sen 

 vähentäminen edellyttäisi aivan omanlaisiaan keinoja.  

3. 
Ihmisten työmatkojen pituudet ovat kasvaneet  ja liikennesuorite  on  lisään-
tynyt muun muassa lisääntyneen seutuistumisen myötä. Työmatkojen  on 

 todettu muodostuneen muita pidemmiksi yhtäältä maaseudun pienillä paikka-
kunnilla, toisaalta suurilla kaupunkiseuduilla (Bjur &  Engström  1993, Martamo 
1995).  Pitkien työmatkojen haitat ovat ympäristöllisiä, ajallisia  ja  arkipäivän 
toimintamandollisuuksiin liittyviä. Niihin liittyy myös yhteiskunnan varojen 
sitoutumista investointien muodossa. Työssäkäyntiliikenteen vähentäminen 
poistaisi puolestaan ruuhkia, säästäisi kustannuksia, laskisi saastemääriä  ja 
alentaisi  riskejä (Heinonen  1995).  

Työelämän liikennettä  on  lisännyt  se,  että monet yritykset ovat siirtyneet 
toimimaan useilla eri paikkakunnilla. Toisaalta  osa  muistakin kuin perinteisis-
tä rakennustyöpaikoista  on  muuttunut vaeltaviksi. Vastaisuudessa työtehtävät 
kehittyvät suuntaan, jossa ne eivät enää ole yhtä paikkasidonnaisia kuin 
ennen (Kasanen  1995).  Joustavasti työskentelevät eivät saa vältämättä 
julkisista kulkuneuvoista kohtuullista palvelua  ja  käyttävät siksi autoa. 

Vaihtuvat työpaikat  ja määräalkaiset työsuhteet  eivät houkuttele kulkemaan 
omassa asumisessa työn perässä, jolloin työmatkat saattavat muodostua 
pitkiksi. 
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4.  
Ostos- ja asiointiliikenne  on  niin ikään muuttunut yhä enemmän auton 
varassa toimivaksi. Samalla pitkät ostosmatkat ovat lisääntyneet. Lisääntynyt 
liikenne  on  ollut tältä osin yhteydessä kaupan rakennemuutokseen, jossa  on 

 pyritty yhä suurempiin yksikkäkokoihin  ja  jonka seurauksena lählympäristön 
palvelut ovat kuihtuneet. Kaupunkiseuduilla muutokset ovat näkyneet hajau-
tunei na kaupparyväksi  nä,  maaseudulla kauppojen keskittymisenä isoimpiin 
taajamiin, joihin tullaan autolla. 

Voidaan puhua auton laajentuneesta käytöstä sekä eri käyttäjäryhmien että 
maantieteellisen ulottuvuuden kannalta. Toisaalta  mm.  Pohjoismaissa  on 

 tapahtunut ihmisten jakautumista yhä selvemmin vähän  ja varsin  paljon liik-
kuviin ryhmiin. Yhdyskuntarakennetta katsotaan Ruotsissa kehitetyn autollis

-ten  korkeaa liikkumistasoa edustavien etujen mukaisesti (Tengsträm  1992).  

Kohtuullisen liikkuvuuden  tai  sopivan  Ii ikkumistason  määrittäminen  on 
 kuitenkin poliittisesti  ja  yhteiskunnallisesti hankalaa. Tällöin pitäisi pystyä 

vastaamaan, missä suhteissa liikkuvuudella  on  kullekin merkitystä, miten 
ihmisten erilaiset roolit muuntavat suhdetta liikkuvuuteen, pitäisikö kaikille 
taata kohtuullinen liikkuvuustaso? Tengström tarjoaa kysymysten alustavaksi 
ratkaisuksi seuraavaa: siirretään liikenteen tarkastelun painopistettä etäisyyk-
sien voittamisen tarkastelusta ihmisten omien toimintojen uudelleen organi-
sointiin (Tengström  1992).  

Eri ympäristötyypeissä autoliikenteen kasvun tuomat ongelmat ovat saaneet 
erilaisen sisällön. Keskustoissa ne ovat ruuhkia, saastunutta ilmaa  ja  melua, 
niissä siis tarvitaan samanaikaisten ryntäysten hillitsemistä.  

1.4 	Informaatiotekniikka  ja  liikenteen vähentäminen 

Sähköinen tiedonkulku  ja intormaatiotekniikka  voidaan jakaa liikenteeseen 
vaikuttamisen kannalta kahteen pääsuuntaan. Niillä voidaan periaatteessa 
korvata fyysistä liikennettä  ja  tältä osin käytännön toteutuksessa ollaan  jo 

 edetty. Toiseksi informaatiojärjestelmät liittyvät ns. älykkäisiin teihin  ja 
 autoihin. Ne ovat käyttäjien kannalta Euroopassa vielä  varsin marginaalisia. 

 Kehittynyt informaatiotekniikkka toimii niissä eräänlaisena hienosäätäjänä. 

Teleliikenteen  ja informaatiotekniikan vaikutuksissa  on  pohdittu vuorovaiku-
tuksen muutoksia, mutta myös yleisempää sosiaalisten käytäntöjen muutos-
ta. Tällöin  on  kysyttävä, missä määrin liikennettä korvaava tiedonkulku  on 
neutraalia  tietojen järjestelyä  ja  missä määrin kommunikaatiota, siis yhteisöl-
listä ihmisten välistä toimintaa, yhteistä tekemistä  ja  osallistumista.  Korvat-
tavuudessa  on  myös erotettava rutiininomainen  ja rutiiniton  toiminta. 
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Sähköisen komm unikaation  on  yleisesti odotettu vähentävän konkreettista 
liikkumista. Suuret odotukset ovat pohjautuneet osin tutkijoiden  ja  suunnitteli-
joiden oman maailman havainnointiin. Siinä tiedolla  ja sen  muokkaamisella 

 on  keskeinen asema. Silti esim.  David E. Batten on  päätynyt siihen, että  tele- 
kommunikaatio pikemminkin muuntaa liikkumista  ja  liikennettä kuin suoranai-
sesti vähentää  sen  kokonaismäärää  (Batten 1990:131-137). 

Jos  asiaa katsotaan erityisesti humanistisesta näkökulmasta, ei suurille 
vähentämistoiveille juuri ole aihetta. Kommunikaation yhteisöllinen  ja  sosiaali-
nen luonne ei ole hävinnyt minnekään. Suunnittelijatkin haluavat nähdä 
vastapuolen kasvokkain, saadakseen oheispalautetta: minkä asteisesti toinen 
hyväksyy ehdotuksen  ja  missä kohdin esiintyy epäilyä. 

Teleliikenne  voi vastaisuudessa merkitä uudenlaista arjen asiointia, palvelu-
jen  ja  tavaroiden hankkimista. Konkreettinen liikkuminen paikasta toiseen voi 
sitten tapahtua  sen  varassa suunnitellummin, sujuvammin  ja  kenties henki-
sesti keveämmin  (pinna  ei pala). Ostoksilla käydään kuitenkin myös, koska 

 se on  hauskaa. Menestyvät kauppakeskukset, tavaratalot  ja  kirpputorit ovat 
siitä hyvinä osoituksina.  TV-ostosten  teko perustuu  vain  kuluttajan  ja  tuotteen 
väliseen suhteeseen. Tällainen ostostapa ei ole  vain  helpompi tapa tehdä 
ostoksia, vaan myös monia sosiaalisia piirteitä köyhempi. 

Modernin aikamme myötä ihmisten välinen kommunikaatio  on  muuttunut 
epäpersoonalliseksi. Henkilökohtaiset suhteet ovat korvautuneet osin maksul-
lisilla palveluilla  ja  raha  on  tullut  tärkeäksi arjessa. Samalla siitä  on  tullut 

 monipuolisesti toimiva koordinaatioväline.  Se  toimii kuitenkin henkilökohtaisis-
sa suhteissa  ja  yksittäisessä asiakaspalvelutilanteessa  kovin  kapea-alaisesti. 
Vastaavan luokan muutos olisi edellytyksenä sille, että telekommunikaatio 
korvaisi laajassa mittakaavassa fyysistä liikennettä  ja  ennen kaikkea ihmisten 
kasvokkaisen vuorovaikutuksen, vaikkapa sitten kasvot kuvaruudulla. Raha- 
talouden tuoma vähittäinen muutos olisi silloin  vain  välivaihe tämän uuden 
suhteellistajan tiellä. 

Ajatus, että teleliikenne  ja  kehittynyt intormaatiotekniikka korvaisivat olevaa 
fyysistä liikennettä ei siis  tunnu kovin  uskottavalta muuten kuin rajautuneissa 
yhteyksissä. Etätyötä voidaan tässä suhteessa pitää kohtuullisen lupaavana. 
Kasasen saamien tulosten mukaan korvattavuuteen vaikuttaa muun muassa 

 se, tunnetaanko  vastapuoli entuudestaan (Kasanen  1995). Korvattavia  voivat 
olla esim. rutiininomaiset tapaamiset.  

Sen  sijaan telekommunikaatio voi parantaa joka tapauksessa tapahtuvan 
liikkumisen laatua eli suunnitelmallisuutta, vähentää hukkareissuja  ja  muuta 
etsiskelyä sekä edistää liikkujan tietoisuutta eri kohde-, reitti-,  ja liikennemah-
dollisuuksista. 
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Toisaalta, ajatellaanpa vaikka autopuhelimia, vaivaton teleliikenne voi myös 
lisätä liikennettä,  sillä  se  mandollistaa spontaanin  ja suunnittelemattoman 
sinkoilun  paikasta toiseen. 

Saksalaisessa tutkimuksessa (GaBner  1994:231-240)  nähdään telematiikan 
(tässä yhdistelmä telekommunikaatiosta  ja  informaation välityksestä) panok-
siksi liikenteessä seuraavat: 

- 	Liikennevirtojen  optimointi ohjaus-  ja kontrollijärjestelmitlä  siten, 
että päästään liikenneinfrastruktuurin optimaaliseen käyttöön. 
Keinoja: integroitu liikenteen hallinta, älykkäät tiet,  radat,  jne. 

- 	Liikennevälineiden  kapasiteetin parempi käyttö informaation  ja 
koordinaation  avulla. 
Keinoja: kimppakyydit, kyytiläisiä palvelevat informaatiojärjestel-
mät, liikennepörssit. 

- 	Fyysisen liikenteen korvaaminen informaatiovirroilla. 
Keinoja: teletyä (etätyä), etäostaminen,  ja etäopiskelu.  

Uusien tilallisten rakenteiden telemaattinen tukeminen siten, 
että Ilikkumistarpeet pienenevät 
Keinoja: seudulliset kiertokulut,  pien imuotoinen  toimintojen 
sekoittaminen. 

Mielenkiintoista GaBnerin omissa kannanotoissa  on se,  että  hän  kehottaa 
käyttämään myös vaikutuksiltaan pieniä keinoja mielekkäästi, sekä korostaa 
valinnassa poliittisia ehtoja teknisten ohessa. Ratkaisujen pitää hänen 
mukaansa kasvaa myös paikallisista rakenteista  ja  resursseista. 
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Kuva  4: 	Henkilöautojen määrä  1000  asukasta kohti eräissä maissa  
1990  (Tieyhdistys, Autoja  tie, 1992) 
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Kuva  5: 	Henkilöauto/ja  tehtyjen  matkojen  osuus kaikista matkoista, sekä  
keskimäärinen matkasuorite  eräissä maissa  ja  kaupungeissa 

 (Schipper&Figueroa  199, Monheim 1995, Tie/altos 1993) 
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2. 	AUTOMAA  SUOMI 

Seuraavassa  on  tarkasteltu Suomen autoliikennettä kansainvälisesti sellaise-
na kuin  se  näyttäytyy nykyisestä julkaistusta tilastoaineistosta. Tarkasteluun 

 on  tässä esitutkim usvaiheessa valittu mandollisimman yhtenäinen tietopohja 
(ECE  1993,  poikkeuksena kuitenkin  kuva  4),  jotta esityksen sisäinen vertail-
tavuus säilyy.  

2.1 	Autoistuminen  ja  autonkäytön  tehokkuus Suomessa 

Suomen henkilöautojen suhteellinen määrä  on  eurooppalaisten kehittyneiden 
teollisuusmaiden tasoa. Suuria eroja eri  maiden  välillä ei ole. Henkilöautojen 
määrä vaihtelee näissä maissa  310-450 autoa'l 000 as.  välillä (kts.  kuva  4). 

 Tietyn tason jälkeen henkilöautojen suhteellisella määrällä  ja  BKT:lla  ei enää 
näytä olevan erityisen merkittävää korrelaatiota. 

Eurooppalainen henkilöautojen suhteellisen määrän taso merkinnee monessa 
maassa lähestulkoon käytännön kyllästymistilannetta. Suurille kaupunkiseu-
duille, joille vauraus  ja  autonostopotentiaali  keskittyy, ei järkevästi mandu 
lisää henkilöautoja ilman mittavia infrastruktuuri-investointeja. Keski-Euroo-
pan tiiviit, vanhat kaupunkiyhdyskunnat sopivat huonosti autoliikenteelle, 
mikä  on  osaltaan vaikuttanut kävelykeskustojen  ja  joukkoliikenneratkaisujen 

 kehittämiseen. Henkilöauton käyttämandollisuudet ovat olleet niissä  alun 
 perinkin  rajalliset. Toisaalta myös henkilöauton tarve  on  pienempi (vrt,  kuva 

 5).  

Henkilöauton  matkan  pituudella painotettu keskimääräinen  hen kilöluku 
 (laskettuna matkustajakilometrien suhteena ajoneuvokilometreihin  koko  maan 

henkilöautojen suoritteissa),  jota  tässä kutsutaan auton käyttötehokkuudeksi, 
vaihtelee eri maissa  varsin  voimakkaasti. Suomessa tämä käytön tehokkuutta 
kuvaava suhde oli  1,4  vuonna  1990 (ECE 1993).  Tällä vuosikymmenellä 
tehokkuus  on  edelleen laskenut. Ilman painotusta saatiin  v. 1992 henkilölu-
vuksi 1,6 (Tielaitos 1993). Työmatkojen  osalta henkilöluku oli vielä alhaisem-
pi, ainoastaan  1,2.  Ainoastaan pitkillä matkoilla, kesämökkimatkoilla sekä 
satamiin  tai  lentokentille suuntautuvilla matkoilla henkilöluku oli hieman yli  2. 

 Muissa valituissa Euroopan maissa suhde vaihteli  1,45:n  ja  2,5:n  välillä (kts. 
 kuva  6).  

Eroja henkilöauton käyttötehokkuudessa ei voi selittää millään yksinkertaisel-
la tavalla (BKT, maantieteelliset erityispiirteet, asukastiheys tms.). Kyse 
lienee (liikenne)kulttuurien  ja  liikennejärjestelmien  eroista, joille ei liikenneti-
lastojen kautta löydy selittäviä tekijöitä. Tilastoinnissa käytetyt menetelmät 
korostavat trendejä  ja  peittävät pienpiirteisyyttä. Pieni  osa  autoilijoista  ja 

 autoista aikaansaa suuren osan kokonaissuoritteesta. 



20 
	 Voidaanko  henkilöautoliikennettä  vähentää?  

2.AUTOMAA  SUOMI  

Kuva  6: 	Henkilöautojen  matkustajakiometrien  ja ajoneuvokilometrien  
suhde eräissä maissa vuosina  1980  ja  1990  (ECE  1993)  
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Kuva  7: 	Henkilöautojen  esllntymistiheyden  ja  käyttö tehokkuuden suhde 
eräissä maissa  (EGE  1993) 
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Johtopäätökset henkilöauton käytön  tai liikkumistarpeen  lisääntymisestä 
jättävät huomiotta  sen,  että monet ovat toimineet  trendin  vastaisesti (vrt. 
esim. Zumkeller & Chlond  1995).  Samalla myös yhä polarisoituvia muutoksia 
keskiarvoistetaan.  

Kuva  7  osoittaa edellä mainitun käyttötehokkuuden  ja  pinta-alaan suhteute
-tun autotiheyden  (laskettuna valtion henkiläautokannan  ja  pinta-alan suhtee-

na, ha/km2) suhdetta eri maissa (ECE  1993).  Sen  pohjalta näyttäisi siltä, että 
alhaisempi tiheys yhdistyisi suurempaan tehokkuuteen. Karrikoiden,  jos 

 kylällä  on vain  muutama  auto,  niiden kyytiin riittää  kyllä  matkustajia. Pohjois-
maat  ja  Yhdysvallat eivät kuitenkaan sovi tähän malliin. Niiden osalta korkea 
elintaso voisi osin selittää asiaa. 

Myöskään Suomen alhainen asukastiheys ei selitä täysin alhaista käyttöte-
hokkuutta. Erityisesti Ruotsin  ja  Norjan tehokkuusluvut ovat korkeammat 
huolimatta suunnilleen samasta asukastiheydestä. Osaselityksenä saattaa 
olla kaupungistumisen aste  ja sen  muotojen vaihtelu eri maissa. Yhdysvalto-
jen alhainen autotiheys johtuu ensi sijassa maantieteellisestä laajuudesta. 
Yleisellä tasolla USA:n alhainen käyttötehokkuus selittynee yksityisautoiluun 
suuntautuneisuuden kautta; yksilöllisen liikkumisen vapauden korostamisella 

 on  pitkät perinteet.  

Kuva  8: 	Henkilöautojen  ja  linja-autojen  käyttötehokkuukisen  suhde 
eräissä maissa  (ECE  1993)  
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Kuva  8  antaa viitteen siihen suuntaan, että liikkumisen malleissa  ja  liikenne- 
kulttuureissa  on  selviä eroja. Esimerkiksi linja-auton  ja  henkilöauton käyttöte-
hokkuuksilla näyttäisi olevan positiivinen korrelaatio. Hypoteesina voi pitää 
sitä, että toisiinsa liittyvät liikennepolitiikka  ja  alue- sekä yhdyskuntarakenne 
yhdessä muodostavat vetoa  ja  työntää: 
- 	julkisen liikenteen asema  vs. yksityisautoilun  verotus 
- 	tiivis kaupunkirakenne, huomattavat ruuhkat, paljon lyhyitä  

matkoja  vs. hajautunut kaupunkirakenne,  pienet ruuhkat, huo-
mattava  osa  matkoista suhteellisen pitkiä. 

Yhdessä nämä vaikuttavat joko erakoivasti, yksityiskäyttöä lisäävästi,  tai 
sopuloivasti, yhteiskäyttää  ja joukkoliikenteen  käyttöä painottaen.  

2.2 	Matkarakenne pituuksina  

Suomessa liikennesuorite  ja ajoneuvokanta  ovat kasvaneet tasatahtia, joskin 
ajoneuvokohtainen suorite  on  laskenut  1 970-luvulta lähtien. Suorite jakautuu 

 varsin  epätasaisesti.  Alle  3  kilometrin  matkojen  osuus suoritteesta  on vain 
 nelisen prosenttia, mutta osuus  matkojen  määrästä miltei  40%.  Pitkät, yli  50 

 km:n matkat edustavat  vain  alle  8%  matkoista, mutta miltei  50% kokonais-
suoritteesta  (kuva  9).  Yli  50  km:n  matkojen  sisälläkin jakauma  on  hyvin 
epätasainen. Himanen  et al. (1995)  ovatkin arvioineet, että runsaat  5% 

 ihmisistä matkustaa yli kolme tuntia  ja  he aikaansaavat 35-40%  henkilö-
autojen liikennesuoritteesta.  Koko  Suomen tasolla vielä yli  200  kilometrin 
matkoilla henkilöauton käyttäosuus  on 69% (Tielaitos 1993).  

Kuva  9: 	Päivittäisten  matkojen  jakautuminen eri pituisiin  matkoihin 
matkaluvun  sekä matkasuoritteen suhteen (Tie/altos  1993)  
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Liikenteen vähentämisen mandollisuuksia voisi tällöin lähestyä kahtaalta. 
Lyhyillä matkoilla kevyen liikenteen  ja joukkoliikenteen  osuuksien kasvattami-
nen vähentäisi ajoneuvojen määrää liikenteessä juuri ruuhkautuvilla alueilla. 
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Tosin nykyisen kaltainen kaupunkirakenne ei tue tällaista kehitystä. Myös 
erityisesti lyhyillä vapaa-ajan matkoilla ajoneuvojeri yhteiskäytön  ja joukkolii-
kenteen  käytön mandollisuuksia voitaisiin parantaa. Toiseksi, pitkien  matko-
jen  vähentäminen vaikuttaisi voimakkaasti liikennesuoritteeseen.  

2.3 	Matkarakenne matkatyypeittäin 

Työmatkojen  osuus kaikista matkoista oli vuonna  1992  noin  23%,  mistä 
henkilöauton käytön osuus  on 67% (Tielaitos 1993). Työmatkojen  määrään 
voidaan vaikuttaa, mikäli työntekijät  ja  työnantajat pystyvät sopimaan työpai-
kalla käytettävästä ajasta sekä vaihtoehdoista, lähinnä etätyöstä. Etätyö 
poistaa ainakin periaatteessa aidosti  matkoja -  sikäli kuin työaika säilyy 
ennallaan. Varsinkin kotona työ saatetaan kuitenkin jaksottaa eri tavalla kuin 
työpaikalla, mikä antaa uusia tilaisuuksia Ilikkumiselle. Käytännössä etätyöstä 
sopiminen  on  ollut Suomessa vaikeaa.  (Lehtonen &  Hirvonen  1995).  

Osa  tutkijoista onkin sitä mieltä, ettei tietoliikenne tule juurikaan korvaamaan 
fyysistä liikkumista.  Osa  taas  on  päätynyt laskelmiin, joiden mukaan noin 

 20%  työ-, liike-  ja ostosmatkoista  pystyttäisiin korvaamaan tietoliikenteellä 
(Himanen  et al. 1994, Hamer et al. 1992).  

Lehtonen ja  Hirvonen  (1995)  ovat osoittaneet, että taloudellisilla ohjauskei-
noilla voisi olla merkittävä vaikutus ihmisten työmatkoihin esimerkiksi laajalla 
Helsingin seudulla. Kulkutapajakauman muutokset eivät sinänsä vaikuta  sen 

 paremmin  matkojen  määrään, kokonaissuoritteeseen kuin liikkuvuuteen kaan. 
Ne pienentävät kuitenkin ajoneuvokilometreinä määrittyvää suoritetta  ja 
ympäristövaikutuksia.  Liikenteessä olevien ajoneuvojen määrän pienentymi-
nen vaikuttaa selkeästi yhteiskunnallisia kustannuksia vähentävästi. 

Näin  ollen työmatkaliikenteessätuntuisikin  perustellulta keskittyä pikemminkin 
 matkojen kulkutapajakauman  muuttamiseen kuin  matkojen  määrän vähentä-

miseen. Toki toimenpiteitä tulee harkita myös ajan käytön näkökulmasta. Toi-
saalta ajan arvoista käytävä keskustelu vaatisi lisää perusteita luotaavia 
puheenvuoroja (kuten esim. Whitelegg  1993). Liiketaloudel liseen  tehokkuu-
teen nojaava  ja  tähtäävä suuntaus korostaa todennäköisesti ajansäästö jen 
vaikutuksia.  

Ostos-ja  asiointimatkojen  osuus kaikista matkoista oli vuonna  1992  yhteensä 
 26%,  ja henkilöautolla  niistä tehtiin  68% (Tielaitos 1993).  Ostos- ja asiointi

-matkoilla korostuu erityisesti nykyinen kauppojen sijoittumispolitiikka - 
edullisia ostoksia  on  haettava yhä kauempaa. Tämä johtaa yhtäältä siihen, 
että ostoksilla käydään harvemmin, mutta ostetaan kerralla enemmän. Toi-
saalta erot auton käyttäjien  ja  ei-käyttäjien välillä ovat korostuneet niin 
ostamisen rakenteen kuin mukavuudenkin suhteen. 
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Avainkysymys tuntuisikin olevan kauppojen saavutettavuus yhtäältä absoluut-
tisesti, toisaalta eri kulkumuodoilla. "Kauppa lähempänä" vähentää liiken-
nesuoritetta, "kauppaan pääsee" mandollistaa tehokkaan ostoskäyttäytymi

-sen  useammille. 

Vähittäiskaupan sijoittumisen rakenteen muuttaminen tarkoittaisi sekä 
osittaista paluuta lähikauppajärjestelmään että taajama-  ja  kaupunkikeskus-
tojen roolin korostamista. Kaavoituksessa tulisi etsiä tasapainoa  kontrollin ja 
mukauttamisen  välillä. Tulisi pyrkiä parempaan ohjaavuuteen mutta myös 
suunnitella kaupan uusia muotoja tukevaa rakennetta. Muutoksen aikapers-
pektiivi olisi näin  ollen  pitkä. Lyhyemmällä tähtäimellä tulisi kehittää joukkolii-
kenteen mandollisuuksia palvella esim. kauppakeskuksia. 

Vapaa-ajan  matkojen  osuus kaikista matkoista oli  1992  yhteensä  23%,  mistä 
peräti  76%  tehtiin henkilöautolla (Tielaitos  1993).  Vapaa-ajan matkat edusti-
vat siten miltei neljännestä kaikista matkoista. Ne ovat jatkuvasti lisääntyneet, 
kuten muuallakin Euroopassa. Suomessa kesäajan kesämökkiliikenne  on 

 varsin  merkittävää.  

Kuva  10: 	Päivittäisten  matkojen  rakenne  
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Vapaa-ajan matkat ovat keskimäärin hieman pidempiä kuin työ-  tai ostosmat
-kat (vrt. Tielaitos  1993).  Kuitenkin ainakin kaupunkiseuduilla saattaisi olla 

mandollisuuksia sekä kulkumuodon muutoksiin että  matkojen yhdistelyyn.  

Erityisen mielenkiintoista vapaa-ajan liikkuvuuden suhteen  on se,  miten 
yksilöt mieltävät vapaa-aikansa.  Oman  aikamme yhteisöllisyys  on  paljolti 
harrastepohjaista. Erityisesti kaupungeissa ihmiset eivät vietä vapaa-aikaan-
sa  sen  paremmin naapureiden kuin työtoverienkaan kanssa, vaan etsivät 
juuri itselleen mukavimmat  ja rentouttavimmat  harrastukset  ja harrastustoverit 

 paljolti yli yhteiskunta-  ja tuloryhmien  rajojen. Toisaalta harrastustovereiden 
asuin-  ja  työpaikkojen sijoittuminen saattaa vaikuttaa harrastuspaikan 
valintaan. 

Näin harrastuspaikoille matkustetaan pitkienkin etäisyyksien päästä. Tämä 
trendi  on  vaikuttanut myös harrastuspaikkatarjonnan sijoittumiseen.  Monet 
harrastusmandollisuudet  ovat kaukana asuinalueilta, vaikka niiden tilankäytön 
vaatimukset olisivat suhteellisen pienet  ja  sijoittuminen asutuksen läheisyy-
teen  tai  keskelle näin mandollista. 

Kun vapaa-ajan arvoa pidetään suurena  ja  toisaalta voidaan nähdä liiken-
teessä käytetyn vapaa-ajan arvo jopa negatiivisena (esimerkiksi huviajelut, 
maisemien katselu autolla sekä autoilu lomanviettotapana),  on  aineksia 
monitahoiseen yksilöllisen vapaa-ajan liikkumisen lisääntymiseen vahvasti 
olemassa.  

2.4 	Liikkuvuus:  laajentuvan  toi  mintasäteen  ja nopeutumi- 
sen  kierre 

Ihmisten liikkuvuus  on  eri tunnuslukujen mukaan muuttunut luonteeltaan 
siten, että päivittäisiä  matkoja  tehdään nykyisellään suunnilleen yhtä monta 

 ja  niihin käytetään suunnilleen yhtä paljon aikaa kuin  20  vuotta sitten, mutta 
kokonaismatkasuorite (km/vrk)  on  kasvanut yli  40%.  Matkat ovat siten 
pidentyneet. Yhdyskuntarakenteen laajetessa toiminnot joutuvat yhä kauem-
mas toisistaan, jolloin  matkojen yhdistely  käy entistä vaikeammiksi. Tästä 
näkökulmasta liikkujien päämääränä  on aikasäästö  ja  keinona yhteyksien 
parantaminen  ja nopeuksien  kasvattaminen (vrt.  Lehtonen &  Hirvonen  1995).  

Vaikutuksen voi kuitenkin nähdä myös toisin. Saavutetut aikasäästöt kulute-
taan elinpilrin laajentamiseen aikabudjetin sallimissa rajoissa (Willeke  1995, 

 Topp  1994, Whitelegg 1993).  Tämä tuntuu pitävän paikkansa suomalaisenkin 
kehityksen suhteen. Toimintojen hajautu misen perspektiivistä  matkojen 
pidentyminen  voidaan ymmärtää joko pidempien  matkojen  välttämättömyyte-
nä  tai valmiutena  matkustaa pidemmälle (esim. Tiehallitus  1991). 
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Henkilökohtaiset erot liikkumiseen käytetyssä ajassa ovat kuitenkin suuria, 
eikä yksilöllisten  ja  yhteiskunnallisten reunaehtojen vaikutuksia voida erottaa 
ilmiön luonteesta. Toisin sanoen työn  ja  asumisen tilallinen eriytyminen 
vaikuttaa liikkumisen tapoihin yhtenäistävästi, mutta erilaiset työnkuvat  ja 

 taloudelliset edellytykset hajauttavasti. Aikabudjetin olemassaoloa  on  pyritty 
selittämään muun muassa ihmisen luontaisella liikkumistarpeella - mistä tosin 
ei ole olemassa erityisiä todisteita. 

Aikabudjettia  ei käytetä pelkästään hyväksyttävänä mittana, vaan myös 
perusteluna liikkuvuuden parantamisen nimissä tehtävälle yhteyksien lisäämi-
selle  ja  nopeuttamiselle. Yhtäältä liikkuvuus liittyy toimintojen suoritettavuu

-teen  ja matkojen  määrään, toisaalta matkasuoritteeseen. Aktiviteettien  ja 
matkojen  määrä nousee tärkeäksi taajaan asutuilla alueilla, jossa  matkojen 
pituudet  ovat pienet. Suorite painottuu erityisesti taajamien välisessä  ja 

 harvaan asuttujen seutujen liikenteessä, sekä pitkillä työ-  ja työasiamatkoilla.  

Kun puhutaan liikkuvuuden kasvaneen  ja  kasvavan edelleen, huomioidaan 
kuitenkin lähinnä suoriteperustainen liikkuvuus - toimintolähtöinen liikkuvuus 

 on  pysynyt suunnilleen ennallaan (vrt. Tielaitos  1993).  Keskeistä onkin 
miettiä, millainen liikkuvuus  on  tärkeää, tarpeellista  ja  toivottavaa -  ja  mistä 
voidaan  ja  tulee luopua. Vaikka liikenne  on  välttämätön  osa  yhteiskuntaa, ei 
kaikki liikenne välttämättä ole yhteiskunnan edun mukaista. 

Liikkuvuuden kääntöpuolena  on  toimintojen saavutettavuus. ldeaalitilanteessa 
kaikkien yhteiskunnan toimintojen tulisi olla kullekin toiminnolle järkevimmällä 
tavalla  ja  mandollisimman helposti saavutettavissa sekä ajallisesti että 
etäisyyden suhteen. Saavutettavuuden parantaminen voi tarkoittaa sitä, että 
teitä parannetaan  ja  rakennetaan lisää, jotta yhä useammat yksityisautot 
pystyvät saavuttamaan halutut toiminnot entistä paremmin. 

Toisaalta liikkumisen muodoissa  on  mandollista saada aikaan muutoksia, 
jotka vähentävät riippuvuutta yksityisautoon perustuvasta liikkumisesta  ja 

 parantavat toimintojen saavutettavuutta ilman mittavia tieinvestointeja. Myös 
itse toimintojen sijoittumiseen vaikuttamalla voidaan niiden saavutettavuutta 
parantaa sekä suhteellisesti  (matkoja helpottavasti)  että absoluuttisesti 
(suoritteita vähentävästi). 

Saavutettavuutta  ja  liikkuvuutta ohjattaessa ei voida kuitenkaan lähteä 
normatiivisesta asetelmasta, jossa olisi kiinteät kriteerit tarpeellisuudelle, 
toivottavuudelle  tai tärkeydelle.  Pikemminkin valinnat tehdään liikennepolitii-
kan suuntaviivoissa  ja  käytännön tilanteissa. Korkeintaan voidaan osoittaa 
tiettyjä ääripäitä  ja  mandollisuuksia. 
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2.5 	Yhteenveto 

Tässä luvussa  on  hahmoteltu tilastollisen aineiston mandollisuuksia paljastaa 
tielilkenteen  ja  erityisesti henkilölilkenteen vähentämisen sekä korvaamisen 
potentiaalia. Liikenteen vähentämismandollisuus ei ole keskiarvoista, vaan 
koostuu erillisistä, erityisistä osista, jotka usein jäävät keskiarvoistavan 
tilastoinnin ulkopuolelle. Kuitenkin juuri syyt  ja  mandollisuudet autosta 
luopumiseen avaavat laaja-alaista näkemystä  hen  kilöautoliikenteen  vähentä-
misen mandollisuuksista. 

Useita erillisiä vähentämiskohteita voidaan löytää. Yleispiirteissään ongelma 
 on  kaksijakoinen:  matkoja  voidaan mandollisesti vähentää eniten lyhyillä 

etäisyyksillä, mutta tällöin vaikutus kilometrisuoritteeseen  on  vähäinen; 
suoritetta voidaan vähentää eniten pitkillä etäisyyksillä tehtävistä matkoista, 
mutta tällöin vaikutus tiellä liikkuvien ajoneuvojen kokonaismäärään  on 

 vaatimaton. 
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3. 	TARPEELLINEN  JA  TARPEETON LIIKENNE 

Liikenteen vähentämisen mandollisuuksia tutkittaessa  on  yhdeksi tarkastelun 
kohteeksi valittu tarpeellisen  ja  tarpeettoman liikenteen pohdinta. Alustavasti 
tarpeettoman liikenteen voisi määritellä sellaiseksi, jonka vähentäminen 
haittaisi mandollisimman vähän yhteiskuntaa. Sinänsä yksinkertaiselta 
tuntuva  jako  tarpeelliseen  ja  tarpeettomaan ei ole käytännössä kuitenkaan 

 kovin  helppo,  jos  halutaan pysyä edes kohtuullisen selkeissä käsitteissä  ja 
 ottaa huomioon määrittelyjen hyväksyttävyys kansalaisten keskuudessa. 

Ongelma  on  siinä, että liikenteellä ei ole  vain  yhtä tehtävää, vaan  se on  osa 
 monimutkaista yhteiskuntaa  ja  myös  sen  moraalisia  ja  eettisiä kysymyksiä. 

Siksi seuraavassa  on  tutkittu,  millä  eri tavoin tarpeellinen  ja  tarpeeton 
liikenne voidaan ymmärtää mandollisimman yleisellä  ja kattavalla  tasolla. 
Tällainen esiymmärrys  on  tärkeää, jotta tielaitoksen toiminta yhteiskunnassa, 
erilaisten intressiryhmien ristitulessa, ei aiheuttaisi turhaa närkästystä. 
Konkreettiset aluekohtaiset arviot  tai  laskelmat tarpeettomasta, siis vähen-
nettäväksi sopivasta liikenteestä voidaan tehdä vasta näiden pohdiskelujen 
jälkeen.  

3.1 	Tarpeellinen liikenne  soslaalisena tarpeena  

Milloin voidaan puhua tarpeellisesta liikenteestä? 

Yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa  ja  tiedotusvälineissä puhutaan 
eri yhteyksissä "tarpeellisesta" melko vaihtelevin  ja  usein keveinkin perustein. 
"Tarpeellinen' esiintyy usein merkityksessä "meidän mielestämme näin tulisi 
tehdä", siis intressinä. 

Tielaitoksen  tutkimuksissa ei olla juuri aiemmin pohdittu liikenteen tarpeelli-
suutta, vaan kysyntä  ja  tarjonta ovat olleet tarkastelujen kohteena. Tällöin 
liikenne  on  tarpeellista,  jos  se  toteutuu. Liikenne tarve  on  sama kuin kysyntä. 
Tarpeellisuutta  on  käsitelty sivuteemana julkaisussa  Liikenneturvallisuus  ja 

 tienpidon  vaihtoehdot,  tulosraporiti (Tielaitoksen selvityksiä  38/1995).  Tutki-
muksessa  on hahmotettu  reilun parinkymmenen intressiryhmän karttaa suh-
teessa liikenteen tarpeellisuuteen. Samalla  on  tutkittu sitä, kuinka tarpeellinen 

 ja  tarpeeton liikenne hahmotetaan. Tuloksena oli seuraava, yleiseen työkes-
keiseen etiikkaan sopiva jäsennys  ja  siihen liittyvä alustava pohdinta:  

1. Huviliikenne  luokitellaan useimmiten turhaksi.  
2. Työhön  ja tuotantoelämään  liittyvä liikenne koetaan yleensä 

tarpeelliseksi.  
3. Kysymys tarpeellisesta liikenteestä nähdään myös logistisena 

 ja  yhdyskunta-  ja aluerakenteellisena  kysymyksenä. 
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Jos  yhdyskunta-  ja  aluerakenne  on  hajanainen,  se  tuottaa 
turhaa liikennettä. 

Kolmijäsennys  voidaan esittää myös seuraavasti: turha liikenne  on a)  tuolla-
matonta,  b)  tehotonta  tai C)  oikeuttamatonta. lntressiryhmien  ja  yleisemmin 
kansalaisten käsitystä tarpeellisesta liikenteestä voidaan arvioida  sen  mu-
kaan, missä määrin  se  liittyy työ-  ja  tuotantoelämään  tai  yleisemmin tehok-
kaaseen toimintaan. 

Jonkin tietyn liikkumisen tarpeellisuutta voidaan arvioida  sen  mukaan, kuinka 
oikeutettuna sitä pidetään. Turhilta liikkujilta puuttuu yhtäläinen oikeus liikkua. 
Ongelmana  on,  että ulottuvuudet eivät ole yhteismitallisia. Ne ovat erilaisia 
puhetapoja, jotka lähtevät eri lähtökohdista. 

Seuraavassa tarkastellaan tarpeellisen liikenteen käsitettä erilaisista käsitteel-
lisistä  ja  yhteiskunnallisista näkökulmista. Tarkoituksena  on  avata lukijan 
silmät huomaamaan tarpeellisen liikenteen käsitteen laajuus  ja  monimerkityk-
sellisyys.  Sen  jälkeen rajaudutaan kapeampaan käsittelyyn pienen ryhmä-
haastattelualneiston avulla eli siihen, kuinka ihmiset todellisuudessa puhuvat 
liikkumisensa tarpeellisuudesta. Tämän jälkeen pohditaan vielä muiden 
tutkimusten valossa liikenteen tarpeellisuuden piirteitä. 

Tarvekäsitteen  erittelyä 

Pekka Sulkunen  on  asettanut tarveselityksille kaksi ehtoa, jotta ne olisivat 
päteviä. Ensimmäinen niistä merkitsee sitä, että tarve  on  jotain, joka  on 

 välttämättä tyydytettävä. Toiseksi tarpeen  on  osoitettava, ettei  sillä,  tarvitta
-valla  käyttäytymisellä, ole olemassa korvikkeita (Sulkunen  1987:91).  

Liikenteeseen liittyvissä tarpeissa täytyy tehdä ensinnäkin rajaus ns. luonnol-
lisiin perustarpeislin. Niissä  on  kyse ravinnon  ja  lämmön kaltaisista ihmiselä-
mälle välttämättömistä tarpeista, joita ilman elämä kävisi  varsin  pian mandot-
tomaksi. Toisaalta pian hengissä säilymisen jälkeen perustarpeetkin alkavat 
määrittyä sosiaalisesti eli  on  otettava kantaa siihen, minkä katsotaan esimer-
kiksi olevan aliravitsemusta. 

Elämme modernissa kulutusyhteiskunnassa, jonka tarpeista valtaosa  on 
 jotain muuta kuin perustarpeita. Erityisen tyypillinen modernin yhteiskunnan 

ilmiö  on  tarve liikkua paikasta toiseen.  Sen  määrällistä minimiä  tai maksimia 
on  mandotonta määritellä, koska liikkumistarve  ja  samalla liikenteen tarve 
johtuu paljolti vaihtelevista yhteiskunnallisista  ja  yhdyskunnallisista  olosuh-
teista. Niinpä tarpeellisen liikenteen määrittely  on  tehtävä yhteisesti, sosiaali-
sesti. 
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Tarpeesta voi sanoa yleisesti, että  se  kohdistuu aina johonkin.  Se on  viime 
kädessä vakavan välittömän vahingon välttämistä. Ryhmän tarve edellyttää 
yhteisen käsityksen  toivottavasta  ja  kukoistavasta  asioiden tilasta  (Thomson 
1987).  Seuraavaksi käydään läpi erittely, jossa sosiaalisen tarpeen ympäriltä 
karsitaan sitä lähellä olevat käsitteet  ja  suhteutetaan  ne tarpeeseen  (kts. 

 myös  kuva  11).  Tämän pohjalta voidaan eritellä myös mandollisesti sekavan 
tuntuista  tarpeellisuusargumentointia  yleisissä tiedotusvälineissä.  

Kuva  11: 	Sosiaalisesta tarpeesta  erotettavat tarvekäsitteet  
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Tarpeen yhteIsesti tapahtuva määrittymlnen 

Ensimmäiseksi täytyy erottaa puhe väärästä tarpeesta. Sitä  on  ainakin 
kandenlaista  (Thomson 1987).  Ensimmäinen versio väärästä tarpeellisuudes-
ta perustuu ajatukseen, jonka mukaan  tarvitsijalia  olisi  jo  kaikki tarpeellinen 

 tai  ainakin riittävästi sitä, mitä sanoo tarvitsevansa lisää. Esimerkiksi uutta 
tietä ei tarvita, koska  vanhankin  tien  välityskyky  on  parannettuna  riittävä. 
Ylipäänsä yleinen  kasvukriittinen  kanta  nojaa tämän tapaiseen  argumentoin

-tim.  

Toisenluonteinen  tausta väärän tarpeen  syytökselle  muodostuu siitä, että 
tarve  on  omaksuttu pakon  tai  uhan  alla.  Esimerkiksi liian väljä  yhdyskuntara-
kenne  pakottaa yksilön ajamaan omalla autolla. Yksilön näkökulmasta 
tarpeellinen liikenne  on  tällöin laajemmasta näkökulmasta tarpeeton  ja 

 vältettävissä esimerkiksi  liikennesuunnittelijoiden  ja  kaavoittajien yhteistyöllä.  
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Sosiaalisesta tarpeesta tulee erottaa  yksilökohtainen  halu  ja  henkilökohtainen 
tahtominen (Doyal &  Gough 1991).  Halu kohdistuu aina johonkin,  jota  ei voi 
lopullisesti  ja  täydellisesti saada. Rationaalisen toiminnan näkökulmasta tämä 

 on  tietenkin irrationaalia, koska tavoitetta ei voida perusteltusti ajatella 
saavutettavan (toivo  on  eri asia). Halu  on  yhtenä osatekijänä vahvasti 
mukana juuri henkilökohtaisessa tahtomisessa. Siten  se  voi osaltaan selittää 
yksilön toimintaa. Esimerkki halupainotteisuudesta olisi intohimoinen henkilö-
kohtainen autoilu,  jota  määrällisesti ei voi toteuttaa,  tai  halu aina  vain kalliim-
pun  autoihin, joita ei ole kuitenkaan varaa hankkia. Henkilökohtainen tahtomi-
nen  on  ikään kuin rationaalisempi aste halusta:  se  kohdistuu rationaalisem

-min  johonkin, jonka yksilö voi uskoa saavuttavansa  tai  jonka  hän  uskoo 
olevan perusteltua saavuttaa. Esimerkiksi henkilökohtainen tahto toimittaa 
kaikki asiansa omalla autolla,  tai  auton vaihtaminen uudempaan. 

Toiseksi sosiaalisesta tarpeesta tulee erottaa intressin käsite. Giddensin 
mukaan halut  tai tarvitseminen  ovat intressin perusta. Intresseihin sisältyy 
myös tieto siitä, mihin täytyy ryhtyä yritettäessä toteuttaa haluja  tai  tarpeita. 
Siten intressiin liittyvät toteuttamistavat. Intressit merkitsevät mandollisia 
toimintavaihtoehtoja. lntresseissä voidaan puhua myös oikeutetuista vaati-
muksista tarpeen  tai  halun  ti laila (Giddens 1979:284-286).  Henkilökohtaisena 
intressi tarkoittaa välittömän halun punnintaa yksilön pyrkiessä johonkin 
laajempaan, esimerkiksi monen emotionaalisen tason takana olevaan tavoit-
teeseen  tai oikeutukseen.  Tavanomaisin esimerkki  on  välttää mielihyvää 
tuottavien aineiden, kuten  alkoholin  nauttiminen, jotta säilyisi terveempänä. 
Sovellettu liikenne-esimerkki olisi epämukavankin joukkoliikenteen käyttämi-
nen mukavan henkilöauton sijasta, jotta henkilökohtainen intressi puhtaam

-masta  hengitysilmasta toteutuisi. 

Instituutioiden, esimerkiksi etu-  ja yhteistyöjärjestöjen  sekä viranomaisten 
kannalta tarpeellisuus  on  itse asiassa intressiä. Niinpä puhutaankin intressi- 
piireistä. Toisin sanoen, kun kyse ei ole vakavan haitan välttämisestä  tai 

 muusta välittömän elintärkeästä seikasta, vaan etujen painotuksista yhteis-
kunnallisessa keskustelussa,  on  kyse intresseistä eikä tarpeista. Luonnolli-
sesti kyse  on  tällöinkin epätarkasta rajanvedosta: kuinka jokin instituutio 
määrittää itselleen elintärkeät seikat  ja  kuinka  se  saa niille yhteiskunnallisen 
hyväksynnän. Esimerkiksi tielaitoksen intressissä voi olla vähentää liikennet-
tä, jotta  se  selviäisi tulevaisuudessa viranomaistehtävistään -  tai  sen  intressi - 

nä  saattaa olla lisätä liikennettä, jotta tienrakentajille olisi riittävästi töitä. 

Intressitasoinen tarvekäsite  on  tärkeä, koska sille tasolle jäädään käytännös-
sä. Teoreettisesti täydellisenä käsitteenä sosiaalinen tarve olisi eri yhteiskun-
nallisten toimijoiden  tai  jopa yksilöiden intresseistä koostuva yhteinen käsitys 
toivotusta  ja kukoistavasta  asiain tilasta. Käytännössä tällainen ei voi kuiten-
kaan toteutua. Niinpä asiassa jäädään taistelevien intressien kenttään. 
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Normatiivinen  Ja  välineellinen tarpeelilsuus  

Edellisiä  jakoja  laajempi  jäsennys  perustuu siihen,  käsitetäänkö  tarve  norma-

tilvisena  vai  välineellisenä. Välineellinen  tarve kohdistuu  A:han,  jotta saatai-
siin  B.  Normatilvinen  tarve puolestaan kohdistuu johonkin,  jota  ilman olisi 
mandoton olla  tai  jota  ilman ei pitäisi olla. 

Kun esimerkiksi teollisuuden edustajat puhuvat tiestä  ja  liikenteestä  välineelli

-sen  tarpeellisuuden  mielessä  (rekkaliikenne  on  tarpeellista, jotta saadaan 
tavaraa tehtaalle), luonnonsuojelijat saattavat ymmärtää tuon  tarpeellisuuden 

normatiivisessa  mielessä  ja  siirtyvät  oikeutuskysymyksiin:  miksi teollisuudella 
 on  oikeus määritellä  tarpeellisuus  ja  pilata siten ympäristöä  liikenteellä?  Tai: 

 miksi nopea  läpiajollikenne  on  tärkeämpää kuin hidas  paikaliisliikenne? 
 Toisin sanoen ristiriitaan joudutaan, koska tavoitteet ovat erilaiset. Tarpeelli-

suudesta voidaan puhua vasta, kun ollaan yhtä mieltä tavoitteesta.  (vrt. 
 Thomson 1987).  

Yhteiskuntaelämässä käy helposti niin, että  normatiivinen tarpeellisuus  jää 
 ääneen  lausumattomaksi,  kaikkien  oletukseksi  kaikkien yhteisestä arvomaail-

masta.  Sen  sijaan yleisemmin puhutaan tarpeellisuudesta  välineellisessä 

 mielessä. Samalla  arvolataukset  vaikuttavat  neutraali mmilta.  Tällaisella 
 puhetavalla  liikenne asettuu palvelijan rooliin. Niinpä puhutaan siitä, kuinka 

liikenne  vain  palvelee tiellä  liikkujien  tarpeita, mutta ei siitä, kenen  intressistä 
 katsoen tuo palveleva liikenne  on  tarpeellista. 

Tarpeellisuudesta puhuminen  (välineellisessä  mielessä) tukee edellä maini-
tuissa  esimerkeissä tarpeellisuuden  normatiivista luonnetta. Toisin ilmaistuna, 

 sanottaessa  vain  palveltavan tiel läli  i  kkujien  tarpeita hyväksytään samalla 
tarpeet  normatiivisiksi  tarpeiksi. Ilman niitä ei voitaisi olla  ja  muutoinkin niihin 

 on  syytä suhtautua vakavasti.  Jos  halutaan olla vastuullisia pitemmällä 
aikavälillä,  on  välineellisen tarpeeliisuuden  arvioissa siis oltava varovaisia. 

Tarpeellisen liikenteen  normatilviset  ehdot 

Mikäli liikenteestä halutaan puhua rationaalisesti  ja  ideaalisesti  kaikkia 
 koskevana  tarpeellisena toimintana, tulee seuraavien kolmen ehdon täyttyä:  

1. Pystytään valitsemaan käytettävissä olevan  tietopohjan,  arvo- 
lähtökohtien  ja  eri päämääriä koskevan tietoisuuden pohjalta 
saavutettavissa oleva päämäärä.  

2. Valitun päämäärän pitää olla osallistujien kesken sama  tai 
 ainakin siitä tulee vallita riittävä konsensus.  

3. Pystytään rationaalisesti valitsemaan eri keinoista ne, joilla 
yhteistä päämäärää  on  mandollista tavoitella.  
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Normatiivinen tarpeellisuuden määräytyminen  edellyttäisi siis periaatteessa 
yhteisten arvojen, päämäärien  ja  yhteisesti hyväksyttyjen järkevien keinojen 
olemassaoloa. Käytännön liikennepoliittisessa keskustelussa näin ei ole  ja 

 tällainen lähtökohta ajautuu umpikujaan. Konsensusta  on  haettava hakemalla 
soveliaita keinoja  ja  keskustelemalla tavoitteista arvostusten pohjalta. Tällöin 
keskustelu voi myös hajautua erilaisten normatiivisten katsantojen (esim. 
liikkumisen vapaus, talouskasvu, elinvoimaisuus, peruspalvelutaso  tai 

 ekologiset lähtökohdat), niitä yhdistelevien ideologioiden  ja  konkreettisten 
toimijoiden väliseksi aidoksi kilpailuksi. 

Ristiriidattomana yleiskäsitteenä  tarpeellinen liikenne  on  siten  varsin  vaativa 
 ja  sellaisenaan hedelmätön. 

Tielaitokselle  tarpeellisen  lIIkenteen  käsitteen käyttöä ei siksi voi suositella 
missään tarkempaa ilmaisua  vaativissa  yhteyksissä.  

Jos  yhteiskunnallisessa keskustelussa ollaan esimerkiksi taloudellisten käsit-
teiden piirissä, silloin tulee myös pysyä niissä.  On  parasta puhua esimerkiksi 
toteutuneesta kysyn nästä eikä tulkita toteutunutta liikennesuoritetta tarpeelli-
suuden todisteeksi. 

Tarpeellisuuden puhetapojen  suunnista 

Tarpeellinen liikenne  on  edellisten perusteella jonkinlainen ideaali, malli, 
johon voidaan  vain  viitata. Viittaustapoja voi eritellä esim. seuraavasti: 

Katsotaanko, että tarve tulee todistettua suosituimmuutena  ja 
tilastollisena mieltymyksenä,  vaikka näitä voidaankin muokata 
instituutioilla, tuotannon  ja jakelun prosesseilla  vai katsotaanko, 
että kaikki  se on järjetäntä,  mikä  on  tuottavuuden  ja  vapauden 
ihanteiden kanssa ristiriidassa.  

2. Toiseksi voidaan ajatella, että yksilöt  kyllä  tietävät mikä heille 
itselleen  on  parhaaksi.  

3. Kolmanneksi voidaan ajatella, että perustavaa laatua olevat 
tarpeet vaihtelevat eri ryhmien keskuudessa, vaikka kaikkialle 
tarjotaankin samaa standardia.  

4. Neljänneksi voidaan lähteä siitä, ettei ole perustavan laatuisia 
tarpeita, vaan  vain  eri ryhmien puhetapoja, joissa tarpeellisuus 
määritellään. Samalla katsotaan ryhmän tietävän, mikä  on  sille 
parhaaksi. (Doyal &  Gough 1991). 
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Käytännöllisen yksioikoisia viittauksia tarpeelliseen liikenteeseen voi  sen 
 sijaan hakea vaikkapa seuraavista esimerkeistä: 

- 	Tuotantotalous  tarvitsee liikennettä saadakseen tuotteensa 
markkinoille  ja  raaka-ainetta itselleen. 

- 	Autoperäinen  liiketoiminta tarvitsee liikennettä elääkseen  ja 
kasvaakseen. 

- 	Paikkakunnan liike-elämälle tietty henkilöautoliikennemäärä voi 
olla tarpeellinen, jotta riittävä asiakasvirta uskotaan saavutetta-
van. 

- 	Yksilöllä voi olla tarve päästä jonnekin  ja  sieltä pois. 

Edellinen tarkastelu monimutkaistuu kuitenkin heti,  jos  ajatellaan erilaisia 
toteuttamisen mandollisuuksia edellä mainituille tarpeille. Tässä ei voida 
esittää kaikkia mandollisia vaihtoehtoja, vaan  vain  avata hiukan suuntia. 
Toisin sanoen  em.  yhteyksissä  on  ratkaistava esimerkiksi: 
- 	kuljetetaanko tuotteet tehtaalle  ja  raaka-aineet maanteitse, 

vesitse vai raiteita pitkin, 
- 	painottuuko  autokauppa vai auton käyttö, 
- 	voiko asiakasvirta kasvaa moninkertaisesti nimenomaan ilman 

autoja, esim. kävelykatujen ansiosta  ja 
- 	millä liikennevälineellä  yksilö liikkuu milloinkin.  
On  myös kysyttävä, missä määrin esimerkiksi erilaiset tarpeellisuustyypit 
tekevät liikenteen kasvun hyväksyttäväksi,  jos  yleiset mandollisuudet kuten 
saavutettavuus heikkenevät oleellisesti? 

Seuraavaksi analysoidaan, miten asia ymmärretään ihmisten  (ja  hiukan 
asiantuntijoidenkin) arjessa tehtyjen ryhmähaastattelujen pohjalta.  

3.2 	Analyysi asiantuntijoiden  ja  ei-asiantuntijoiden käsi- 
tyksistä 

Mitä tarpeellinen liikenne voi merkitä käsitteenä  ja  miten  se  ihmisten arjessa 
ylipäänsä mielletään? Koska tästä näkökulmasta tutkittua tietoa  on  vähän, 
ongelmaa  on  lähestytty tässä esiselvityksessä kokeellisin laadullisin mene-
telmin. Ne antavat tuloksena yleisiä jäsennyksiä. Tarvittaessa näitä jäsennyk-
siä voidaan myöhemmin käyttää vaikkapa tilastollisesti edustavien kyselyiden 

 ja haastatteluiden  perustana. 

Aineiston kuvaus 

Tarpeellisen  ja  tarpeettoman liikenteen määrittämisen laadullinen aineisto 
koostui kolmesta ryhmähaastattelusta. Niihin osallistui yhteensä  21  ihmistä. 
Kanden ensimmäisen maallikkoryhmän osallistujat eivät työskennelleet  tai 

 edes harrastaneet liikenne-  tai  autoalan piirissä. 
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He  olivat tavallisia kansalaisia, keski-  ja  aiempaa keskiluokkaa sekä työvä-
estää. Koulupohjana oli yleisesti koulu-  tai opistotaso. Ammatteina  olivat 
esimerkiksi sähkömekaanikko  tai vakuutusvirkailija.  

Ensimmäinen maallikkoryhmä koostui pääkaupunkiseudulla  ja  toinen Mikkelin 
seudulla asuvista.  Kolmas ryh  mä  koostui erilaisten liikennesektorin intressita

-hojen  edustajista eli asiantuntijoista. Tässä ryhmässä oli mukana myös yksi 
Helsingin kaupungin liikennesuunnittelija  ja  Tilastokeskuksen tutkija. Naisia 

 ja  miehiä oli ryhmissä suunnilleen yhtä paljon, paitsi asiantuntijaryhmässä, 
jossa  vain Liikenneliiton  edustaja oli nainen. Muut asiantuntijaryhmään 
osallistuneet järjestöt olivat Autoliitto, Linja-autoliitto  ja yR.  Asiantuntijaryh-
män ei ollut tarkoitus edustaa  koko  etujärjestö-  tai asiantuntijakenttää,  vaan 
toimia näytteenä asiantuntijapuheesta ryhmässä, jossa  on  oletettavasti 
vastakkaisia näkökantoja. 

Asiantuntijaryhmän koulutustaso oli ei-asiantuntijoita korkeampi.  Paria 
merkonomia  lukuun ottamatta olivat edustettuina tekniset, taloudelliset, 
yhteiskunnalliset  ja  luonnontieteen akateemiset perustutkinnot. Ei-asiantunti-
jaryhmien ikähaitari oli laajempi kuin muiden,  sillä  nuorimmat osallistujat 
olivat parikymppisiä  ja  vanhin  70-vuotias. Helsingin ryhmän osallistujien 
keski-ikä oli  35  ja  Mikkelin  45  vuotta. Asiantuntijaryhmän nuorin oli  26  ja 

 vanhin  54  vuotta.  Koko  aineistossa osallistujien keski-ikä oli vajaa  41  vuotta. 
Vakituisesti autoilevia oli noin puolet, kuitenkin niin, että yksityisauto  tai  kyyti 

 sillä  oli lähes kaikkien saatavilla. 

Analyysin teemat 

Syntynyt laadullinen aineisto oli luonteeltaan tavattoman  rikas.  Seuraavassa 
 on  noudatettu kirjoitustapaa, jossa lainausmerkeissä  on  ryhmiin osallistujan 

puhetta joko suorana sitaattina  tai  useiden puhujien sisällöllisenä koosteena. 
Puolilainausmerkkejä  on  käytetty tässä tekstissä esiintyvien työkäsitteiden 
yhteydessä, jotka eivät ole vakiintuneita tieteellisiä käsitteitä mutta eivät 
myöskään suoria sitaatteja. Analyysissä keskitytään kuitenkin  vain  neljään 
keskeisimpään teemaan:  

1) liikkumista koskevaan suhteeseen,  
2) tarpeellisen  ja  tarpeettoman liikenteen määrittämiseen,  
3) liikennekäsitteen  määrittämiseen  ja  
4) ajatuksiin siitä, missä olosuhteissa  tai  mistä syystä ryhmän 

jäsenet voisivat luopua omasta henkilöautostaan. 

Ryhmien sisällä esiintyi toki monenlaisia kantoja, mutta seuraavassa esite-
tään  se,  mistä oltiin pitkälti yhtä mieltä. Ryhmäkeskusteluissa  vain urheilulii

-kunta rajattiin pois liikkumisesta. 
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Tarpeellisen  ja  tarpeettoman liikenteen käsittämisen yhtenä lähtökohtana oli 
asiantuntijoiden  ja  ei-asiantuntijoiden vertailu. Vertailulla haluttiin kysyä, 
ovatko suunnittelun  ja  päätöksenteon maailmat liian kaukana kansalaisen 
arjesta. Asiantuntijat ottivat esiin odotetusti käytännön arkikokemusten ohella 
liikenteen yhteiskunnallisen  ja  suunnittelun puolet sekä ohjauksen.  He 

 näkivät liikenteen arjen ohella ympäristökysymyksenä  ja -  paljolti siihen 
liittyen - moraalisena kysymyksenä.  Sen  sijaan maallikot pysyivät tiiviisti arjeri 
välttämättömyyksien kuvauksissa. Siinä lyhyen aikavälin henkilökohtaisen 
talouden laskelmointi oli hallitseva. Asiantuntijoiden ajatukset olivat odotetusti 
muita jäsentyneempiä. Käsiteltyjen neljän teeman suhteen ei ryhmissä 
ilmennyt merkittäviä linjaeroja eli perusnäkemykset olivat lähellä toisiaan. 

Teema  1:  suhde liikkumiseen 

Vaikka liikenteen aiheuttamat haitat ovat olleet esillä julkisuudessa  jo  pitkään, 
tuntuu liikkuvuus, liikkeellä olo  ja  liikkeelle pääseminen olevan edelleen jotain 
myönteistä. Niinpä oli kiinnostavaa sivuta asiaa ryhmähaastatteluissa, joissa 
päästiin penkomaan liikkumisen monimerkityksellisyyttä. 

Kun ryhmien jäseniltä kysyttiin "tuntisivatko  he  menettävänsä vai saavansa 
jotain,  jos  oma liikkuminen lisääntyisi  tai  vähentyisi,  kannat vaihtelivat oman 
elämäntilanteen perusteella. Paljon työnsä vuoksi liikkuvat eivät halunneet 
liikkua enempää, joskin pitkät lomamatkat ulkomaille olivat asia erikseen. 
Äärimuodossaan mandollisuus liikkumiseen nähtiin jopa hyvälle  ja  terveelle 
elämälle välttämättömänä. Yleinen  kanta  fyysistä arjen liikkuvuutta kohtaan 
oli kuitenkin neutraalin  ja  myönteisen rajamailla. Parissa poikkeustapaukses

-sa  'hyvä ympäristötahto' sai keskustelijat vastustamaan motorisoitua liikku-
mista. 

Teemat  2  Ja  3:  MItä  on  tarpeellinen  Ja  tarpeeton liikenne?  Ja  mitä  on 

 liikenne?  

Jos  tarpeellinen/tarpeeton  -jaottelun mukaan etsitään vähennettävää henkilö-
autoliikennettä, mitä  se  tarpeellinen  ja  tarpeeton sitten  on  ihmisten mielissä? 
Kysymykseen ei saatu kohteilta suoraa vastausta. Ensinnäkin kysymys 
kosketti arjen tasolla ihmisten perustavia olemisen kokemuksia.  Sen  jäsenty-
nyt pohdinta koettiin tietyssä mielessä kiusalliseksi  ja luokittelevaksi .  Taval-
listen kansalaisten haastatteluissa ilmeni myös, että  koko  luokittelu koettiin 
paljolti alistavaksi päätöksentekijän näkökulmaksi. Asiantuntijat  sen  enempää 
kuin ei-asiantuntijatkaan eivät kokeneet mandolliseksi vastata ainakaan arjen 
näkökulmasta kattavasti kysymykseen siitä, mikä olisi tarpeetonta  ja  mikä 
tarpeellista liikennettä. Heidän mielestään kaikki matkat olivat tarpeellisia. 
Edellisten ongelmien lisäksi suora kysymys oli liian monitahoinen  ja  liiaksi 
yksilön vapauteen  ja  oikeuksiin puuttuva. 
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Perustavin  apu tarpeellisuuden arviointi  in  löytyikin ryhmäkeskusteluissa siitä, 
kuinka osallistujat määrittivät liikenteen.  Se,  mikä ei ole 'liikennettä, ei voi 
myöskään olla  kovin  tarpeellista liikennettä. Jokin toiminta voi olla  kyllä 

 muutoin tarpeellista, mutta liikenteenä sitä ei nähty tarpeellisena. Liikenne 
käsitteenä määrittyi osallistujien puheiden perusteella seuraavista kandesta 
pääehdosta  ja  yhdestä lisäehdosta: 

Päämääräehto:  Liikenne  on  sellaista liikkeellä oloaja liikkumista, jossa ollaan 
menossa jonnekin  tai  lähdetään jostakin. Tyypillisesti matkalla  on  konkreetti-
nen päämäärä, paikka jonne ollaan (seuraavaksi) menossa. Mutta myös 
liikkeelle lähtemisellä voi olla joskus suuri merkitys: päästä pois jostakin 
paikasta. Molempiin, joskin lähinnä jälkimmäiseen (lähtemiseen), voi liittyä 
myös psyykkinen suhde: pääsy johonkin mielentilaan  tai  siitä pois. 

Reittineuvotteluehto:  Liikenne  on  liikkeellä oloa, jossa  on  pakko huomioida 
muita liikkeellä olijoita. Esimerkiksi yksinään metsässä kävely ei ole liikennet-
tä, koska siinä ei tarvitse huomioida vastaantulijoita.  Sen  sijaan pysäköinti-
paikalla ajaminen kävelijöiden seassa  on  liikennettä, koska muiden kanssa 
täytyy pitää alati pienen pieniä reittineuvotteluja. 

Nämä kaksi ehtoa olivat perusedellytykset. Niiden puuttuminen teki liikkeellä-
olosta 'vähemmän' liikennettä. Esimerkkinä tällaisesta tuotiin esiin tyypillisesti 
kortteliralli. Senkin taustalla nähtiin toki tarpeita, muttei liikenteen näkökul-
masta. 

Aikaehto:  Kolmas  täydentävä ehto tuli spontaanisti esiin  vain  pääkaupun-
kiseudun ryhmässä.  Se  oli ajallinen ulottuvuus: "pitää ehtiä".  Jos on "vain 
kävelyHä',  ei ole voimakasta konkreettista päämäärää (päämääräehto). 
Rauhallisella seudulla ei tarvitse käydä reittineuvotteluja muiden liikkujien 
kanssa (reittineuvotteluehto) eikä tarvitse ehtiä määräaikana määräpaikkaan. 

Pääkaupunkiseudun ryhmän puheissa  matkan ja  jopa  sen  eri vaiheiden kesto 
oli ihmisillä hämmästyttävän tarkasti mielessä. Aika oli joukkoliikenteellä 
tehdyn, etenkin työmatkan keskeinen käsitteellinen sisältö "etenemisen 
vaikutelman", "oman ajan', lukemisen  ja  levon ohella. Ajaksi käsitteellistymi-
nen teki työmatkasta 'putken'.  Se on  ikään kuin tyhjiö etenemistä varten, 

 matkan alun ja  lopun välillä.  Matkan  tekeminen useilla joukkoliikennevälineil
-lä,  erityisesti poikittaisliikenteessä, edellyttää eräänlaista 'kellosuunnistusta'. 

 Se on  vaivalloista  ja epäonnistuessaan  turhauttavaa. 

Mikkeliläisetkin  ottivat moneen otteeseen esiin vastaavan ilmiön aikataulujen 
yhteensopimattomuudesta, mutta  he  eivät hahmottaneet bussinvaihtoja 
suurinistusverkostona. 
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Pienemmän mittakaavan liikennettä ei siis hahmotettu kellotetuksi suunnis-
tusverkostoksi, kuten pääkaupunkiseudulla, vaan yksittäisiksi, joskin toistuvik

-si konkreettisiksi tapahtumiksi.  Kun pääkaupunkiseudulla vaihdon epäonnis-
tumisen syynä oli "aikataulujen yhteensopimattOmuUS', mikkeliläisille  'se 

 toinen linja ei odota, vaikka olen ostanut siirtolipun". Pääkaupunkiseudulla 
abstraktit aikataulut määräsivät koneellisesti vaihdon onnistumista, Mikkelissä 
bussinkuljettajan joustamattomuus. 

Ylipäänsä ryhmäkeskusteluissa muotoutui osallistujien  kuva  liikenteestä 

 varsin  sosiaalisena, yhteisällisenä toimintana:  jos  liikkuu  "vain  itseä varten, 
ei ole liikenteessä, ei ote sosiaalinen. Myös aikaulottuvuus viittaa sosiaalisuu-
teen. Tällöin otetaan huomioon yhteisön  tai  yhteiskunnan muut ihmiset  ja 

 heidän aikataulunsa. 

Kvalitatiivinen  aineisto ei pyrkinyt tilastollisessa mielessä kattavuuteen, vaan 
mielekkääseen jäsennykseen. Tällöin saadaan esille herkästi nekin seikat, 
joita tutkimusta atoitettaessa ei osattu ottaa huomioon. Tässä tapauksessa 
pienikin aineisto osoittautui kattavan oloiseksi. Saadut tulokset vastaavat 
yleistä kulttuurin määrittämää ajattelutapaa, jonka mukaan päämäärätän, 
kiireetön kuljeskelija, joka ei välitä tuon taivaallista mistään aikatauluista, 
vaikuttaa vähintäänkin epäilyttävältä hunsvotilta. Samoin aikasuhteen esiinty-
minen vahvempana Helsingissä kuin Mikkelissä sopii laajempaan ilmiöän. 
Monimutkaisesti toimivassa liikenteessä liikku  mista  aletaan hahmottaa ajassa 
eikä  matkassa.  Tunnettuna esimerkkinä tästä  on  pohjoisamerikkalaisen  ja 

 suomalaisen autoilijan puhetavan ero: naapurikaupunkiin  on  USA:ssa puoli 
tuntia, mutta Suomessa  50  kilometriä. 

'Tarpeeton' liikenne 

Päämäärä-  ja reittineuvotteluehtojen  merkitystä vahvistaa  se,  että ne sopivat 
jäsentämään puheita tarpeettomasta liikenteestä. Ryhmät eivät aina olleet 
yksimielisiä esimerkeistä  ja tarpeettomuuksille  löydettiin toisinaan liikenteen 
ulkopuolisia, esimerkiksi sosiaalisia  ja  kaupallisia perusteita. Tässä yhteydes-
sä näkyi myös, että "tarpeettomalla"  on arkipuheessakin  'poistettavaksi 
sopivan'  tai korvattavan sivumerkitys.  Esiin nousseet ajatukset tarpeettomas

-ta  tai korvattavasta  liikenteestä voi jäsentää kolmeen: 'tandittomuus', pää-
määrän puuttuminen  ja  taloudellinen laskelmointi. 

Osallistujat ottivat tarpeettoman liikenteen yhteydessä esiin ensinnäkin 
'tandittomat' (ei keskustelijoiden käyttämä termi) liikkujat, jotka ovat liian 
hitaita, kuten traktorit,  tai  liian nopeita. Toiseksi tandittomaksi katsottiin 
kortteliralliin liittyvä nuorison kilpa-ajo yleisillä teillä  ja  etenkin kaduilla. 
Samaan kastiin lukeutui esimerkki eläkeläisistä, jotka eivät ymmärrä liikkua 
asioillaan muulloin kuin yleisinä ruuhka-aikoina. 
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Asiaa havainnollistettiin edelleen esimerkillä kaupan "etuoven nurkalle pysä-
köimiseen pyrkimisestä". Näin keskustelijat tulivat viitanneeksi aiemmin 
mainittuun reittineuvottelukriteeriin. Tarpeeton  tai  ainakin jollain lailla ei- 
toivottu liikenne  on  sellaista, joka ei huomioi riittävästi muita liikkujia eikä 
antaudu heidän kanssaan reittineuvotteluihin. Tällainen toiminta hidastaa, 
haittaa  tai  pelottaa muita liikkujia. 

Toinen tyyppi tarpeettomasta liikenteestä sopii konkreettisen päämäärän 
kriteeriin. Osall istujat kritisoivat verovapaan  alkoholin ku Ijettamista  matkusta-
jalaivoilla  ja lentokoneissa,  koska järkevämpää olisi myydä alkoholi maissa 

 tai  "saman" oluen rahtaamista Pohjois-Suomesta etelään  ja  päinvastoin  vain 
 erilaisen etiketin vuoksi. Näissä esimerkeissä liikenteen "turhuus" perustuu 

konkreettisen päämäärän puutteeseen, koska alkoholi päätyy ikään kuin 
samaan paikkaan mistä lähtikin. Samoin konkreettisen päämäärän väheksy-
minen antaa tulkintanäkäkuiman esimerkille, jossa "saman auringon perässä 
matkustamista" kaukomatkoille pidetään turhana: miksi matkustaa vielä 
kauemmas, kun konkreettinen päämäärä, aurinkoisuus  ja  lämmin itmanala, 

 on  saavutettavissa lyhyemmälläkin matkustamisella. 

Reittineuvottelu-  ja päämääräkriteerien  lisäksi esiintyi tarpeettomuusesimer-
keissä viittauksia myös taloudelliseen laskelmointiin: "onko tarpeellista 
matkustaa halpojen ostostarjouksien perässä pitkiäkin  matkoja"?  

Tarpeellisuudesta syntyi vähemmän puhetta kuin tarpeettomuudesta: "kaikki 
liikenne  on  tarpeellista". Kaksi ehdotonta perustetta henkilöauton tarpeellisuu-
delle  olivat kuitenkin läheisistä huolehtiminen  ja  huonot liikenneyhteydet. 
Lapsista, mutta myös vanhuksista, huolehtiminen  on  "pakottava" syy pitää 
autoa, samoin kuin  haja-asutusalueella asuminen. 

Milloin luopuisi autosta  ja  vaihtamisen vaikeus 

Liikenteen vähentämistä koskevassa kirjallisuudessa vaikuttaa olevan 
jonkinlainen konsensus  sen  suhteen, että autojen omistusta  ja  siten koko-
naismäärää ei haluta rajoittaa.  Sen  sijaan henkilöautojen käyttöä voidaan 
rajoittaa ainakin kaupunkien keskustoissa. Sikäli olisi ollut mielekästä johdat-
taa keskustelua  jo  omistuksessa olevan auton käytön vähentämiseen. Ei-
asiantuntijaryhmissä arjen pakkojen rooli oli kuitenkin niin vahva, että pienet 
muutokset eivät herättäneet ajatuksia: mistään ei oikein haluttaisi luopua  tai 

 mitään vähentää. 

Oli puhuttava totaalisesta muutoksesta, kokonaan autosta luopumisesta  tai 
 toisaalta auton hankkimisesta. Sekään aihe ei mitenkään erityisesti sytyttänyt 

keskustelijoita. Kysymyksen hyödyllisin  anti  ilmeni siinä, että  se  tuotti vielä 
yhdestä näkökulmasta puhetta auton tarpeellisuudesta  ja tarpeettomuudesta. 
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Henkilöautosta  sanottiin voitavan luopua vasta, kun huollettavia (lapset  tai 

 vanhukset) ei enää ole,  tai  kun ei enää saa ajokorttia puoltavaa lääkärinto-
distusta. Asiaa ei kuitenkaan oltu juuri ajateltu. Ainoat hiljaisuuden hetket 
sinänsä eloisasti keskustelleissa ei-asiantu ntijaryhmissä tulivat, kun kysyttiin 
milloin  tai  missä olosuhteissa osallistujat luopuisivat autosta. Antoisampia 
olivatkin perustelut sille, miksi ryhmien jäsenet eivät luopuisi autosta. 

Huollettavien  tuottamien pakkojen lisäksi auton edut - miksi ei luopuisi - 
kiteytyivät sanoihin muka vuus  ja  mandollisuus. 

"Mukavuus" merkitsi fyysistä (kauppakassit)  ja  sosiaalista helppoutta (omaa 
rauhaa, kauppakassit muiden tiellä ahtaassa bussissa). "Mandollisuus" 
merkitsi  tunnetta  siitä, että voisi lähteä milloin hyvänsä, vaikkei todellisuudes-
sa lähtisikään.  Se  merkitsi myös mandollisuutta poiketa suunnitelmista  ja 

 rutiineista. Ylipäänsä ei-asiantuntijaryhmissä syntyi tässäkin yhteydessä 
paljon tunnepohjaista puhetta joukkolilkenteen reittienjaaikataulujen tuntemi-
sen vaikeuksista sekä ennen kaikkea vaihtojen onnistumisista. 

Vaihtamisen vaikeus ilmeni keskustelun osanottajilla myös jou kkoliikenteen 
 ja  oman auton vastakkainasettelussa. Arjesta saatujen kokemusten ylittävä 

laskelmointi vaikutti mandottomalta. Vastakkain asetettiin  vain  eri liikenne-
muotojen käyttämisen juoksevat kulut. Kiinteätkin kulut toki huomioitiin, mutta 

 vain  sijoituksena,  jolle  on  saatava vastinetta. Tehty sijoitus sitoo myös käyttä 
mään valittua liikennemuotoa. Siksi myös 'vieraan' liikennemuodon toiminnot 
tuntuivat niin vaikeilta  ja 'vierailijalta'  vaadittavat maksut korkeilta. Erityisesti 
lyhyehkön joukkoliikennematkan suhde kertalipun hintaan tuntui kohtuutto-
malta.  

3.3 	Asiantuntijoiden käsitykset 

Haastattelut oli ajoitettu siten, että asiantuntijaryhmä oli viimeisenä, jotta 
tutkimusprosessin myötä syntyneitä ideoita  ja  vaikutelmia voitaisiin käsitellä 
'ammattimaisesti". Asiantuntijaryhmän rooli oli paitsi olla  osa  aineistoa, myös 
toimia vähentämiskeinojen jäsentäjänä. Muutoin menetellen asiantuntijaryh-
män asiantuntemus olisi mennyt tältä osin hukkaan. 

Seuraavassa  on  esitetty analyyttinen tiivistelmä asiantuntijaryhmän käsityk-
sestä koskien tarpeellisen  ja  tarpeettoman liikenteen problematiikkaa. Kuten 
alussa todettiin, asiantuntijoiden puheessa oli omalla arjella suuri merkitys. 
Heidän puheensa arjesta oli paljolti yhteismitallista ei-asiantuntijoiden kanssa. 

 Sen  lisäksi  he  ottivat esiin laajempia näkökulmia, jotka esitellään tuonnempa-
na. Tässä mielessä asiantuntijoiden ryhmäkeskustelun analyysi käy myös 

 koko kvalitatilvisen  analyysin johtopäätökseksi. 
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Ryhmähaastattelun  johtopäätökset koskien arjen tasoa 

Puheessa tarpeeHisesta  ja  tarpeettomasta  liikenteestä erottui kaksi tasoa. 
Ensinnäkin oli yksilön arjen pakkojen sanelema liikkuminen  ja  siihen liittyvä 
liikenne. Siitä puhuttiin joko kokemuksellisena  ja  elämykseliisenä  tai  ilmiötä 
arvioiden. Toisaalta oli yhteiskunnallinen, suunnittelun  ja  ohjailun taso, jossa 
oli keskeistä pohtia paitsi yksilöllisen kokemuksen yhteiskunnallisia vaikutuk-
sia, myös yksilöllisen toiminnan ohjailua. 

Arjen tasolla ns. 'arjen pakot' tuntuivat sanelevan, miten oli mandollista 
liikkua: oli käytävä töissä, asuttava jossain. Samalla  on  kysyttävä, onko 
liikkuva yksilö vai yhteiskunta vastuussa kaukana työpaikasta tapahtuvan 
asumisen yhteiskunnallisista  ja  ympäristöllisistä  haitoista. 

Koska liikenne  on  väline, ei itseisarvo, kaikki matkat nähtiin jollakin tapaa 
tarpeellisiksi. Samalla kaikilla matkoilla  on  tarkoitus. Useimmiten matkalla  on 

 jokin paikkapäämäärä (johonkin paikkaan  tai  jostakin paikasta pois).  Matkan 
 tavoite voi kuitenkin olla myös mielentilallinen (johonkin tiettyyn  tai  jostakin 

tietystä pois). Silti asia kiinnittyy lähes aina johonkin paikkapäämäärään. 
Esimerkiksi rentoutumisen vuoksi mennään teatteriin. 

Koska mitään  matkoja  ei haluttu arvottaa  ja sen  perusteella sulkea pois 
tarpeellisen piiristä, kysymys muotoutui uudestaan: miten matkat toteute-
taan? Vastausta haettiin kahtaalta: kulkumuodon valinnasta  ja  tehtyjen 

 matkojen  tehokkuudesta. Kulkumuodon  valinnan  peruskriteerejä  oli kaksi: 
'moraalinen'  ja  hinta, lähinnä juoksevien kulujen osalta. 

Moraalista kriteeriä ilmeni ryhmäkeskustelussa kahta tyyppiä, yhteiskun-
nallinen  ja  autoilua  rajoittava sekä perhekeskeinen  ja  autoilua  lisäävä. 
Ensimmäinen liittyi pääasiassa autojen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. 
Mandollisimman monen  matkan  kohdalla jonkin muun kuin henkilöauton 
kulkuvälineeksi valitsemalla keskiluokkainen (ei yläluokkaan eikä kouluttamat-
tomaan työväenluokkaan kaan kuuluva) kouluja käynyt  ja  yhteiskunnallista 
keskustelua seuraava ihminen voi ilmentää 'hyvää ympäristötahtoa'. 

Tämä  on erikoistapaus  tunnetun sosiologin  Pierre Bourdieun  ajatuksesta 
'hyvästä kulttuuritandosta'.  Sen  mukaan keskiluokat pyrkivät kuluttamaan 
sitä, mitä parempi väki  tai  mikä  on  muuten kulttuurisesti 'hienoa' (Bourdieu 

 1984). On  hienompaa käydä teatterissa kuin elokuvissa. Samoin  on  'tiedosta-
vampaa' käyttää mandollisimman vähän henkilöautoa, vaikka  sen  omistaisi

-kin.  Hyvä ympäristötahto voi äärimuodossaan jopa rajoittaa liikkumista. 
Esimerkiksi  parin  kilometrin kioskimatka voi jäädä tekemättä, koska sataa 
eikä hyvä ympäristötahto anna periksi lähteä autolla. 
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Toista tyyppiä moraalisen kulkumuodon valinnasta voisi kutsua 'hyväksi 
vanhemmuudeksi'. Lapsistaan  (tai  joskus iäkkäistä vanhemmistaan) hyvää 
huolta pitävä kuljettaa heitä lyhyitäkin  matkoja  autolla, esimerkiksi harrastuk

-sun.  

Keskiluokkaisella  ja  usein akateemisesti koulutetulla ihmisellä  on  ajallisia, 
rahallisia  ja kuittuurisia  resursseja valita eettisin perustein kulkumuoto.  Sen 

 sijaan vähäisen koulutuksen hankkineilla  ja  tarkkaan työaikaan sidotuilla 
ihmisillä kulkumuodon  valinnan  ratkaisee hinta.  Se  ei tarkoita välttämättä 
pienimpiä henkilö-  tai kotitalouskohtaisia  kuluja pitemmällä aikavälillä, vaan 
juoksevien kulujen korostumista kulkumuodon valinnassa (yhdyskunnallisista 
kuluista puhumattakaan). Espoosta Helsingin keskustaan ajetaan mieluum-
min omalla autolla, koska kertalippu maksaisi  15  markkaa, eli enemmän kuin 
bensiinikulut. Auton kiinteitä kuluja ei lasketa mukaan, "koska ne  on  jo 

 maksettu". Samaa kertamaksu  vs.  bensiinin hinta -logiikkaa käytetään myös 
pitkien lomamatkojen suhteen. Hintaperusteinen kulkumuodon valinta voi siis 
rajata lähinnä liikkumatapoja, ei niinkään  matkoja.  

Saman sukuinen, mutta hiukan laajempi esiin noussut näkökulma oli, miten 
paljon ihmisiä  tai  yhden ihmisen asioita saadaan ajetulla matkalla hoidettua. 
Sitä voisi kutsua arjen tehokkuusnäkökulmaksi. 

Johtopäätökset koskien yhteiskunnallista tasoa 

Asiantuntijoiden puheessa erottui oman arkikokemu ksen lisäksi liikennepoli  it-
tinen,  suunnittelun  ja  ohjailun näkökulma. Lyhyessä keskustelussa ei tieten-
kään päästy mihinkään kiinteään johtopäätökseen. Oleellista oli, minkälaisia 
teemoja otettiin esiin.  Se  antaa kuvan siitä, minkälaisia rakennuspalikat 
voisivat olla sovittaessa tarpeellisesta liikenteestä. "Tarpeellinen lii kenne" 
alkaa olla ymmärrettävämpi  tai  ainakin käyttökelpoisempi käsite vasta 
yhteiskunnallisella tasolla.  

On  yhteiskuntapoliittinen ratkaisu, mitä pidetään tarpeellisena liikenteenä. 
Yksilötasolla voidaan kiistellä esimerkiksi siitä, missä määrin liikenne vastaa 
fysiologisiin  ja  erityisesti sosiaalisiin tarpeisiin. Yhteiskunnallisena kysymykse-
nä tarpeellisuus muuttuu  sen  sijaan sopimusasiaksi, siis poliittiseksi  ja 
ideologiseksi  kysymykseksi (minkä katsotaan olevan tarpeellista). Historialli-
sesti sopimusasioiden  on  huomattu olevan usein hallitseville yhteiskuntaryh-
mille edullisia  (Sanne  1995:77).  

Seuraavassa esitetään joitakin asiantuntijoiden puheesta esiin nousseita 
kysymyksiä. Väitteiden perään  on  merkitty sulkuihin sitä edustaneen asian-
tuntijan taustayhteisö tapauksissa, joissa esitettävät ajatusesimerkit jäivät 
ilman konsensusta. 
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On  kuitenkin syytä muistaa, että mielipiteet eivät välttämättä ote taustayh-
teisön, vaan kunkin henkilön. Teemat olivat seuraavan tapaisia: 
* 	Toisaalta yleinen ilmapiiri  on  ollut viime vuosina autoilevaa 

yksilöä syyllistävä (Autoliitto), mutta toisaalta autoilun haitat 
ovat niin ilmeiset  ja  merkittävät, että jotain  on  tehtävä (Kau- 
punkisuunnitteluvirasto, Tilastokeskus). 

* 	Aina  uudestaan palataan maankäytön ongelmiin. Maankäytön  
ja  liikenteen suunnittelijat eivät löydä toisiaan. Siihen liittyvä 
suuri kysymys  on  vastuu. Vastaako kustannuksista yksilö, joka 
asuu  haja-asutusalueella  ja  tulee sieltä päivittäin Helsinkiin 
töihin, vai pitääkö yhteiskunnan luoda olosuhteet, joissa yksilön 
ei tarvitse liikkua niin paljoa? 

* 	Kun katsotaan yksilöä; mihin  ja  miten silloin tulisi kohdentaa 
toimenpiteitä? Selittääkö määrä tarpeellisuutta? Ovatko paljon 
ajavien  nuorten  matkat tärkeimpiä, koska  he  ajavat tilastollisesti 
eniten, vai ylipäänsä työmatkat, koska niiden volyymi  on  niin 
suuri?  Ja  mikä onkaan tarpeellisinta?  Se  olisi voitava minimoida 
optimaalisesti. 

* 	Ilmentääkö  kysyntä  ja  tarjonta sittenkin pitkällä aikavälillä yleistä 
ajatusmaailmaa,  myös tarpeita?  Se  edellyttäisi, että kaikkien 
ajatukset  on  saatu harmonisoitua (Linja-autoliitto).  

3.4 	Yhteenveto  

Kvalitatiivisen  analyysin tuloksena voidaan sanoa, että yksilötasolla kysymys 
liikenteen tarpeellisuudesta ei ole mielekäs. Tällaiseen kysymyksenasetteluun 
ei voida eikä haluta vastata: matkalla koetaan aina olevan tarkoitus. Varsin-
kin ei-asiantuntijoiden ryhmissä liikkuminen liikenteessä nähdään arjen 
pakkojen tuottamana, jossa ei juuri ole mandollisuuksia muutoksiin. 

Käsite liikenne  määrittyy seuraavasti: liikenteenä pitäminen edellyttää 
- 	konkreettista päämäärää, 
- 	pakollista kommunikointia muiden liikkujien kanssa sekä 
- 	toisinaan myös ajan (usein: aikataulun) huomioon ottoa. 

Niinpä liikenteen vähentämisen kannalta  on  oleellista, miten  ja  miten tehok-
kaasti tuo tarpeellinen matka tehdään. Analyysi osoittaa liikenteen olevan 
arjen näkökulmasta  varsin  sosiaalista, siis yhteisöllistä  ja  monenlaiseen 
kanssakäymiseen perustuvaa toimintaa. Liikennettä ei pidä käsittää pelkäs-
tään kuljettamisen välineenä tavoiteltaessa mandollisimman suurta hyväksyt-
tävyyttä liikenteeseen liittyvissä toimissa. 

Yhteiskunnallisessa  ja  ideologisessa mielessä tarpeellisen liikenteen käsite 
 on  mielekäs. 
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Tällöin tullaan kysymykseen: kenen kannalta jokin liikenne  on tai  ei ole 
tarpeellista? Vastaus siihen edellyttäisi yhtäältä eri intressiryhmien huomioon 
ottamista  ja  toisaalta syvällistä yhteiskunnallista valta-analyysiä.  Asia  vaatisi 
siten kokonaan oman tutkimuksensa. 

"Teoria tarpeesta tuntuu merkityksettömältä,  vain  teoria ideolo-
gisesta käsitteestä tarve  on  mielekäs 
(Baudrillard  1982:79. Sannen  mukaan,  s. 77)  

Käytännön toiminnan kannalta käsite "tarpeeton"  on  kielteisessä mielessä 
arvottava.  Sen  tilalle kannattaakin ottaa käsite "korvattavissa oleva". Siten 
sellainen liikenne  tai  pikemminkin Ilikennemuoto, joka  on  korvattavissa jollain 
muulla järjestelyllä,  jää  tarpeettomaksi. Korvattavissa oleva ei sekään johda 
välttämättä mielekkääseen asetelmaan, vaan rinnalle  on  otettava esimerkiksi 
tehokkuus. Oma yhteiskuntamme korostaa tehokkuutta erityisesti työelämäs-
sä. Aika  on  siinä niukka  ja  kilpailtu resurssi. Ajan kanssa kilpailevat työnteki-
jät turvautuvat helposti auton käyttöön  ja sen  vuoksi myös työmatkoja 
tehdään autolla. Tarpeellisuus  tai tarpeettomuus määrittyy  silloin tehokkuu-
den kautta. 

Kuten edellä olevasta  on  selvinnyt, tarpeellinen  ja  tarpeeton liikenne ei ole 
ihmisten arjen kannalta mielekäs jäsennys kategorisena vastakkainasettelu-
na. Yksittäisiä liikkumisvalintoja  on  vaikea sijoittaa ongelmitta  vain  jompaan 
kumpaan. Varmuuden vuoksi kaikki liikkuminen pyritään sijoittamaan tarpeel-
lisen luokkaan.  Sen  vuoksi kannattaa tutkia, voisiko tarpeellisuutta (käytän-
nöllisenä ilmiönä) hahmottaa tarpeellisuuden eri asteiden perusteella. Eri 
asteita ei luonnollisesti voi priorisoida  kovin luotettavasti,  mutta joitain 
havaintoja voidaan tehdä. 

Tämän selvityksen ryhmähaastattelut ilmensivät samaa  matkojen tärkeysjär-
jestystä  kuin jotkut aiemmin tehdyt kyselyt. Työperäisistä matkoista ollaan 
valmiita vähentämään vähiten, hiukan enemmän asioinnista  ja  eniten vapaa- 
ajan liikkumisesta (Kokkarinen  1992, 16).  Tulokset toistavat siten yleistä 
pohjoiseurooppalaista ajattelutapaa, jonka mukaan työ  on  tärkeämpää kuin 
arjen muut toiminnot. Silti ainakin pääkaupunkiseudun joukkollikenneoloissa 
voidaan kysyä, miten välttämätöntä  on  mennä töihin autolla. Yleisen työn 
arvostuksen vuoksi töihin meno autolla käy hyvin perusteeksi, vaikka todel-
lisena motiivina olisivatkin esimerkiksi fyysinen mukavuus, erilaiset sosiaali-
set seikat, kuten erottautuminen, sosiaalisen aseman mukainen kulutuskäyt-
täytyminen  ja pieneh köt vuorokausitason aikavoitot.  

Jos  kansalaiselta kysytään yleisellä tasolla, mikä työ-, asiointi -ja  vapaa-ajan 
 Ii ikenteistä on tarpeellisinta,  vastaus seurailee yleistä arvostuskaavaa. 
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Mutta  jos  asiaa kysytään oman arjen valintojen suhteen, eri matkatyypeillä ei 
välttämättä ole  kovin  suurta eroa. Tätä tukee Öljyalan keskusliiton  (1995) 

 kyselyn  tulos. Sen  mukaan autoa piti kaikilla kolmella matkatyypillä (työmat-
ka, asiointi  ja  vapaa-aika) "ehdottoman välttämättömänä"  ja  "erittäin tärkeä-
nä" suunnilleen puolet  (41-54 %).  

Yhden lisänäkökulman tarjoavat mielipidetutkimukset, joissa kansalaiset ovat 
arvioineet autonkäytön vähentämistään, mikäli polttoaineen hinta kallistuisi. 

 Se  ei kerro luonnollisestikaan todellisesta kulutuskäyttäytymisestä. Todelli-
seen käyttäytymiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin polttoaineen 
hinta. Esimerkiksi yritysekonomi  J.  Lindströmin  (1982)  tutkimuksen mukaan 

 vain  joka kuudes autoilija osasi joten kuten laskea auton kokonaiskulut 
ajettua matkaa kohti. Viisi kuudesta ilmoitti edelleen, etteivät oikein lasketut, 
yllättävän suuret kulut vaikuta jatkossa heidän autonkäyttöönsä.  E.  Teng-
ström pitääkin tämän perusteella autoilijoita "vähemmän rationaalisina" 
(Tengström  1991 :70).  Toisaalta,  jos  auto on  hankittu tietyistä syistä, merkit-
see lisäkäyttö juuri juoksevia käyttökuluja.  Auto on  ainakin suomalaisessa 
yhteiskunnassa edelleen hintansa arvoinen. 

Kanden tuoreen tutkimuksen (Kokkarinen  1992  ja  Pekkarinen  1995)  mukaan 
vasta suuriin,  3 - 5  markan hinnankorotuksiln  uskotaan reagoitavan suurilla 
autonkäytön vähennyksillä. Esimerkiksi  70  prosentin  hinnan  nousu saisi 
puolet kotitalouksista vähentämään auton käyttöä puoleen.  Jos  vastaavaa 
ihmisten epärationaalisuutta ilmenee aiottujen ajovähennysten prosent-
tiosuuksien suhteen, täytyy muutosarvioita tarkastella hyvin karkealla tasolla. 
Puutteistaan huolimatta tällaiset tutkimusasetelmat antavat kiinnostavaa 
tietoa henkilöauton käytön tarpeellisuuden aste-eroista. 

Tällaiset aste-erot näkyvät tosin lähinnä niillä ihmisillä, joilla ei ole mandolli-
suutta siirtää kulutusvaroja muista kohteista autoiluun. Pekkarisen  (1995) 

 mukaan  alle  25-vuotiaiden  ja  eläkeläisten kotitalouksissa autoilua vähennet-
täisiin enemmän kuin keski-ikäisten talouksissa. Näin, vaikka nuoret ajavat 

 jo  nyt hyvin paljon. Ajon määrä ei siis ole aina välttämättämyyden eli suuren 
tarpeellisuuden kriteeri. Mikäli autoilusta tehdään huomattavasti entistä 
kalliimpaa, siitä  tu  lee  varakkaiden toimintaa. 

Pekkarisen mukaan varakkaat eivät usko vähentävänsä ajoja, vaikka kustan-
nukset nousisivatkin. Siten liikenteen vähentäminen taloudellisilla keinoilla 
saa myös tasa-arvon  ja  sosiaalipolitiikan sävyjä.  Torsten Hägerstrand  (1990) 

 toteaa fyysisen liikkuvuuden mandollistavan  tai  korvaavan sosiaalista liikku-
vuutta.  Se  luo osattaan edellytyksiä nousta aikaa myöten yhteiskuntaluokasta 
toiseen. Rakennetaanko yhdyskunta valtaa pitävän, paljon liikkuvan väes-
tönosan ehdoilla vai mandollistetaanko kaikille yhtäläinen mandollisuus 
kommunikointiin? 
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Käytännön tarpeellisuutta voidaan myös arvioida auton "välttämättömyyden' 
perusteella.  Sanne  (1995) on tukeutunut Hallerödin kyselytuloksiin 1990- 
luvun alusta. Niiden mukaan  73  prosenttia vastaajista sanoi 'omistavansa  ja 

 tarvitsevansa" autoa, mutta  vain 47  prosenttia piti autoa "välttämättömänä, 
jonain joka kaikilla olisi oltava'. Esimerkiksi "parveketta  tai  muuta ulkotilaa" 
piti kyselyssä välttämättömänä täsmälleen yhtä suuri osuus vastaajista. 
Yksinkertainen enemmistö ei siis pitänyt autoa välttämättömänä,  Nordlund 

 (1993:26)  huomauttaa saman aineiston nojalla. Kyselyn perusteella tutkija-
ryhmä onkin päätynyt sulkemaan auton ruotsalaisille välttämättömien tavaroi-
den  tai  palveluiden ulkopuolelle.  

Sanne  hakee syytä runsaan  25  prosenttiyksikön erolle omistuksessa  ja 
 välttämättömäksi katsomisessa ns. kognitiivisesta dissonanssista.  Se on 

 ristiriitaa oman käyttäytymisen  ja  tietojen kesken. Autoillaan, vaikka tiedetään 
autoilun monista haitoista luonnolle  ja  muulle ympäristölle. Ainakin koulute

-tumman  väestön osalta tämä pitänee paikkaansa. Viitteitä samasta ilmeni 
myös tässä kvalitatiivisessa analyysissa. Hallerödin kyselyssä autoa välttä-
mättömämpiä olivat vuotuinen lomamatka, televisio,  moderni (=mukavuuksilla 

 varustettu) asunto, pakastin, puhelin  ja lääkärinhoito/lääkitys. 

Ydinkysymys  on  kuitenkin loppujen lopuksi: miksi liikkuvuus kasvaa?  Torsten 
Malmbergin  mukaan liikkuvuus tarjoaa kiinnostavan näkökulman ainakin 
autoilun kannalta: ihmisen ikivanha unelma  on  saada liikkua tilassa vapaasti 

 ja  samalla nauttia oman reviirin suojasta. Sosiologian näkökulmasta saman 
voi sanoa seuraavasti: kuinka olla yksilöllinen, mutta silti kuulua yhteisöön 
(Gronow  1990:103-104).  Näihin sinänsä ratkaisemattomiin asioihin  auto 

 tarjoaa melko hyvän tuntuisen vastauksen. Eri tutkimuksissa toistuu yhä 
edelleen  tulos,  jonka mukaan ihmiset eivät haluaisi suin surminkaan luopua 
autosta. Auton tarpeellisuus  on  osin rationaalin ajattelun ulkopuolella, siinä 

 on  kysymys paljolti haluista. Samalla  se on  suurempien kulttuurin virtojen 
vietävänä.  

Se,  että autosta ei hevin luovuta  ja  että polttoaineen  hinnan  korotusten täytyy 
olla suuria, kertoo toisaalta siitä, että taloudellinen  ja prosentuaalisia  vähen-
nyksiä mittaava kysely ei anna  kovin  todellista kuvaa autoilun tarpeellisuu-
desta yksittäisille kansalaisille. Vastausta  on  etsittävä myös emotionaalisista 
tekijöistä  ja haluista.  On  helppo ajatella autoa pelkkänä liikkumisvälineenä, 
jolla  on vain välineellistä  arvoa (käyttöarvoa) johonkin pääsemiseksi. Tämän 
tutkimuksen ryhmähaastatteluissa, kuten myös tiedostusvälineissä esiintyvis

-sä kansalaishaastatteluissa  ihmiset korostavat mielellään auton välinearvoa. 
 Se  onnistuu parhaiten viittaamalla työkäyttöön. 

Autoilu  vaatii ihmiseltä myös taloudellista,  psykologis-emotionaalista  ja 
 sosiaalista sekä taitotietoihin  Ii ittyvää  sitoutumista. 
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Jos  liikenne ylipäänsä  vie  noin viidenneksen kotitalouksien varoista,  on 
 selvää, että autoilun mandollistamiseksi täytyy tehdä enemmän töitä. Jotta 

 auto  toimisi välineenä,  on  omistajan tiedettävä  ja  osattava monenlaista. 
Tässäkin suhteessa voidaan  h  ah mottaa  eriasteista  pan  ostamista. Toisessa 
ääripäässä voisi olla joten kuten ajamaan kykenevä ihminen, joka "ei ymmär-
rä mitään autoista",  hän tankkauttaakin  autonsa "palvelussa". Tällöin autoilun 
logiikka vertautuu mihin tahansa elämismaallmaan. 

Toisessa päässä voisi puolestaan olla autolehdet tarkkaan läpi lukeva 
"autostaan tarkka', joka ylläpitää autoaan huolella tehden pikkutyöt itse  ja 
huollattaa  autoa säännöllisesti  ja  ajallaan. Tällainen auton pitäjä suhtautuu 
myös liikenteeseen aktiivisesti  ja  tietoisesti.  Se on  oma kiinnostava maail-
mansa, jossa  on  omat toimintasääntönsä. Tällaisessa asetelmassa autoilu 
toimii oman osaamisen kehittämisen  ja  sitoutumisen kenttää. Toisaalta 
autolla  on  myös erilaisia sosiokulttuurisia merkityksiä, muutoin auton ympäril-
lä ei voisi pyöriä niin suurta kaupallista  ja  muutakin kulttuuria.  Auto  ja autoilu 

 vaikuttaa jopa niin tärkeältä, että  sen  voi sanoa joissain tapauksissa olevan 
itseisarvoista. Mihin tällainen voi perustua? Miten välinearvo muuntuu muiden 
merkitysten suuntaan? 

Autoilun tarjoama mukavuus, johon sisältyy silkkaa fyysistä helppoutta, mutta 
myös eksistentiaalista liikkumisen mandollisuuden hallintaa  on  jotain, jolla ei 
ole pelkästään välinearvoa, vaan perustavampaa inhimillisen potentiaalin 
arvoa.  Se  antaa jotain, joka tekee riippuvaiseksi: välinearvo muuttuu itseisar

-von  suuntaan. Toisaalta autoilun sosiaalinen  ja  symbolinen ulottuvuus tarjoaa 
juuri sitä 'hyvää',  jota  modernin ajan ihminen arvostaa. Massakulutustuotteet

-kin  mandollistavat  symbolisen erottumisen  muista - kuitenkin yhteismitallises
-sa  mielessä.  Auto  tarjoaa yksilöllisyyttä yhteisössä -sekä konkreettisena 

yksilöivänä peltisuojana muiden liikkeellä olijoiden väljässä yhteisössä, että 
symbolisesti statuseroja kuvaavana.  Se  vastaa kysymykseen, kuka  ja  millai-
nen minä olen muiden mielestä. Ne ovat  jo  melko perustavia kysymyksiä 
eivätkä palaudu pelkkiin välineellisiin tarpeisiin. 

Oleellista autoilussa  on  siis, että  auto  ei noin  vain  tarjoa erilaisia mandolli-
suuksia  ja  keinoja, vaan autoilijan  on panostettava  niihin, opeteltava sekä 
harjoiteltava autoilua. Samalla  se  voi itsemääräytymisen tunteen ylläpitämi-
sessä olla tehokkaampi kuin esimerkiksi asunto  tai  työtehtävät.  Oman 

 osuutensa voi tietenkin tehdä monella tasolla  ja intensiteetillä,  mutta joka 
tapauksessa tällaisen panostuksen myötä autoiluun tulee mukaan silkan 
välineroolin lisäksi muita ulottuvuuksia, joilla  on  vahvoja sosiaalisia merkityk-
siä. Sanomattakin  on  selvää, että voimakas markkinointi  ja  sitä tukevat 
autolehdet sekä julkisuus vahvistavat esimerkiksi symbotiarvoja  ja -merkityk-
sia. 
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4. 	KANSAINVÄLISET KOKEMUKSET  

4.1 	Sveitsi 

Julkinen politIikka 

Liikennepoliittiset  pyrkimykset ovat liittyneet Sveitsissä viime vuosina vahvasti 
ilman laadun parantamiseen  ja  liikenteen aiheuttamien ulkoisten  ja  välillisten 
haittojen saattamiseen aiheuttajien maksettaviksi. Yksityisautoilua  on  pidetty 
liian halpana. Samalla tutkimus  on valjastettu  uudenlaisen ympäristäpolitiikan 
luomiseen. Merkittävänä  on  pidettävä muun muassa laajaa vuosina  1989-
1993  toteutettua Stadt  und Verkehr-tutkimusta (NFP  25). Se on  ollut luonteel-
taan monitieteinen. Ohjelman aihepiiriin  on  kuulunut myös liikkuvuus (Mobili

-tät)  ekologiselta, taloudelliselta  ja  yhteiskunnalliselta kannalta (kts. esim. 
Mittasch  1994  ja Fuhrer  et al. 1994). 

Kantoneissa  on  tehty ilmansuojeluohjeimia  1990-luvun taitteessa. Yhteisenä 
piirteenä ohjelmissa näyttää olevan  se,  että työmatkaliikennettä halutaan 
muuttaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Esimerkiksi Zugin kantonin 
vuodelta  1990  peräisin olevassa ohjelmassa edellytetään yksityisautoilta 
tehtävien työmatkojen vähentämistä  25%  jo  vuoteen  1994  mennessä  (Re-
gierungsrat des  Kantons  Zug 1990).  Bernin kantoni  on  tehnyt vastaavan 
ohjelman, jossa  se  ilmoittaa edistävänsä ympäristöystäväliistä työmatkalii-
kennettä sekä omassa hallinnossaan että yksityisyrityksissä (KIGA,  Wyss 
1993:34).  Asiaan sisältyy pysäköintipaikkasäännösten uudistaminen yksityisiä 
yrityksiä varten. Zugin kantonissa  on  valmisteltu myös uutta mallipysäköin-
tisäännöstöä  ja  ohjeita kunnille  sen soveltami  seksi osana rakennusjärjestyk-
siä  (Wyss 1993:liitteet).  Tehtävässä kiinnitetään eritystä huomiota työpaikka-
pysäköintiin. 

Zürichin  kantonin toimenpideohjelma sisältää neuvottelut suurimpien työnan-
tajien kanssa sellaisista keinoista, joilla saataisiin aikaan muutoksia työmat-
kaliikenteessä. Zürichin kantonissa  on  myös valmisteltu laki muutosta, jonka 
mukaan yritysten pysäkäintipaikoille määrättäisiin käytöstä riippu vainen 
vähimmäismaksu  (Wyss 1993, liitteet, Ecoplan 1992:64).  Molempien Baseli

-en (Basel-Stadt  ja  Basel- Landschaft)  ympäristönsuojelua koskevissa lakieh-
dotuksissa  on  lähdetty puolestaan siitä, että yrityksille langetetaan noin  1200 

 SFR  vuotuinen maksu pysäköintipaikkaa kohti (noin  4300 FIM v. 1995 
 kurssin mukaan). Esitys ei ole kuitenkaan mennyt läpi (Ecoplan  1992:64).  

Mainittakoon vertailun vuoksi, että  St. Gallenin  seudun ilmansuojeluohjeimas
-sa  vuodelta  1990 on  kaavailtu  1000  SFR  (3600 FIM)  maksua kaikille yksityi-

sille pysäköintipaikoille kantonissa. Samalla  on  edellytetty, että yritykset 
siirtävät maksut edelleen pysäköintipaikkojen käyttäjien maksettaviksi. 
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Bernin kantonissa  on  ajettu uusia säännöksiä myös valtion hallinnon työnteki-
jöiden pysäköintipaikoille (Ecoplan  1992:64-65).  Kantonin ilmansuojeluohjel

-ma  sisältää  mm.  seuraavat ehdotukset: 

maksut hallinnon omille pysäkäintipaikoille, jolloin sekä virasto- 
taloissa asioivat että työssäkäyvät maksavat pysäköintipaikoista 
pysäköintipaikkojen määrän puolittaminen 
informaatiokampanjat ympäristöystävällisemmän liikkumisen 
puolesta  (Wyss 1993:35).  

Osa kantoneja  koskevien ohjelmien ehdotuksista näyttää saaneen vasta-
kaikua myös kunnalliselia tasolla. Esim. Baselissa  on  kunnan edustajien 
tarkoitus ryhtyä neuvottelemaan työnantajien kanssa houkutteista, joilla 
työmatkaliikenne saataisiin aiempaa ympäristöystävällisemmäksi. Samalla 
esitetään, että kantonit,  kunnat ja valtio  voisivat toimia esimerkkeinä muille. 
Yritysten  ja  vastaavien pysäköintipaikkojen nousemiseen kiinnostuksen 
kohteiksi  on  vaikuttanut paitsi halu vähentää yksityisautoiluun perustuvaa 
työmatkaliikennettä, myös kohonnut maan hinta  ja  työmarkkinoilla vallitseva 
tilanne. 

Kanden avainkeinon strategia - esimerkkinä  Bern  

Bernin seudulle tehty strateginen ohjelma  on  esimerkki uudentyyppisestä 
strategisesta ajattelusta  ja Ilikennehaittojen sisäistämispyrkimyksistä.  Se on 

 tehty edellä mainitun Stadt  und Verkehr-tutkimusohjelman osana (Ecoplan 
 1992).  Strategia perustuu kahteen pääkeinoon  ja  niitä täydentäviin apukeinoi

-hin. Pääkeinoiksi  on  valittu seuraavat: 

- 	yksinkertainen katumaksu (tarrajärjestelmän muodossa) 
- 	pysäköintimaksut. 

Täydentäväksi  keinoksi ehdotetaan muun muassa liityntäpysäköintiä. Yksin-
kertaistettua katumaksuratkaisua  on  tutkittu suhteessa kehittyneisiin  elek-
tronisiin (ajoneuvokohtaisiin) katumaksujärjestelmiin.  Järjestelmän avulla 
sisäistetään ruuhkaliikenteen kustannukset. Yksityisautot saavat liikkua tällöin 

 koko  kaupungin alueella maksettuaan säädetyn maksun.  Se on 3  SFR  eli 
noin  11 FIM/päivä. Pysäköintimaksuja  esitetään käytettäväksi puolestaan 
liikenteen ulkoisten haittojen (melu-  ja ilmahaittojen) sisäistämiseen.  Niitä 
muutellaan ajan, paikan  ja omistusmuodon  mukaan. Maksuja varten  on  luotu 
pysäköintipaikkatyypistö. Maksut vaihtelevat ehdotuksessa  1-6  SFR  (3,6-6,2 
FIM) perusmaksujen  osalta  ja  0-4  SFR  (0-14,4 FIM)Ih aikamaksujen  osalta. 
Työpaikkapysäköintiin ehdotetaan joko käyntimaksuna  3  SFR  (10,8 FIM)/käy

-nti (jonka lisäksi voisi  tulla aikamaksu)  tai  sitten vuosimaksua yrityksille, 
jonka suuruus olisi  1200  SFR  (noin  4300 FIM). 
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Vuosimaksun  yritykset voisivat siirtää edelleen paikkojen käyttäjille. 

Työpaikkojen pysäköintimaksuja  on  Sveitsissä määritetty lähtien liikenteen 
ulkoisten haittojen sisäistämisestä, pysäkäintipaikkojen markkinahinnasta  ja 
työnantajille  aiheutuvista kustannuksista. Samalla ratkaisuissa  on  käytetty 
sekä käynti-, päivä-, kuukausi- että vuosimaksuja. Ecoplan ehdottaa Bernin 
strategiassa yhtenä vaihtoehtona kaikille työntekijöille annettavaa verovapaa - 
ta matkakorvausta,  jonka  he  voisivat käyttää joko työpaikan pysäköintipaik-
kakulujen peittämiseen  tai  julkisen liikenteen maksuihin. Yritykset puolestaan 
perisivät maksut pysäköintipaikkojen käyttäjiltä (Ecoplan  1992:121).  

Jotta maksujen kohdistuvuus muodostuisi hyväksi  ja  samalla mandollisimman 
monet saataisiin siirtymään pois yksityis-  ja  yksin autoilusta, Ecoplan päätyy 
suosittelemaan päiväkohtaisia  tai käyntikohtaisia  työpaikkojen pysäköintimak-
suja. Ecoplan ehdottaa myös, että työntekijöille maksettaisiin verovapaita 
matkakorvauksia  ja  vastaavasti pysäköintipaikoista perittäisiin maksut. 
Verovapaat matkakorvaukset voitaisiin rajata vuositasolla  1500-2000  SFR 

 (5400-7200 FIM),  joka vastaisi suunnilleen yrityksille keskimäärin kustakin 
pysäköintipaikasta syntyviä kustannuksia. Vastaavasti pysäköintipaikoille 
voitaisiin määritellä tietty minimimaksu, esim.  8-16  SFR  (29-36 FIM)/päivä. 

 Oleellista  on,  että työntekijät kokevat maksun oikeudenmukaiseksi. 

Entä miten liikenne sitten vähenisi,  jos Bernissä  otettaisiin käyttöön esitetty 
kanden avainkeinon strategia? Ruuhka-ajan liikennettä hillitsemään tarkoite-
tun katumaksujärjestelmän arvioidaan Ecoplanin laskelmissa vähentävän 
päivittäistä liikennesuoritetta  5-10% trendiennusteeseen  verrattuna. Trendien-
nuste  on  tehty päättymään  v. 2005  ja  siinä yksityisautoilun  on  ennustettu 
kasvavan  23% tarkasteluajankohdasta.  Ostos- ja  vapaa-ajan matkasu oritteen 
arvioidaan vähenevän ruuhka-aikoina peräti  30-40%  ja työmatkojen  30-35%. 

 Koska  osa  matkoista siirtyisi muina aikoina tehtäviksi, ei kokonaisvähennys 
muodostuisi kuitenkaan esitettyä  5-10%  suuremmaksi. 

Ecoplan  pitää ehdotetun kaltaisen katumaksujärjestelmän pääetuna yksinker-
taisuutta  ja  haittana maksun heikkoa kohdistuvuutta matkasuoritteen  ja 

 kaupungin eri osien liikenteen ohjailun kannalta. Ihmiset voivat järjestelmää 
käytettäessä kasata matkojaan tietyille päiville. Myöskään ehdotetut pysä-
köintimaksut eivät kohdistu suoraan ajosuoritteeseen. 

Korotettujen pysäköintimaksujen  avulla päästäisiin Bernissä  20%  suuruus-
luokkaa olevaan ajosuoritteen laskuun trendiennusteeseen verrattuna. 
Laskelmissa  on  käytetty tällöin hyväksi bensiinin  hinnan  keskimääräistä 
hintajoustoaja eri pysäköintipaikkatyyppeihin liittyviä keskimääräisiä matkapi-
tuuksia. Työpaikkapysäköinnin  2-3  SFR  (7-1 1 FIM) perusmaksu/käynti  toisi 
noin  20% liikennesuoritteen  laskun työmatkoissa. 
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Yritysmaailman puolella  on  tullut  tunnetuksi  mm. 5000  työntekijän elektroniik-
ka-alan yritys  Landis  & Gyr.  Sen  osalta  on  valtakunnalliseen tutkimushank-
keeseen liittyen selvitetty yksityisautoilla tehtävien työmatkojen vähentämis-
keinoja. Työnantaja  on  kustantanut esim. julkisen liikenteen kuukausikortteja 
työntekijöilleen edistääkseen julkisen liikenteen käyttöä työmatkoilla. Sään-
nöllisistä autonkäyttäjistä  1/3  tarttui yrityksessä tarjottuun tilaisuuteen kuukau-
den kokeilukauden aikana. Kokeilussa kävi samalla selväksi, etteivät tällaiset 

 kampanjan  luontoiset keinot riitä yksinään pysyvien muutosten aikaansaami-
seen liikennekäyttäytymisessä. 

Edellä mainitun tutkimushankkeen yhteydessä  on  valmisteltu  ja ideoitu  myös 
muita keinoja, kuten yrityksen pysäköintipaikkojen säännöstelyä  ja  periaattei-
ta, joita voitaisiin käyttää vastedes perittäessä maksuja pysäköintipaikoista. 
Yrityksellä  on  käytössään  1000  pysäkäintipaikkaa.  Tavoitteena  on  ollut 
tuottaa yrityskohtainen liikennekonsepti  ja  muokata sitä kautta myös yri-
tysimagoa. Yrityksen omassa työryhmässä  on  päädytty ratkaisuun, jossa 
otettaisiin käyttöön  5  SFR  (18  FIM) päivämaksu  ja kertyneillä  varoilla tuettai

-sun  julkisen liikenteen käyttäjiä. Samalla arvioitiin, että noin viidennes 
autonkäyttäjistä saataisiin siirtymään julkisen  tai  kevyen liikenteen piiriin 

 (Wyss, lute 12).  

Kuva  12: 	Esimerkki yrityksen  liikennekonseptin  luomisesta  (Wyss 1993 
:37) 

I  KOKEILEVA PÄÄMÄÄRIEN ASETrELU  I  

NYKYILA  TYÖNTEKIJÖIDEN [ 	 NYKYfiLA 	1 1 	 NYKYTILA  
TOM  KAKÄYrrÄYrYMINEN  I  LIIKENNE VÄLINEIDEN TARJONTA  J  YRiTYKSEN MATKAKULUJEN  OHJESÄÄNTÖ 

KONKREEITINEN YR1TYSKOHTAINEN 
TAVOITEASETFELU  

TOIMENPITEIDEN TYÖSTÄMINEN SEURAAVILLE 
TOIMINTA-ALUEILLE 

KISEN 	 PYÖRÄILYN PYSÄKOINTIPAIKKOJEN 	MATKAKULUJEN 	YRTEISAUTOILUN 

TOIMENPITEIDEN TOTEUTrAMINEN, 
JOSSA MUKANA JULKISUUSTYÖ 

JATKUVA SEURANTA 

rRÄÄTÄLÖII-Y  YRITYKSEN 
LUKENNEKONSEPTI 
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Seuraavat esimerkit antavat kuvaa käytettyjen  tai ehdotettujen  maksujen 
suuruudesta.  Landis & Gyrin päätoimipaikassa Zugin  kaupungissa  on 

 ehdotettu käyttöönotettavaksi  5  SFR  (18 FIM) päivämaksu. Pysäköintimak-
sua määritettäessä  päädyttiin siihen, että pysäköintipaikat maksavat työnan-
tajille noin  2 SFRlpäivä (3,2 FIM). Zugin  kantonin virastorakennukseen  on 

 suunniteltu astetta isompaa  7  SFR  (25 FIM) päivämaksua. Winterthurin 
vakuutusyhtiölle Zürichissä on  suunniteltu  150  SFR  (540 FIM)  kuukausi- 
maksua. 

Zugin  kantonin pankin uudessa pysäköintitalossa  on  tarkoitus periä huomat-
tavasti isompaa maksua eli  320  SFR  (1150 FIM)Ikuukausi. Emsch & Bergerin 
insinääritoimistolla Bernissä  oli  v. 1991  käytössä  120  SFR  (430 FIM)  kuu-
kausimaksu. Kantonien tasolla ehdotetut vuosimaksut ovat liikkuneet  600-
1200  SFR  (2200-4300 FIM) (Wyss 1993:liitteet, Ecoplan 1992:64).  Tällaisten 
maksujen katsotaan johtavan käytännössä siihen, että yritykset tulisivat 
perimään maksuja edelleen työntekijöiltään, mikäli lainsäädäntö sallii  sen.  

Sveitsissä  on  myös muita yrityksiä, joissa  on  valmisteltu  tai  jo  otettu käyttöön 
tiukennettuja työpaikkapysäköinnin maksuja. Ascom  Management AG:ssä 

 uusittiin  v. 1989 pysäkäintimaksusäännöstö  ja  korotettiin pysäköintimaksua. 
Samalla julkisen liikenteen käyttäjiä ryhdyttiin hyvittämään huomattavalla 
vuosikorvauksella (vuonna  1989 160  SFR  eli noin  3500 FIM/vuosi).  Pankit, 
vakuutusyhtiöt  ja  kantonien hallintoelimet  ovat olleet mukana samansuuntai-
sessa kehityksessä. Esim. Zugin kantonin pankki  on  ryhtynyt perimään 
markkinah intaista pysäköintimaksua  (Wyss 1 993:liitteet).  

Silti yritysten perimät pysäköintipaikkamaksut eivät ainakaan  1990-luvun 
ensimmäisinä vuosina vastanneet yleisesti niiden rakentamisesta  ja  ylläpi-
dosta aiheutuvia kustannuksia  ja  hajonta maksuissa oli  varsin  suuri  (Wyss 
1 993).  Yritysten pysäköintimaksut eivät myöskaan  pure  tilanteissa, joissa 
lähistöllä  on  muutoin ilmaisia  tai  halpoja pysäköintipaikkoja. Yritysten toiminta 

 on  sen  vuoksi liitettävä kunnalliseen toimintaan asiassa. 

Baselissa toimivassa  kemian  konsernissa  Ciba-Geigyssä  on  ryhdytty varaa-
maan pysäköintipaikkoja  vain  niille, joilla  on  vähintään  45 min  työmatka 
julkisilla kulkuneuvoilla. Menettelyllä  on  saatu tyhjenemään peräti  1700 

 pysäköi ntipaikkaa. Järjestelyyn liittyi sadalla frangilla subventoidun julkisen 
liikenteen vuosilipun tarjoaminen niille, jotka luopuivat pysäköintipaikastaan 

 (Wyss 1993:liite 13).  

Myös muunlaisia houkuthmia  on  kokeiltu  kampanjan  luontoisesti  työpaikka-
pysäköinnistä luopumiseksi. Ciba-Geigyssä  on  kokeiltu pysäköintipaikkaedun 
vaihtamista työnantajan lahjoittamaan polkupyörään. Vaatimuksena oli 
pysäköi ntipaikasta luopuminen vähintään kandeksi vuodeksi. 
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Yritykselle  on  ostettu lisäksi yli  1000 yrityspolkupyörää (Wyss 1 993:liite 11), 
 joilla hoidetaan asiointiliikennettä. Noin  350  työntekijää vaihtoi läpiviedyssä 

kampanjassa pysäköintipaikkansa polkupyörään.  

Varsin  mielenkiintoisena voidaan pitää sitä, että  Swissair on  ryhtynyt Sveit-
sissä yhteistyöhön Zürichin kaupungin liikennelaitoksen kanssa. Yhteistyön 
seurauksena yhtiön työntekijät ovat saaneet käyttöönsä normaalia edullisem-
pia kuukausi-  ja  vuosikortteja  julkisiin kulkuneuvoihin.  Asian  merkitystä 
osoittaa, että Swissairilla  on 1200  työntekijää  (Wyss 1 993:liite 11).  Sittemmin 
Zürichin Ilikennelaitos  on  laajentanut neuvottelunsa vastaavista eduista 
koskemaan yli  30  yritystä. Kuvaavaa harjoitetulle politlikalle  on  myös  se,  että 
sveitsiläisellä Nissanin maahantuojille  on  tarjottu ilmainen liikennelaitoksen 
sarjalippu. Vastaavan laista tukitoi mintaa  on  harjoitettu myös Saksassa, jossa 
työnantajat ovat ryhtyneet maksamaan  50-90% sarjalippujen  hinnasta  (OECD 
1994:46). 

Zürichissä  on  syntynyt uudenlaista kansalaisliikehdintää  1990-luvun alussa. 
 Sen  avulla  on  yritetty saada läpi pysäköintipaikkamaksut kaupungin omille 

viranomaisille  (Wyss 1993:36).  Muina keinoina  on  tuotu esiin  tai  otettu 
käyttöön esim. seuraavia: 
- 	pyöräilyn tukeminen työnantajan toimesta jakamalla karttoja, 

joissa  on  otettu huomioon työmatkaliikenteen yhteydet, pyöräili-
jöiden murhepuhelin, reittien systemaattinen arviointi, pyöräme-
kaanikon palvelujen järjestäminen työnantajan toimesta, 

- 

	

	julkisten liikennevälineiden lippujen ostomandollisuus työpaikal- 
la, 

- 	yrityslehtien  käyttö aiempaa ympäristöystävällisemmän liikku- 
misen propagoijana, tietopalvelun järjestäminen yrityslehdille. 

Pyöräilijät ovat kokeneet monet pienetkin parannukset tervetulleena  good-
willinä.  

Sveitsissä BUWAL (Bundesamt für Umwelt,  Wald  und  Landschaft)  on 
 käynnistänyt edellä mainitun kaltaisen lehdistöpalvelun  (Wyss 1993:11). 
 Toisaalta BUWAL  on  käyttänyt hyödyksi kampanjassaan  jo  toteutettuja 

esimerkkejä yrityksistä. 

Yksilötason  elämä Ilman autoa 

Sveitsissä  on  toteutettu kokeellisia hankkeita myös koskien ostosliikennettä. 
Niihin  on  kuulunut autoton ostostenteko  Baden-Wellingenin  alueella. Kokeilun 
yhteydessä  on  selvitetty ihmisten vaikeuksia muuttaa omaa mukavaa autoi-
hin sidottua ostoskäyttäytymistä. Kokeiluun osallistujat ovat pitäneet toimin-
nastaan päiväkirjaa sekä ennen autotonta jaksoa että  sen  aikana. 
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Autolla-ajoa hallitsi koehenkilöiden mielestä päämäärän saavuttaminen  ja 
 siihen käytettiin tietty aika. Muulla tavoin kuljettaessa aika muuttui vietettä-

väksi ajaksi, määrällisen tilalle tuli laadullinen aika. Samalla kulkureitin 
hyvyyden kriteerit muuttuivat. 

Yhteenveto 

Sveitsissä ympäristöystävällinen liikkuminen  ja  autoliikenteen vähentäminen 
 on  kytketty selvästi ilmansuojeluohjelmiin, joita  on  tehty kantonien tasolla 

(Volkwirtschaftdirektion  1991).  Yleisiä tavoitteita  on  myös lähdetty operationa-
lisoimaan  ja  konkretisoimaan keinostoiksi.  Erityistä kiinnostavu  utta  Suomen 
kannalta liittyy Sveitsissä yritysmaail  man  ja  kunnallisten liikennelaitosten 
yhteistoimintaan sekä yritys-  ja  työpaikkapysäköintiin.  Sveitsissä ilmainen  tai 

 lähes ilmainen työpaikkapysäköinti  on  ollut pitkään  tabu,  johon ei ole haluttu 
kajota. 

Maksullistamisessa  on  käytetty perusteena markkinahintaa, yrityksille aiheu-
tuvia kustannuksia sekä melu-  ja  ilmahaittojen sisäistämistä. Pysäköinti

-paikkojen kohdalla voidaan kysyä, voidaanko ilmansuojelumaksuja periä yri-
tyksiltä, jotka ovat  jo  huolehtineet itse pysäköintitilojen rakentamisesta. Asiaa 
perusteellisesti selvitellyt Ecoplan  on  päätynyt ehdotukseen, jossa maksut 
perittäisiin kaikilta  ja  ne ulotettaisiin myös vieras -ja  asiakaspysäköintiin  tietyn 
minimitason saavuttamisen jälkeen. 

Sveitsissä kaivataan uuteen politiikkaan siirtymiseksi sekä lainsäädäntömuu-
toksia että kantonikohtaisia mallisäännöstäjä pysäkäintiin  ja  pysäköintimak

-suihin. Sveitsin kokeilut osoittavat, että kun jokin yritys lähtee ottamaan 
osavastuuta työntekijöidensä kulkuneuvon valinnasta, herkistytään keskuste-
lulle  ja  pohdinnalle  myös laajemmin. Räväkkä toiminta ruohonjuuritasolla  on 

 omiaan synnyttämään muutoksia jopa lainsäädännössä. Kokonaisuutena 
keinojen  valinnan  päälähtökohtana  näyttää olevan, että keinojen tulee olla 

* 	ekologisesti mielekkäitä 
* 	taloudellisesti kannattavia  ja  
* 	sosiaalisesti oikeudenmukaisia. 

Yleisemmin käyttöönotettujen keinojen  lista  on  Sveitsissä seuraava (Kroph  et 
al. 1994): 

- 	julkisen liikenteen edistäminen 
- 	ei-motorisoidun liikenteen edistäminen 
- 	Park and Ride -järjestelmät 
- 	katujen suorituskyvyn alentaminen 
- 	pysäköintipaikkojen  tarjonnan vähentäminen 
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- 	pysäköintimaksujen  korotus 
- 	etuoikeus pysäköinnissä  vain  vähän saastuttaville autoille 
- 	opastusjärjestelmät pysäkäintipaikoille 
- 	emissio-  ja ajoneuvokohtaiset henkilöautoliikenteen  maksut 
- 	työmatkakulujen  korvaamisen poisto 
- 	bensiinin  hinnan  korotus 
- 	polttoaineiden tuontimaksun korotus 
- 	liiken nejärjestelmien  hallinta.  

4.2 	Saksa 

Saksassa  on  liikenteen kurissa pitämiseksi ryhdytty yhä selvemmin vaati-
maan yhdyskuntasuunnittelun, liikennejärjestelmien  ja  liikenteen  hallinnan 

 toisiinsa integroimista. Liikkumisen alihinnoittelua ympäristävaikutusten 
kannalta vaaditaan purettavaksi. Tehokkaana keinoyhdistelmänä pidetään 
katumaksujen yhdistämistä pysäköintimaksuihin  ja  uusia informaatiojärjestel-
miä liikenteen  hallin nassa. Henkilöautolla  liikkumisen alihinnoittelusta 
luopumisen arvioidaan onnistuvan suhteellisen vähin haittavaikutuksin,  sen 

 sijaan tavaraliikenteessä kohdattaisiin todennäköisesti suurempia ongelmia. 

Yhä enemmän taloudellisiin ohjauskeinoihin luottavassa saksalaisessa 
liikennepolitiikassa  on  ehdotettu myös sijaintiin sidottuja liikenneveroja. Kuten 
Sveitsissä, ei myöskään Saksassa ole ilmaista pysäköintipaikkaa työpaikalla 
pidetty verotettavana etuna.  (Kutter  1994, Bundesministerium 1994). 

Henkilöautollikenteen vähentämlsen pääpyrkimykslstä  

Saksalaiset ovat kyselytutkimuksissa (Sozialdata  1989, 1991, sit. Monheim 
1 992c)  osoittaneet pitävänsä liikennettä yhtenä keskeisistä yhteiskunnallisista 

 ja  paikallisista ongelmista. Erityisesti kaupunkialueilla ollaan huolestuneita 
elämisen laadun kärsimisestä henkilöautojen määrän kasvaessa.  1980 -luvun 
merkittävin trendi saksalaisten kaupunkien liikenteessä onkin ollut kävellen 
tehtyjen  matkojen  voimakas väheneminen (Monheim  1992c). 

Keskustojen elävöittämistoimista  erityisesti liikenteen rauhoittaminen  (traffic 
calming, Verkehrsberuhigung) on  Saksassa pitkälle vietyä verrattuna Suo-
meen. Rauhoittamisessa  on Monheimin (1992c)  mukaan käytetty kolmea 
päästrategiaa:  

matkojen  määrän  ja  pituuden rajoittaminen 
välttämättämien  matkojen  tekeminen kestävillä  tai  vihreillä 
kulkumuodoilla 
välttämättömän henkiläautoliikenteen hallinta niin, että  sen 

 haitat ovat mandollisimman vähäiset. 
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Käytännössä näitä strategioita  on  käytetty useimmiten yhdessä. Kävelykes-
kustat, hidaskadut, polkupyörän käytön edistäminen, henkilöauton käytön 
uudet muodot  ja autottomien  asuinalueiden suunnittelu ovat olleet keskeisiä 
liikenteen rauhoittamisen keinoja. 

Saksassa  on  yli  tuhat kävelykeskustaa  tai rauhoitettua  aluetta. Monheimin 
 (1990)  mukaan tämän vuosikymmenen alussa miltei kaikissa yli  50 000 

 asukkaan kaupungeissa Saksassa oli moottoriajoneuvoliikenteeltä rau hoitettu 
keskusta. Pienemmissä,  20 000-50 000  asukkaan kaupungeissa noin  75% 

 oli vastaavia järjestelyjä. Jopa  10 000-20 000  asukkaan taajamista joka 
kolmannessa oli rauhoitettuja katuja  tai  alueita. Laajimmillaan rauhoitetun 
katuverkon pituus  on  useita kilometrejä  ja  käsittää lähes  koko  ydinkeskustan. 
Esimerkiksi Freiburgissa  (195 000  asukasta vuonna  1992) jalankulkukeskus

-ta  käsittää yli  50  hehtaarin alueen. Pienemmissä kaupungeissa keskustarat-
kaisuina  on  käytetty myös hidaskatuja sekä pihakatuja. 

Saksassa  on  pyritty liikenteeltä rauhoittamiseen yhdistämällä siihen hyvät 
pysäköintimandollisuudet välittömästi jalankulkualueen reunamilla. Maanalai-
sia pysäköintihalleja  on  rakennettu myös jalankulkualueiden  alle.  Useimpien 
kävelykeskustahankkeiden perusteluna ei ole ollutkaan auton käytön vähen-
täminen sinänsä, vaan nimenomaan keskusta-alueen rau hoittaminen. Seu-
rauksena tosin  on  usein havaittu olevan kulkumuotosiirtymä julkisen liiken-
teen  ja  kevyen liikenteen suuntaan. Näin keskustojen rauhoittamistoimet ovat 
edesauttaneet myös julkisen liikenteen kehittämistä kaupunkiseuduilla. 

Pysäköinnin  rajoittamista  on  pidetty Saksassa avaintekijänä kaikentyyppises
-sä  rauhoittamisessa. Esimerkiksi Monheim  (1990, 1992b, 1993)  pitää rajoi-

tustoimia myös erittäin tehokkaina  ja  osoittaa useiden kaupunkien keskustalii-
kenteen kehityksen kääntyneen tämän johdosta pois henkilöauton käytön 
lisääntymisen linjalta. Toisaalta  Roberts (1989)  huomauttaa, että erityisesti 
pienehköissä kaupungeissa rauhoittamistoimet ovat joissain tapauksissa 
saaneet aikaan jopa pysäköinnin lisääntymisen rauhoitetuilla alueilla. Pienillä 
kunnilla ei ole ollut mandollisuuksia panostaa väylien muutoksiin niin, että 
pysäköintiä pystyttäisiin vähentämään rakenteellisin keinoin. Myös pysäköin-
nm valvonnan resurssit ovat olleet rajalliset. Autoilijat ovat käyttäneet tHai-
suutta hyväkseen. 

Erityisesti kauppiaat ovat olleet kuten Suomessakin sitä mieltä, että pysä-
köintipaikkojen vähentäminen keskustojen vähittäiskauppojen välittömästä 
läheisyydestä haittaa kaupan kannattavuutta (vrt, esimerkiksi  Ebert 1992). 

 Kymmenen suurehkon saksalaisen kaupungin vertailun tulokset osoittavat 
kuitenkin, että pysäköintitilan tarjonnalla ei ole yksiselitteistä merkitystä 
keskustan kauppojen liikevaihdon kehityksessä  (Roberts 1989, Wärnhjelm 
1991). 



60 	 Voidaanko henkilöautoli ikennettä vähentää? 
4.KANSAINVÄLISET  KOKEMUKSET  

Deutsches  Institut für Urbanistik  onkin päätynyt yllättävään tulokseen: 
menestyneimpiä kaupunkikeskustoja ovat olleet ne, joissa pysäköintipaikko-
jen tarjonta  on  suhteellisen vähäistä (Monheim  1992). Monheimin  mukaan 
kyse saattaa olla muiden oheiskeinojen vaikutuksesta kaupunkisuunnittelus-
sa. 

Saksassa Ilittovaltio rahoittaa nykyisellään taajamien liikenneinvestointeja 
sekä joukkoliikenteen käyttökustannuksia polttoaineverosta saaduilla varoilla. 
Korvamerkityn polttoalneveron suuruus määritellään kunnallisen liikenteen 
rahoituslaissa (GemeindeverkehrsfinanzieruflgsgeSetZ). Vuonna  1994  veron 

 suuruus oli esimerkiksi bensiinille  0,16  DEM  (0,48 FIM)/litra.  Veron  vuosittai-
nen tuotto  on  noin  8,6 mrd  DEM.  Varoja voidaan myöntää joukkoliikenteen 
verkko-  ja kalustohankintoihin  sekä kunnallisen  tie-  ja katuverkon  parantami-
seen. Osavaltioille myönnettävien varojen suuruus  on  suhteessa osavaltiossa 
rekisteräityjen moottoriajoneuvojen määrään. Tällöin voidaan ajatella, että 
pahiten ruuhkautuneet alueet saavat myös eniten joukkoliikenteen kehitystu-
kea. Osavaltioiden joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmien mukaisiin 
hankkeisiin voi liittovaltion avustusosuus olla jopa  75%  (Rautavaara  1995). 

Freiburg 

Freiburg  eteläisessä Saksassa  on  erinomainen esimerkki laaja-alaisesta 
kaupunkiliikennejärjestelmän suunnittelusta  ja  monien liikenteen  hallinnan 

 keinojen yhtäaikaisesta käytöstä. Kun toisessa maailmansodassa tuh outun  ut 
kaupunkikeskusta  rakennettiin uudelleen keskiaikaista rakennetta noudatel

-len,  säilytettiin  jo  vuonna  1891  perustettu raitiotiejärjestelmä kaupungin 
joukkoliikenteen selkärankana. Tänä päivänä Freiburgin joukkoliikennejärjes

-tel  mä  rakentuu  light rail -tyyppisen raitiotieverkoston varaan (järjestelmän 
nykytilasta esim. Stadt  Freiburg 1994).  

Ympäristön laatutekijät otettiin  jo  varhain kaupungin liikennesuunnittelun 
lähtökohdaksi. Tästä lähtökohdasta  on  ollut luontevaa panostaa julkisen  ja 

 kevyen liikenteen kehittämiseen. Toisaalta kysymys  on  ollut liikennejärjestel

-män  kehittämisen suhteen valinnasta: annetaanko julkisen liikenteen kilpailla 
rajoittamattoman henkiläautoliikenteen kanssa kaupunkialueella vai panoste-
taanko ympäristöystävällisinä pidettyihin kulkumuotoihin? (Stadt  Freiburg 
1989, 1994) 

Joukkollikenteen hinnoittelupolitiikka  on  ollut tärkeä tekijä Freiburgin liikenne- 
järjestelmän suunnittelussa  jo  1980-luvun alusta lähtien. Joukkoliikenteen  ja 
henkilöautoliikenteen  vapaa kilpailu tilasta  ja  matkustajista  1970-luvulla 
edesauttoi joukkoliikenteen alijäämien kasvua  ja  loi paineita tariffien korotuk-
siin monissa Saksan keskikokoisissa kaupungeissa. 
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Freiburgissa ei haluttu tehdä joukkoliikenteestä vähemmän houkuttelevaa  ja 
 hintojen korotusten sijaan päätettiin yrittää hintojen laskemista. Tavoitteena 

oli yrittää korvata matkustajien määrässä  se,  mitä lipun hinnassa hävittäisiin. 
Alueellisen näyttölipun hintaa laskettiin  ja  se  nimettiin uudelleen ympäristö-
kortiksi. 

Matkustajamäärät ovat jopa ylittäneet alkuperäiset toiveet. Vuonna  1993 
 matkustajia joukkoliikenteessä oli noin  60  miljoonaa. Näyttölippuja myytiin 

vuodessa noin  650 000 kpl. Joukkoliikenteen  kannattavuus sinänsä ei ole 
parantunut, mutta kannattavuuskehitys  on  silti ollut suotuisampaa kuin 
muissa vastaavissa kaupungeissa. Samalla  on  saavutettu tärkeitä edistysas-
keleita henkilöauton käytän vähentämisen suhteen (Stadt  Freiburg 1989, 
1991b, 1994). 

Joukkoliikenteen  alijäämää  on  Freiburgissa katettu liittovaltion, osavaltion  ja 
 kaupungin suoralla tuella, jonka yhteenlaskettu määrä oli vuonna  1993  noin 

 20  milj. DEM.  Kaupunki  on  rahoittanut omaa tukiosuuttaan kaasu-  ja  sähkö-
laitoksen tuotoilla. Kaupungin raitiotieverkon kehittämisessä  on  liittovaltion 
rahoitus ollut keskeisessä asemassa. Tulevaisuuden laajen nussuunnitelmista 

 (250  milj. DEM)  on  liittovaltion rahoitusosuus  60%,  osavaltion  (Baden-Würt-
temberg) 25%  ja  kaupungin itsensä  15% (Pucher and Clorer 1992).  

Julkisen liikenteen kehittämisen tavoitteena  on  ollut hyvä palvelutaso maksu-
jen, matkustusaikojen  ja  -mukavuuden sekä tavoitettavuuden suhteen. Tähän 

 on  liittynyt olennaisesti  Park-and-Ride-  ja  Bike-and-Ride -tyyppisen liityntälii-
kenteen järjestäminen raitiotielinjojen varsilla. Useita ilmaisen pysäköinnin 
mandollistavia liityntäpysäköintilaitoksia  on  toteutettu raitiotieverkon  pää-
teasemilla  sekä muilla tärkeillä liityntäterminaaleilla. Vuonna  1994 liityntä-
pysäköintipaikkojen  yhteismäärä oli  2 500.  

Samalla kaikilla keskustan läheisillä asuinalueilla  on  siirrytty luvanvaraiseen 
asukaspysäköintijärjestelmään  ja asuinkaduilla  30 km/h nopeusrajoitukseen. 
Asuinkatujen  nopeutta  on  laskettu myös rakenteellisesti lisäämällä polku-
pyöräkaistoja, korotettuja suojateitä, mutkia  ja kapeikkoja.  Vastaavasti 
katuverkon keskeisten osien kapasiteettia  on  lisätty erilaisin parannuksin  tai 

 väyliä leventämällä. Tuloksena  on  ollut sekä rauhallisempi asuinympäristö  ja 
kaupunkikeskusta  että parantuneet olosuhteet autoilijoille pääkaduilla. 
(Pucher & Clorer  1992) 

Kävelykeskustan lähialueilla  oli vuonna  1993 pysäköintilaitoksissa  noin  3 000 
pysäköintipaikkaa.  Tämän ei katsota silti riittävän. Lyhyellä tähtäimellä 
pysäköi ntimaksuja tullaan nostamaan, jotta erityisesti pitkäalkaispaikoitusta 
saadaan vähennettyä (Virtanen  1994). 
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Kokonaisuutena  Freiburgin  politiikkaan  on  kuulunut autoliikenteen vähentämi-
nen  kohtuullisiin  mittoihin. Huolimatta autokannan kasvusta  on  automatkojen 

 määrä pystytty pitämään vuosina  1976-1993  ennallaan. Pyöräilyn  ja  julkisen 
liikenteen matkat ovat samana aikana lisääntyneet yli  70%.  Automatkojen 

 suhteellinen osuus  on  selvästi pienentynyt.  1976-1 993 on  ihmisten liikkumi-
nen lisääntynyt  305 000  päivittäisestä matkasta  502 000  matkaan.  (Gäbel 

 1994,  Virtanen  1994)  

Lübeck Ja  Aachen  

Lübeck  on  kokeillut ensimmäisenä saksalaisena kaupunkina keskikaupungin 
rauhoittamista  määräpäivinä autoliikenteeltä.  Vuonna  1989  aloitetussa 

 kokeilussa rauhoitettiin  ajokielloin  ensimmäisessä vaiheessa kuukauden 
ensimmäiset  lauantait  klo  10-16/18.  Vuonna  1990  rauhoitettiin kaikki  lauan-

tait,  1992  myös sunnuntait  ja  1993  kaikki  viikonpäivät. Ajokielto  ei koske 
keskustan asukkaita.  Tukitoimina  kehitettiin  Park-and-Ride  -järjestely, jossa 
käytettiin viikonloppuisin tyhjinä olevia yritysten  pysäköintitiloja.  Keskustaan 
johtavien  bussilinjojen vuorovälejä lyhennettiin. Autottomiksi  päiviksi lisättiin 

 pikalinjoja liityntäpysäköintipaikkojen  ja  keskustan välille sekä luotiin keskus-
tan  kehälinja. Autottoman  alueen sisällä bussi-  ja  raitiovaunumatkojen 

 maksusta luovuttiin kokonaan.  (Topp  1992,  Whitelegg  1993)  

Saadut tulokset ovat olleet lupaavia. Henkilöauton käyttö  on  vähentynyt 
keskustaan  suuntautuvilla  matkoilla  40-80%.  Aiemmin keskustaan ajaneista 

 58%  pyrkii nykyisellään  pysäköimään  mandollisimman lähelle keskustaa, 
mikä ei ole kuitenkaan saanut aikaan  pysäköintiongelmia  keskustan läheisillä 
alueilla.  30%  käyttää  Park-and-Ride-mandollisuutta  ja  12% on  siirtynyt 
kokonaan julkisten  liikennevälineiden käyttäjiksi  (Topp  1992).  

Aachenissa  vastaava kokeilu aloitettiin  1991.  Liityntäliikenteen terminaalialu-

elta kunnostettiin  ja  julkisiin  liikennevälineisiin  kehitettiin erityinen lippu 
 autottomiksi  päiviksi. Henkilöauton osuus keskustaan  suuntautuvilla  matkoilla 

putosi  rajoitusaikoina 44%:sta 36%:iin.  Vastaavasti keskustan  kokonaiskävijä

-määrien arvioidaan nousseen hieman  (Topp  1992).  

Molemmissa kaupungeissa tulokset ovat olleet samantapaisia, eli:  
- 	 sisääntuloväylien liikennemäärät  ovat pudonneet voimakkaasti  

(Aachenissa  jopa  85%);  vastaavaa lisäystä muina aikoina ei ole 
tapahtunut  

- 	 kulkutapajakauma  on  muuttunut voimakkaasti  
- 	saasteiden  ja  melun  vähennykset ovat olleet huomattavia  
- 	keskustan liikkeiden myynti  on  pudonnut  rajoitusaikoina  noin  

10%,  mutta korvautunut muina päivinä.  



64 	 Voidaanko  henkilöautoliikennettä  vähentää?  
4.KANSAINVÄLISET  KOKEMUKSET  

Aachenin  kauppiaat  (Ebert 1992)  ovat esittäneet, että Aachenin keskustan 
liikkeiden myynti olisi rajoitusaikoina pudonnut pysyvästi  15-60%  alasta 
riippuen. Autollisten lähikaupunkien liikkeiden myynti  on  sen  sijaan noussut. 
Kauppiaiden mielestä asiakkaat ovat hakeutuneet  sinne  missä autolla 
pääsee mandollisimman lähelle liikettä. 

Oleellista  on,  että haastattelututkimusten perusteella ihmiset itse hyväksyivät 
kokeilun perusideat molemmissa kaupungeissa. Lübeckissä kokeilua piti hy-
vänä  tai  erittäin hyvänä  84%  keskikaupungilla asuvista,  79% ympäröivillä 

 alueilla asuvista,  86%  julkisten liikennevälineiden matkustajista  ja  77% 
 autoilijoista. Aachenissa  2/3  piti kokeilua hyvänä. (Schlabbach  1992,  Topp 

 1992). Aachenissa on  suunniteltu rauhoitettavan keskusta-alueen laajenta-
mista tuntuvasti tulevaisuudessa (Stadt  Aachen 1994). 

Bremen  

Bremenissä kokeiltiin vuosina  1986-88 polkupyärien  kuljettamista busseissa 
kesäviikonloppuisin. Muutamia busseja muunneltiin hieman siten, että 
mukaan saatiin mahtumaan  25  polkupyörää. Tämä kokeilu onnistui suhteelli-
sen hyvin. Bussit kuljettivat ensimmäisen kesän aikana noin  2500  matkusta-
jaa pyörineen. Samansuuntaisia kokeiluja  on  tehty myös muissa kaupun-
geissa. Kokeilut ovat pääosin loppuneet. 

Syinä  ovat olleet epäsuotuisat sääolot yhdessä huonon palvelutason (pitkät 
vuorovälit, epäsäänn ällisyys) kanssa. Joissain tapauksissa palvelu osoittautui 
myös erittäin kalliiksi, mikä johtui paljolti suurista investoinneista  ja  kokeilujen 
lyhyestä kestosta (Brunsing  1990). Hülsmann (1990)  esittääkin, että toimiak-
seen tällaisen palvelun tulisi olla mandollinen  koko  joukkoliikennejärjestel-

mässä  ja  kaikkina aikoina. 

Esimerkiksi Münchenissä otetaan mandollisuuksien mukaan huomioon myös 
polkupyöräilijöiden tarpeet uudistettaessa laituri-  ja  asematiloja  erityisesti 

liikuntaesteisille sopiviksi. 

Auton  vuorokäyttö  ja  StattAuto-ketju  

Yksityisauton  on  todettu olevan keskimäärin noin  23  tuntia vuorokaudesta 
pysäköitynä. Erityisesti kaupunkiseuduilla pysäköity  auto  aiheuttaa yhteiskun-
nalle kustannuksia.  Se  varaa tilaa, joka muuten voitaisiin käyttää jossain 
suhteessa tehokkaammin (virkistysalueena, rakentamiseen  tai  jättää koko-
naan rakentamatta). Liikkuvan auton kustannuksista taas kolme neljäsosaa 

 on  kiinteitä  tai  huolto-  ja  kunnossapitokuluja. Poitto-  ja  voiteluainekulujen 
 vähäisyys aikaansaa käytössä  harhan  halvoista kilometreistä. 
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Yksi lupaavimmista ideoista, joissa näitä henkilöauton rationaalisen käytön 
epäkohtia pyritään parantamaan  on car-sharing  eli henkilöauton vuorokäyttö. 
Vuorokäyttöjärjestelmässä osanottajat kattavat autojen hankinta-, vakuutus-, 
huolto-  ja ku nnossapitokustannukset jäsenmaksuilla ja käyttömaksuilla. 

Vuorokäytön  tavoitteena yksilötasolla  on  päästä eroon auton omistamiseen 
liittyvistä kiinteistä kustannuksista  ja  näin mandollistaa edullinen auton käyttö. 
Yhteiskunnallisina tavoitteista tärkeimmät ovat autojen määrän  ja pysäköinti

-paikkojen tarpeen väheneminen erityisesti kaupunkikeskustoissa, myönteinen 
ympäristön tilaan vaikuttaminen, julkisen liikenteen tukeminen sekä autokan-
nan uudistuminen (Glotz -Richter 1995).  Käytännössä  on  todettu, että yksi 
vuorokäyttöauto korvaa noin  3-6 yksityisautoa. Schwarz (1995)  esittääkin, 
että ilman vuorokäyttöjärjestelmää olisi esimerkiksi Bremenin vuorokäyttäjistä 
kolmasosa kokonaan ilman autoa, kolmasosa turvautuisi vuokra-autoon  ja 

 kolmasosa ostaisi oman auton. 

StattAuto  on  yli sadalla paikkakunnalla Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa  ja 
 Hollannissa toimiva  car-sharing-yritysten ketju.  Sen  toiminta alkoi  v. 1989 

 Berliinissä. Berliinissä asiakasmäärä  on  noin  2700  ja  autojen määrä  on  noin 
 120.  Autojen varauksesta vastaa  24  tuntia vuorokaudessa päivystävä 

varauskeskus. Kaikilla jäsenillä  on  avaimet eri puolilla kaupunkia sijaitseviin 
autopisteisiin, joista  he noutavat  ja  palauttavat varaamansa auton. Jäsenet 
maksavat osuusmaksuna  1300  DEM  (eli noin  3900 FIM),  minkä saa erotessa 
takaisin  3,5%  koron  kera. Vuosittainen kiinteä maksu  on 270  DEM (  810 
FIM).  Auton käytön maksut vaihtelevat autotyypin, tarvittavan ajan sekä 
ajetun kilometrimäärän mukaan. 

Käyttäjät ovat Berliinissä ajaneet vuodessa keskimäärin noin  300  tuntia  ja 
 2300  kilometriä. Kiinteät kustannukset huomioiden ajotunti  on  tullut  maksa-

maan keskimäärin  5,17  DEM  (15,50 FIM)  ja ajokilometri  0,69  DEM  (2,10 
FIM)  (hinnat vuodelta  1993).  Ekologisesta näkökulmasta  tariff ien lineaarisuus 
on  tärkeää: pitempi matka ei StattAuton ajoneuvolla tule suhteessa halvem-
maksi, joten houkutusta ylimääräisten kilometrien ajamiseen ei tästä syystä 
ole (Glotz-Richter 1995).  

Berliinin StattAuton jäsenistä  86%  käyttää myös julkisen liikenteen kuukausi - 
tai vuosilippua.  Heille  on  useimmiten suhteellisen helppoa käyttää  kustan-
nukseltaan  halvinta vaihtoehtoa: julkisen liikenteen palvelualueelta matkusta-
misen rajakustannus  on  heille nollassa, muualle suuntautuvilla matkoilla 
voidaan pienellä ennakoinnilla valita sopiva kuljetusmuoto. 

Taksin käyttö  on  todettu järkeväksi erityisesti lyhyillä etäisyyksillä,  jos  mää-
ränpäässä ollaan pitkään. Jäsenet käyttävätkin taksia suhteellisen paljon. 
Keskimäärin joka viides automatka tehdään taksilla. 
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Muutenkin jäsenten autonkäyttö  on  ollut melko vähäistä, mikä käy ilmi  jo 
 jäsenten  ja  autojen määrän suhteesta  (Petersen 1994). 

StattAuton  jäsenyys onkin monille nimenomaan oman liikkuvuuden mandolli-
suuksien laajentamista: erityisen auton käyttötarpeen ilmetessä  on  saatavis-
sa kustannuksiltaan, käyttömukavuudeltaan  ja  myös ideologisessa mielessä 
sopiva  ja  järkevä vaihtoehto (Glotz-Richter 1995).  Kiinnostavaa  on,  että 
monissa saksalaisissa kaupungeissa  on  myös kehitetty vuorokäyttöjärjestel

-män ja joukkoliikenteen  yhteisiä maksu/lippujärjestelmiä  (Surveyor 1995).  

Kölnissä StattAuton jäsenmäärä  on  noin  300  ja  autoja  on  käytössä  20 
(1994/5).  Maksut ovat hieman alhaisemmat kuin Berliinissä, mutta vastaavas-
ti autovalikoima  on  suppeampi. Bremenin StadtAutolla (hieman erilaisesta 
nimestään huolimatta  osa StattAuto -ketjua)  on  kaupungin kokoon nähden 
eniten käyttäjiä. Bremenissä  640  jäsenellä  on  käytössään  40  autoa. Niin 
Kölnissä kuin Bremenissäkin  on  yrityksiä houkuteltu mukaan. Bremenissä 
autovalikoima sisältää myös suhteellisen ylellisiä vaihtoehtoja hieman 
korkeampaa korvausta vastaan. Erityisesti pieniä yrityksiä  on  lähtenyt 
toimintaan mukaan. 

Pienillä yrityksillä ei ole välttämättä taloudellisia mandollisuuksia hankkia oma 
 auto.  Yritykselle vuorokäyttöauto  on  houkutteleva vaihtoehto myös  sen  takia, 

että sitä ei tarvitse huoltaa  ja  kunnostaa itse. Pienessä yrityksessä auton 
saatavuus  on  tärkeää. Niille  car-sharing  voi olla vuokraamista edullisempi 
vaihtoehto pitkällä tähtäimellä. Päiväsaikaan autoja käyttävätkin etupäässä 
juuri yritykset. Tämä parantaa myös autojen käyttöastetta. Keskimäärin 
Kölnin StattAuton ajoneuvot ovat käytössä  8-9  tuntia päivässä. (Toivio  et al. 
1995)  

Bremenissä StadtAuton ajoneuvot huolletaan keskimäärin joka toinen viikko. 
Keskimäärin noin kymmenen käyttökerran välein tehdään kevyt tarkastus, 
jossa todetaan  ja  tarpeen mukaan korjataan ajoneuvon kunto  ja  siisteys. 
Normaalisti käyttäjät raportoivat auton kunnosta joka käyttökerran yhteydes-
sä.  (Schwarz 1995)  

Syntyviä kustannuksia pidetään kohtuullisina. Tarjolla  on  suhteellisen jousta-
vasti usean tyyppisiä autoja, joiden huollon, katsastukset  ja  korjaukset hoitaa 

 car-sharing-yritys.  Oman  auton pito kaupungissa saattaa olla hankalampaa 
kuin järjestelmän käyttö. Toisaalta oma  auto on  käytettävissä aina haluttaes-
sa  (Petersen 1994).  Auton saatavuus onkin yksi keskeisistä vuorokäytön 
toimimisen ehdoista. Englannissa  on  laskettu  (Surveyor 1995),  että  jos 

 halutaan saada  auto 90%  varmuudella  ja  todennäköisyys sille, että autoa 
tarvitsee juuri suosituimpaan aikaan  on 25%,  tarvitsee  17  henkilön ryhmä  5  
autoa. 
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Auton käytän hintaa nostamalla voi  14  henkilöä saavuttaa vastaavasti  95%:n 
 varmuuden auton saamiselle.  

Schwarzin  (1995)  mukaan Bremenissä tietyn yksittäisen auton saatavuus  on 
 edellisenä päivänä tilattaessa lähes  100%.  Kolme neljästä tilauksesta 

tehdään kuitenkin samana päivänä, neljäsosa  alle  tuntia ennen haluttua 
 käyttähetkeä.  Saatavuus  on  tällöinkin ollut yli  90%.  Myös esimerkiksi  Kälnis

-sä  luvut ovat samansuuntaisia  (Toivio  et al. 1995).  

Kuva  14: 	Bremenin  StadtAuton  autojen  tilausajankohdan  jakauma.  "Kim- 
teä"  tarkoittaa pysyvästi voimassa olevaa tietyn ajankohdan 
tilausta  (Schwartz 1995)  
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StattAuton  laskelmien mukaan auton  yhteiskäyttö  tulee Saksassa halvem-
maksi kuin auton omistaminen  jos  oletetaan, että:  

- 	henkilöautolla  ajetaan keskimääräinen  kilometrimäärä 
- 	vuorokäyttöautolla  ajetaan niillä nykyisin keskimäärin ajettava  

kilometrimäärä,  jonka lisäksi käytetään  julkista  liikennettä  (vuo-
silipulla)  ja  taksia (jopa  DEM  1000  vuodessa)  

- 	omistusauto  vaihdetaan suunnilleen yhtä usein kuin  StattAuton 
ajoneuvot  (2-4  vuoden välein).  (Petersen 1994; Toivio et al. 
1995)  

Saksaan verrattuna  on  Sveitsissä  vuo rokäyttöjärjestel  mää  pyritty  hajautta
-maan äärimmilleen. Berliinin  StattAuton  kokoiset  ATG  ja ShareCom  ovat 

kumpikin luoneet noin  50 autopisteen  järjestelmän. Tämä  on  asettanut lisää 
vaatimuksia  jäsenien  osallistumiselle autojen hankintaan, huoltoon  ja  kunnos-
sapitoon. Niinpä  kunniatehtävien  ja  vapaaehtoistyön osuus  on  Sveitsissä 
selvästi suurempi kuin saksalaisessa mallissa  (Petersen 1994). 
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Saksassa  1995  ja  Sveitsissä  1992  tehtyjen tutkimusten mukaan vuorokäyttö-
järjestelmään liittyneet entiset autonomistajat ovat vähentäneet ajamiaan 
kilometrejä noin  50%.  Myös säästö energiankulutuksessa  on  ollut samaa 
luokkaa  (48%). Vuorokäyttöautojen energiatehokkuus on  parempi kuin niiden 
takia poistetun autokannan. Myös ennestään autottomien energiankulutus  on 

 laskenut hieman, noin  4%. 

Vuorokäytön  tarkoituksena  on  ollut myös, että vuorokäyttöautoon suhtaudut-
taisiin kuin omaan. Näin varmistettaisiin  sen  kunnossa pysyminen. Juuri näin 

 on  ilmeisesti myös tapahtunut. Toivion  et al. (1995)  mukaan ihmiset ovat 
liikkuneet useimmiten juuri tietyllä autolla. Tämä  on  tehnyt autosta hieman 
enemmän oman  ja edesauttan ut  tietynlaisen yhteisöllisyyden muotoutumista 
auton vuorokäytön ympärille saman auton käyttäjät saattavat ajan mittaan 
tutustua toisiinsa.  

Kaiken  kaikkiaan vuorokäyttö  on  osoittanut sopivansa parhaiten kaupun-
kiseuduil  le,  joilla julkisen liikenteen tarjonta riittää kattamaan vuorokäytön 
liikkumistarpeisiin jättämän aukon, kuten esimerkiksi työmatkapendeläinnin 
tarpeen. Vuorokäyttö ei nykyisessä yhteiskunta-  ja yhdyskuntarakenteessa 

 sovellu kuitenkaan pääasialliseksi henkilöautoliikenteen järjestämisen muo-
doksi.  Sillä  on  mandollista vähentää liikenteessä  ja pysäköitynä  olevien 
autojen määrää lähinnä siellä, missä tarve tähän  on  suurin. 

Autottoman  asumisen  ympärlstöt 

Autottomien  alueiden kehittäminen  on  yksi saksalaisen kaupunkisuunnittelun 
nykypäivän keskeisistä haasteista. Autottoman  tai vähäliikenteisen  kaupungin 

 idea on  lähes yhtä vanha kuin auton historiakin. Ekologian nouseminen tär-
keäksi tekijäksi myös kaupunkisuunnittelussa  on  nostanut ennen utooppisina 
pidetyt ajatukset uudelleen päivänvaloon. 

Münchenin  Neu-Riemin autottomalla asuinalueella  pyritään suunnittelulla 
rajoittamaan asuinalueen henkilöautoliikennettä mandollisimman tehokkaasti. 
Alueen suunnittelussa  on  keskeisinä periaatteina pidetty: 

- 	kävelyn  ja pyäräilyn  suosimista ajatellen lyhyitä etäisyyksiä 
- 	julkisen liikenteen houkuttelevan  ja  kattavan tarjonnan mandol- 

listamista:  julkisen liikenteen pysäkkien etäisyys asunnoista saa 
olla enintään  200  metriä 

- 	hyötyjen  tai etuuksien  tarjoamista autottomille: esimerkiksi 
alennus pysäkäinnin  rahoitukseen kerättävistä maksuista, 
etuoikeus asunnon valinnassa, alennuksia joukkoliikenne-
välineissä  ja kimppa-autotarjouksia 



Voidaanko  henkilöautoliikennettä  vähentää? 	 69  
4.KANSAINVÄLISET  KOKEMUKSET  

- 	pysäkäinnin  järjestämistä muita asukkaita häiritsemättämästi  ja  
tilan käyttöä rajoittamattomasti: alueen reunoille  on  mitoitettu 
pysäköintipaikkoja  0,6-1  asuntoa kohti 

- 	markkinahintaisen pysäköintijärjestelmän  luomista auton omis- 
taville  asukkaille: kävelyetäisyydellä ei saa olla halvempaa 
pysäköi ntitilaa.  

Neu-Riemissä ajoneuvoliikenne on  mandollista ainoastaan alueen ulkoreunal
-la. Välttämättömälle  liikenteelle asetetaan sekä nopeusrajoitus että tiukat 

rajoitukset pysäköinnin suhteen. Alueen sisälle kehitetään kattava kevyen 
liikenteen kokoojaväylästä (Billinger  1994, Joutsensaari 1995).  

Niin  Neu-Riem  kuin muutamat muutkaan samankaltaiset alueet eivät kuiten-
kaan ole autottomaan elämäntapaan sitouttavia, vaikka tekevätkin siitä en-
tistä varteenotettavamman vaihtoehdon myös suurkaupunkien keskustojen 
ulkopuolella. Henkilöautot  on vain  siirretty talojen pihoilta pysäköintilaitoksiin. 
Suomalaisittain tämä ei liene mitenkään mullistavaa. Kysymyksessä  on 

 enemmän vaihtoehdon tarjoaminen kuin kokonaan uuden asumismuodon 
esiinmarssi.  

Sen  sijaan Bremenin Hoilerlandin asuinalueella asunnonhankkijat ovat itse 
sitoutuneet autottomuuteen. Niinpä siellä  on  ollut mandollista suunnitella 
asuinalue, jossa yhteensä  210  asunnolla  on pysäköintipaikat vain 12 yhteis-
käyttöautolle  sekä  18 vierailijalle (Joutsensaari 1995).  Avainkysymys tällaisis-
sa ratkaisuissa  on,  voidaanko asuntojen seuraavilta ostajilta edellyttää 
vastaavaa sitoutumista autottomuuteen kuin ensimmäisiltä.  

4.3 	Hollanti 

Seuraavassa käsitellään Hollannin osalta kansallista liikennepolitiikkaa, 
liikennepolitiikan toteuttamista suuren kaupunkiseudun puitteissa  (Rotterdam) 

 sekä yritysmaailman käyttämiä keinoja liikenteen vähentämiseksi. Esityksestä 
käy ilmi miten monitahoisella tavalla liikenteen vähentäminen kietoutuu 
noudatettavaan politiikkaan. Yrityskentässä  on  toiminnalla ollut Hollannissa 
samoja päämääriä liikenteen vähentämiseksi kuin Sveitsissä. 

LIikenteen  kansallisen rakennesuunnitelman päälinjat  

Hollannin  Second Transport Structure Plan (STSP),  toinen liikenteen raken-
nesuunnitelma,  on  kansallinen politiikkadokumentti.  Se on  laadittu vuosina 

 1988-90.  Osassa  A  hallitus esittää ehdotuksensa rakennesuunnitelmaksi. 
 Osat  B  ja  C  käsittävät kansalaisten  ja  asiantuntijatahojen  mielipiteet, lausun-

not  ja  ehdotukset.  Osa  D on päätösdokumentti,  jossa esitetään laaja ohjelma 
liikennejärjestelmän keskeisten ongelmien ratkaisemiseksi  tai  lievittämiseksi. 
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Keskeisiksi  ongelmi ksi  on  dokumentissa tunnistettu:  
- 	ympäristön tila  ja  laatu  
- 	 saavutettavuus.  

Valitun  kehittämislinjan  tavoitteena  on  Hollannin  liikennejärjestelmien  kehittä-
minen niin, että kulutetaan mandollisimman vähän energiaa  ja  tilaa sekä 
varmistetaan riittävän puhdas ilma.  Vaiheittaisena  strategiana tämä tarkoittaa 
ongelmiin puuttumista niiden todellisilla  lähteillä.  Käytännössä  se  merkitsee 
esimerkiksi liikkuvuuden hallintaa, liikkumisen  kohtuullisuutta  ja  valikoivaa 

 saavutettavuutta.  Strategialla  on  nimenomaan ajatuksellinen eikä ajallinen 
 vaiheistus.  Vaiheet  on  konkretisoitu  neljään eri  politiikkakategoriaan:  

1. ympäristön tila  ja  laatu  
2. liikkuvuuden hallinta  
3. saavutettavuus  
4. liikennepolitiikan  perustat.  

Seuraavaksi esitetään  yleiskatsaus  kunkin  kategorian  sisällöstä. Jatkossa 
tarkastellaan lähemmin  kategorioita  2  ja  3.  

Ympäristön tila  ja  laatu sisältää ilmansaasteiden  ja  energiankulutuksen 
 vähentämisen sekä  energian  käytön tehostamisen,  meluhaittojen  vähentämi-

sen, liikenneturvallisuuden parantamisen, maaseudun  ja  luonnonympäristön 
 pirstoutumisen  estämisen  sekä  materiaalikuljetusten  turvallisuus seikkojen 

 huomioonoton.  

Asetetut yleistavoitteet ovat (seuraavat luvut koskevat vuotta  2010,  vähen-
nykset muutoksia vuoden  1986  tasosta):  

- 	liikenteen kasvu  35%  vuosina  1986-2010  trendiennusteen  70%  
sijasta  

- 	typen  oksideille  ja  palamattomille hiilivedyille  75%  vähennys  
- 	 hiilidioksidille  20%  vähennys  
- 	yli  55 dB  melualueiden  pinta-alan kasvun  pysäytys  ja  tällaiselle  

melulle aitistuvien  asuntojen määrän  puolitus 
- 	liikenteessä kuolleiden määrän  puolitus,  loukkaantuneiden 

määrän pudotus  40%  
- 	uusia  liikennehankkeita  vain,  jos  väitetään kaupunkien  ja  maa- 

seudun  pirstoutuminen 
- 	 materiaalikuljetusten  turvallisuuden säilyttäminen  nykytasolla.  

Liikkuvuuden hallinta  on  konkretisoitu  suunnitelmassa  kilometrimääräisten 
liikennesuoritteiden  vähentämiseksi sekä henkilö- että tavaraliikenteessä.  
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Tämän katsotaan vaativan yhtäältä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä sekä 
toimintojen sijoittumisen suunnittelua, toisaalta liikennekäyttäytymiseen 
vaikuttavia toimia. Suunnitelman mukaan esimerkiksi kaikkien uusien asuin - 
ja  teollisuusalueiden tulee olla saavutettavir'a julkisella liikenteellä. Lisäksi 
liikkumisen hintaa esitetään nostettavaksi: eikä  vain  henkilöauton käytön, 
vaan myös joukkoliikenteen  ja tavarakuljetuksien.  Käytännössä  on  menty 
polttoaineveron lisäämiseen  15%  vuonna  1991  ja  6%  vuonna  1994  (Joutsen- 
saari  1995).  

Liikenteen hallinnassa  on houkuttelevien  liikkumisen vaihtoehtojen tarjonta 
varmistettava. Tämä tarkoittaa erityisesti jalankulku-  ja pyöräilyolojen  paran-
tamista, julkisen liikenteen laatu-  ja vaatimustason  nostamista sekä ajoneu-
vojen yhteiskäytön edistämistä. Suostuttelu henkilöauton käytön vähentämi-
seksi ei suunnitelman mukaan voi olla tehokasta, ellei samalla tarjota 
tehokkaita vaihtoehtoja. Toisaalta myös päinvastainen  on  totta: ilman rajoi-
tustoimia eivät parhaatkaan vaihtoehdot sa'aikaan merkittävää siirtymää. 

Valikoiva saavutetta  vuus  tarkoittaa suunnitelmassa tieverkon kehittämistä 
osana erityisiä kuljetuskäytäviä, joissa raideliikenteen kehittäminen  on 

 toisena tekijänä. Kehittämisen keskeisenä motiivina  on  Hollannin asema 
Euroopan jakelukeskuksena. Ruuhkautuvilla alueilla pyritään edistämään 
raskaan liikenteen, bussien  ja yhteiskäyttöajoneuvojen  mandollisuuksia 
ohittaa ruuhkat. Muille ajoneuvoille tällainen mandollisuus  on  tarkoitus 
järjestää maksua vastaan,  jos  väylien kapasiteetit  sen  sallivat. 

Käytännössä  on  tähän mennessä järjestetty yhdelle moottoritieosuudelle 
kimppakyytikaista (Joutsensaari  1995).  Tavoitteeksi  on  asetettu, että julkisen 
liikenteen matka-ajat yli viiden kilometrin matkoilla ovat tällöin korkeintaan 

 1 ,5-kertaiset  verrattuna yksityisauton käyttöön. Päätieverkon ruuhkautuvuu
-den  todennäköisyys pyritään alentamaan  5  prosenttiin. 

Liikennejärjestelmän  perustan vahvistaminen tarkoittaa suunnitelmassa 
kommunikaation yleistä kehittämistä, viranomaisyhteistyön  ja  tiedonkulun 
parantamista, rahoituksen, investointien, toimeenpanon  ja  tutkimuksen 
muotojen kehittämistä. Politiikka-alueina ovat kommunikaation uudet muodot, 
Euroopan kuljetusalueisiin integroituminen sekä alan toimijoiden yhteistyö. 
Kysymys  on  siis  varsin kattavasta lähestymistavasta,  jonka  osa-alueet ovat 
monilla tavoin sidoksissa yhteiskuntapolitiikan muuhun kehitykseen. 

LiIkkuvuuden  hallinnan osa-alueet 

Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen  ja  maankäytön 
suunnittelun yhdentämiseen sekä painopisteen siirtämiseen liiken nejärjestel

-mien  suunnittelun suuntaan. 
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Kuva  15: 	Hollannin kansallinen liikenteen rakennesuunnitelma pääpiirteis- 
sään (STSP  1990)  

HOLLANNIN Toinen Liikenteen  Rakennesuunnitelma  (1990)  
ONGELMAT 	______________ 	 ______  

Ympäristön 
tila  ja  laatu 	 Saavutettavuus 

STRATEGIA 
[Ongeinli  in  puuttuminen 	Liikkuvuuden 	I 	Liikenteen vaihtoehtojen 	Valikoiva 	 Liikennepolitiikan 

niiden lähteillä 	 hallinto 	 parantaminen 	 saavutettavuus 	 perusteiden 

_______________________ _______________________ 	

vahvistaminen 

POLITIIKKA-________ 
KATEGORIAT 	Ympäristön 	 Liikkuvuuden 

	

tila  ja  laatu 	 hallinta 	I 	Saavutettavuus 	 Perusteet 

POLITIIKKA
-ALU EET -  ilmansaasteiden 

määrän vähentäminen 
energiankulutuksen 
vähentäminen  ja 
energian  käytön 
tehostaminen 

- meluhaittojen 
 vähentäminen 

- Ikkenneturvallisuuden 
 parantaminen 

-  maaseudun  ja 
luonnonympäristöjen 

 pirstoutumisen 
estäminen 
materiaalikuljetusten 
turvallisuusseikat 

-  suunnittelu 
- pysakointi 
-  kaupunkien rakenteen 

uudelleen 
jarjestaminen 
teleinnovaatiot 

-  suotuisat sosiaaliset 
talouden 

kehityskulut 
- liikenteen 

hinnoittelupolitiikka  

-  julkisen liikenteen 
kehittäminen 

-  auton yhteiskäyttö 
- tieverkon  ja 

tieläkenteen 
 järjestäminen 

- terrninaalipalvelut 
-  pyöräilyn edistäminen 
- telekomrnunikaatio 
- intormaatioteknologia 

-  kommunikaation 
uudet muodot 

-  Euroopan 
kuljetusalueet 

-  toi mijoiden yhteistyö 
- yritysten omat 

liikennesuunnitelmat 
- ralioilüsjärjestelmän 

kehittäminen 
-  toimeenpano 
-  tutkimuksen 

(nhjelrriassa  tussa 	 ooroinoinu  
kohdassa llsana myos 	-  sosiaaliset tekilat 
rahfthikenne  seka  VSJJ 	-  politiikan toteutus ilmahikenne) 

Tämä tarkoittaa sitä, että  liikennesuunnittelu  saa aiempaa suuremman  ja 
perustavamman  roolin suhteessa maankäytön suunnitteluun. Suunnittelun 

 päätavoitteet  ovat seuraavat:  

- 	Vuodesta  1995  alkaen jokaisen uuden  asuinalueen  on  oltava 
tehokkaan korkeatasoisen julkisen liikenteen piirissä.  

-  Kaikissa paikallisissa  maankäytän  suunnitelmissa  on varmistut-
tava  siitä, että teollisuus sijoittuu paikoille, jotka ovat asianmu-
kaisesti saavutettavissa  liikennejärjestelmän  puitteissa. 

Yhdyskuntarakenteen ohjailun tueksi suunnittelussa  on  kehitetty erityisiä 
 saavutettavuusvaatimuksia.  Ne voidaan  operationalisoida  edelleen  saavutet-

tavuusprofiileiksi. Saavutettavuusprofiileilla  tarkoitetaan teollisuuden  ja 
 julkisen  sektorin sijoittumispaikkojen luokittelua saavutettavuuden  suhteen. 

Käyttöön otettu luokitus  on  seuraava:  



Voidaanko henkilöautoliikennettä vähentaä? 	 73  
4.KANSAINVÄLISET  KOKEMUKSET  

A-sijoittumispaikkojen  tulee olla saavutettavissa ensisijaisesti 
korkeatasoisilla julkisilla  liikenneyhteyksiflä.  Tällaiset paikat 
soveltuvat erityisesti työvoima -ja  kävijäintensiivisille toiminnoille 
(esim.  tietyt toimistot, vapaa-ajan keskukset). Määritellyt toimin-
not on  sijoitettava näille paikoille.  

B-sijoittumispaikkojen  tulee olla hyvin saavutettavissa julkisella 
 liikenteellä  sekä vähintään kohtalaisesti  yksityisautolla.  

C-sijoittumispaikat  ovat tarkoitetut ensisijaisesti tieverkon  la 
 näin suurelta osin  yksityisauton  varassa toimiviksi. Ne soveltu-

vat parhaiten  toiminnoille,  joissa työntekijöitä  on  vähän suhtees-
sa  toiminnolle tarvittavaan  pinta-alaan. 

Liikkuvuuteen halutaan vaikuttaa myös  pysäköintinormeilla. Pysäköintinormit 
 ovat tukeneet paikallisella tasolla liikenteen kasvua. Myös  rakennusmääräyk

-set  ovat vahvistaneet samaa  kehityssuuntaa.  Uuden politiikan toteuttamisen 
katsotaan edellyttävän  sen  sijaan  pysäköintipaikkojen  tarjonnan  vähimmäis

-määrien poistamista  ja  tiettyjen  enimmäisrajoitusten käyttöönottoa.  Vuonna 
 1995 on  siirrytty yksiselitteisesti  enimmäisrajoituksiin (Zomerman  1995).  

Pysäköintipaikkojen  tarjontaa halutaan rajoittaa sekä yrityksissä  ja  julkisissa 
 toiminnoissa  että kokonaisuudessaan. Samalla  pysäköintimaksullisten  aluei-

den määrää  ja  laajuutta tullaan lisäämään. Tulevaisuudessa katsotaan tarvit-
tavan myös  informaatiojärjestelmiä,  joiden avulla mandolliset vapaat  pysä-
köintipaikat  löytyvät ilman tarpeetonta  kiertelyä.  Se  vähentää turhaa liikennet-
tä. Asuinalueiden suojelemiseksi  pysäköinnin siirtymiseltä  niille  ja  pois 

 maksullisilta  alueilta kehitetään lupa-  ja  elektronisia järjestelmiä. 

Tavoitteina  on  seuraavien  pysäköintinormien  noudattaminen vuodesta  1995 
 alkaen:  

- 	A-sijoittumispaikoilla  (tärkeillä kaupunkimaisilla alueilla)  pysä- 
köintipaikkojen  määrä sataa työntekijää  t.  vierailijaa  kohti  on 

 korkeintaan  10,  muilla  A-sijoittumispaikoilla  20.  
- 	Tärkeillä kaupunkimaisilla alueilla saa  B-sijoittumispaikoilla  olla 

korkeintaan  20,  muilla  B-sijoittumispaikoilla  40  pysäköintipaik-
kaa/i  00  työntekijää  tai  vierailijaa.  

Kaupunkien rakenteen uudelleen järjestämisen tavoitteena  on  luoda koko-
naisuutena  kaupunkitilaa,  jossa auton käyttö ei ole enää  houkuttelevin 

 vaihtoehto.  Kaupunkikeskustoissa yksityisautot  ovat lähinnä toistensa  ja 
 muun liikenteen tiellä. Kun ei-välttämätön autoliikenne poistetaan erityisesti 

 keskustoista,  syntyy mandollisuuksia parantaa julkisen liikenteen palveluja 
sekä kevyen liikenteen olosuhteita ilman suuria  investointipanoksia. 
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Auton käyttö pyritään tekemään lyhyillä matkoilla vähemmän houkuttelevaksi 
järjestämällä kaupunkialue lilkennesoluiksi, joissa yksityisautoilla ei ole 
mandollisuutta läpiajoon.  Ring-and-loop-järjestelySSä  solun alueelle pääsee 
ympäräiviltä teiltä  vain  yhdestä kohdasta. Julkiselle  ja  kevyelle Ilikenteelle 

läpiajo  on  kuitenkin tehty mandolliseksi. 

Sosiaalisten  ja  talouden kehityskulkujen osalta suunnitelmassa viitataan 
työajan jouston lisäämiseen, kauppojen aukioloaikojen vapauttamiseen  ja 
työmatkojen  pituuden vähentämiseen.  Teleshopping on  Hollannissa ollut 
toistaiseksi  varsin kehittymätäntä ja sen  vaikutukset liikenteessä siten vielä 
vähäiset; ranskalaisen Minitel-järjestelmän kaltaisella edistyneellä järjestel-
mällä pystyttäisiin kuitenkin ehkä jonkinasteiseen vähennykseen. Nelipäiväi

-sen  työviikon mandollistamisen odotetaan vähentävän päivittäisiä ruuhka- 
huippuja. 

Etukäteen ei edellisestä voida päätellä, väheneekö auton käyttö kokonaisuu-
dessaan,  sillä  lisääntyvä vapaa-aika saattaa johtaa lisääntyvään liikkumiseen 
myös autolla. Joustavan työajan eri muotojen kokeiluja  on  tarkoitus seurata 

 ja  niiden mandollisuudet tulee tutkia. Liikenneministeriön työntekijät ovat 
tehneet erikseen aloitteita työnvaihdon helpottamiseksi: mandollisuuksia 
edesauttaa työpaikan vaihtamista lähempänä  kotia  sijaitsevaan tutkitaan. 
Kauppojen aukioloaikaa arkipäivisin voitiin monivuotisten neuvottelujen 
jälkeen pidentää rajoitetusti iltaseitsemään vuodesta  1990  lähtien. 

Teleinnovaatioilla  tähdätään suunnitelmassa lähinnä siihen, että auton käyttö 
olisi ruuhka-aikoina huomattavasti vähäisempää kuin nykytilanteessa. Etä-
työllä odotetaan lisättävän työaikojen  ja  -paikkojen joustoa erityisesti hyvin 

 ko  u lutettujen  kasvavassa joukossa.  Osa-aikatyötä  tekeville, joille työmatkat 
edustavat suhteettoman suurta osaa työhön kuluvasta kokonaisajasta, katso-
taan etätyön muodostuvan houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Myös etäopiskelul

-la  pyritään autoilun  ja  julkisten liikennevälineiden ruuhka-ajan kuormituksen 
vähentämiseen  ja  siirtämiseen muihin aikoihin. 

Hollannin liikenteen hinnoittelupolitilkan tulevana periaatteena  on,  että 
yleiseu rooppalaisen linjan mukaisesti liikkumisen muuttuvia kustannuksia 
nostetaan tuntuvasti. Tieverkon tietyillä osilla  ja  tiettyinä aikoina peritään eri 
maksuja. Tiemaksujen käyttöönoton tavoitteena  on  ensisijaisesti kerätä 
varoja liikenteen rakenneohjelman toteuttamiseen, toissijaisesti myös saavut-
taa jonkin verran vähennystä liikennemäärissä valituilla tieosuuksilla. Samalla 
pyritään estämään liikenteen siirtymää alempiasteiselle, maksuttomalle 
tieverkolle. 

Järjestelmästä pyritään tekemään käyttäjälle mandollisimman joustava. 
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Tällöin käyttäjä voisi itse määritellä maksukautensa kulloisenkin pituuden 
(viikko, kuukausi,  tai  vaikkapa  vain  yksi päivä).Vuosittaista käyttömaksua  on 

 tarkoitus korottaa aamu ruu  h  kan  aikaan käytettäville ajoneuvoille. Vastaavasti 
maksuja lasketaan niille, jotka eivät näinä aikoina luku. Mielenkiintoisena 
voidaan Suomen kannalta pitää ehdotusta, jonka mukaan julkisen liikenteen 
kausilipun ostajille annettaisiin helpotus  tai  palautus ajoneuvon käyttömak-
susta. Etuuden ei tarvitse keskittyä erityisesti työmatkaliikenteeseen; ajoneu-
vokilometrien vähennys sinänsä tuo ympäristöllisiä hyötyjä. 

Julkisen liikenteen lipunhintojen muutokset pyritään sitomaan palkkakehityk
-sen  sekä muuhun kustannuskehitykseen. Suhteellisesti kustannuksia paino-

tetaan siten, että julkinen liikenne tulee edullisemmaksi kuin oman auton 
käyttö. Tarpeen mukaan otetaan maksuperusteina huomioon myös laadullisia 
tekijöitä, kuten mukavuus, nopeus  ja  palvelun säännöllisyys. Lippujärjestel-
miä yhdennetään edelleen. Paikallis-  ja  seutuliikenteen yhteislippujärjestel

-mää  pyritään laajentamaan seutujen väliseen liikenteeseen. 

Polttoaineen  hinnan  nousun ei luotavassa uudessa järjestelmässä kuitenkaan 
sallita nostavan kokonaisveroastetta. Niinpä korotusten vastapainoksi  on 

 tarkoitus laskea auton omistuksen verotusta. Koska pelkkä verojen painopis-
teen muutos ei saa aikaan toivottua muutosta, esitetään polttoaineen hintaa 
nostettavaksi enemmän kuin mitä verosiirtymällä olisi mandollista. Tämän 
katsotaan kuitenkin olevan mandollista ainoastaan yleiseurooppalaisen 
yhteistyön kautta. 

Työmatkakulujen verovähennysoikeuden  rajoittaminen  on  Hollannissa yksi 
ensimmäisistä konkreettisista askelista verotuksen alalla. Nykyisellään 
verovähennyskelpoisia ovat ainoastaan sellaiset työmatkat, joilla käytetään 

 julkista  liikennettä (Joutsensaari  1995).  Lähitulevaisuudessa rahoitetaan 
myös työnantajien järjestämiä työmatkaku ljetuksia. 

Kokonaisuutena hinnoittelupolitiikka nähdään avaimena  koko  ohjelman tavoit-
teiden toteutumiseen. Vaikka hinnoittelukäytännössä hintojen nostaminen  on 

 ärsyttävää  ja  tuskallistakin,  se  nähdään välttämättömänä. Kuten ympäristön-
suojelun alalla hyväksytään saastuttaja maksaa-periaate,  on  liikenteen 
hinnoittelussa hyväksyttävä vastaisuudessa  se,  että julkisen tilan käytöstä 
koituu monenlaisia kuluja.  On  tunnustettava, että auton käytön mukavuudes-
ta täytyy maksaa,  ja  että myös sosiaaliset kulut täytyy asettaa niitä aiheutta-
vien maksettavaksi. 

Saavutettavuus  

Julkisen liikenteen kehittämisen perusajatuksena saavutettavuuden kannalta 
 on  todellisen vaihtoehdon kehittäminen yksityisauton käytölle. 



76 	 Voidaanko  henkilöautoli ikennettä  vähentää?  
4.KANSAINVÄLISET  KOKEMUKSET 

Uuden kestävän kehityksen liikkuvuuspolitiikan keskeinen päämäärä  on  julki-
sen liikenteen osuuden maksimointi erityisesti työmatkoilla. Siinä  5-10 

 kilometrin matkat nähdään luontevaksi lähtökohdaksi julkisen liikenteen 
markkinoille edellyttäen, että tarjonta  on  korkeatasoista. Vastaisuudessa  on 

 löydettävä keinoja, joilla päästään laadussa (erityisesti nopeuden  ja kattavuu

-den  suhteen) kilpailukykyiseksi yksityisauton käytön kanssa. 

Laadullisista tavoitteista tärkeimpinä pidetään matka-aikaa  ja  palvelun luo-
tettavuutta. Hollannissa työmatkat ovat kestäneet julkisella liikenteellä jopa 
kolme kertaa niin kauan kuin yksityisautolla. Niinpä vuodelle  2010 on  asetet-
tu tavoitteeksi, että julkisen  ja yksityisautoliikenteen  matka-aikojen suhde olisi 
korkeintaan  1,5 työmatkoilla  pääasiallisilla työmatkareiteillä. Lisäksi kokonais-
matkustusaika työn  ja kodin välisillä  matkoilla yritetään saada  alle  45  minuu-
tin myös suurimmilla kaupunkiseuduilla. 

Tämän toteuttamiseksi  on  tarpeen järjestää  julkista  liikennettä  runko- ja 
syöttölinjoksi. Runkolinjoilla  vähennetään pysähdykset  minimiin ja  lisätään 
nopeuksia tuntuvasti nykytasosta. Myös erilaisilla sujuvoittamis-  ja etuajo-

oikeusjärjestelyillä  arvioidaan saavutettavan jopa  20 % aikasäästö jä nykyti-
lanteeseen  verrattuna. Syöttölinjoilla lisätään pysähdyksiä. Alempitasoisille 
työpaikka-alueille tullaan ulottamaan julkisen liikenteen palveluja. 

Julkinen liikenne voi parhaiten kilpailla yksityisauton kanssa mukavuudessa 
 ja nopeudessa  pitkillä etäisyyksillä  ja kaupunkiseuduilla. Sen  sijaan maaseu-

tualueilla autonomistuksen lisääntyminen vaikeuttaa julkisen liikenteen 
asemaa. Jatkossa  on  tarkoitus etsiä erityisesti yksilöityjä ratkaisuja. Esimer -

kiksi taksien  ja minibussien  käyttöä  on  harkittu kehitettävän. Yhteydet 
muuhun julkiseen liikenteeseen, esim. koulukyyteihin  ja  vanhusten sekä 
vammaisten kuljetuksiin, tullaan tutkimaan uusien järjestelmien innovoi nnissa. 
Realistisia hankkeita tuetaan hallituksen toimesta. 

Hollannin järjestelmässä julkisen liikenteen saavutettavuus  on  tarkoitus tehdä 

mandollisimman hyväksi  ja sen  käyttö helpoksi. Tämä tarkoittaa muun muas-
sa parempia palveluja kevyelle liikenteelle terminaal ialueilla, helposti saavu-
tettavia  ja  käyttökelpoisia liityntäliikenneterminaaleja, taksipalvelujen paranta-
mista, sekä alennuksia taksoista joukkoliikenteen lipulla.  Matkoja  on  tarkoitus 
jatkossa tarkastella myös julkisessa liikenteessä ove Ita-ovelle-periaatteella. 
Taksien roolin arvellaan voivan nousta nykyistä tärkeämmäksi. Tämä edellyt-
tää hinnoittelujärjestelmää, joka mandollistaisi taksien tehokkaan täytön, siis 
suuremman matkustajaluvun kullakin matkalla. Työnantajien tarjoamat työ-
matkapalvelut ovat tässä suhteessa yksi mandollisuus, esim. sukkulabussi 
raideliikenneterminaalin  ja  työpaikan välillä. Telekommunikaatio-  ja  informaa-
tioteknologian avulla parannetaan julkisen liikenteen reitinsuunnittelua sekä 
tiedottamista tienkäyttäjille. 
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Auton yhteiskäyttöä harkittaessa  on  keskeistä  se,  että rajakustannus matkus-
tajien lisäämisessä  on  hyvin alhainen. Lisämatkustaja ei tule kalliiksi. Yhteis-
käytön edistämisessä tullaan tarjoamaan seuraavia etuja: 

- 	erillisiä kaistoja ruuhkien ohittamiseksi 
- 	alhaisemmat tiemaksut 
- 	etuoikeudet liikennevirran  ohjauksen keinoin 
- 	verohelpotukset 
- 	varma  pysäkäintipaikka  työpaikalla 
- 	työnantajan järjestämä kuljetusten koordinointi. 

Voimavaroja suunnataan ruuhkautumisen estämiseen, kunnes liikenteen vä-
hentämisen keinosto alkaa todella vaikuttaa tieverkon kuormitukseen. Talou-
den kannalta välttämättömän liikenteen sujuvuus  on  tärkein päämäärä.  Sen 

 vuoksi kehitetään liikenteen hallintajärjestelmiä kuten liikennevirtojen kontrol-
lointia, vaihtuvia liikennemerkkejä  ja  -opasteita sekä tavara-, joukkoliikenne

-ja  maksukaistoja.  Erityisesti uusien yhteyksien suunnittelussa otetaan 
huomioon erityiskaistajärjestelyt. Näin vähennetään ylimääräisen kapasiteetin 
aikaan saamaa liikennettä  I isäävää  vaikutusta. 

Tienkäyttömaksuja  ei pidetä hollantilaisessa politiikassa järkevänä ratkaisuna 
lyhyellä tähtäimellä  (1990-luvun alkupuolella),  sillä  poliittinen  ja  julkisuuden 
vastustus  on  ollut niiden suhteen voimakasta.  Sen  vuoksi kehitetään aluksi 
yksinkertaisempaa erillisten tiemaksujen järjestelmää. Päätieverkossa  on 

 tavoitteena korkeintaan  2  prosentin todennäköisyys ruuhkautumiselle, tosin 
tärkeimmillä kaupunkiseuduilla suvaitaan  5  prosentin taso (nykytilanteessa 
taso  on  jopa  20-30  prosenttia). 

Terminaalipalveluja  kehitettäessä tärkeintä  on  taata sujuva siirtyminen 
julkisen liikenteen kulkuvälineeseen. Sijoituspaikkojen  ja  terminaalityyppien 

 vaihtelu nähdään tärkeänä: kotien läheisyyteen sijoitetaan pienehköjä termi-
naaleja, tärkeiden julkisen liikenteen runkolinjojen pääteasemi  Ile  suuria pysä-
köintialueita, kaupunkialueiden reunoille monikerroksisia pysäköintihalleja. 

Pyöräilyä pidetään kansallisessa suunnitelmassa luontevana vaihtoehtona 
 alle  5-10  kilometrin matkoilla. Kattava, mukava  ja  turvallinen pyörätieverkosto 

tulisi ulottaa kaikille asuin-, työpaikka-  ja  asiointialueille.  Turvallisia pysäköin-
timandollisuuksia vaaditaan erityisesti  ostos- ja  työpaikka-alueille sekä van-
hemmille kaupunkiseuduille. Pyöräilyn imagoa halutaan parantaa. Imagon 
parantamisen  on  tarkoitus käsittää erityisesti informaatiota pyöräilyn todelli-
sista eduista  ja  haitoista, jotta kuluttajat voisivat tehdä kulkutaparatkaisunsa 
perustellusti. 
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Kiinnostavaa suomalaisittain  on,  että erityisinä kohderyhminä ovat työnantajat 
sekä liike-elämän edustajat. Esimerkiksi kauppiaille pyritään selvittämään, 
että edut pyöräilijöille tarjottavista palveluista ovat yhtä merkittävät kuin 
autoilijoille kohdistetuista. 

Vapaa-ajan pyöräilyn lisäämiseen katsotaan Hollannissa olevan hyvät edelly -
tykset. Kaupunkien  ja  maaseudun pyörätieverkkojen yhdistäminen  ja  opastei

-den ke hittäm  jne  n  voivat tehdä pyöräilystä varteenotettavan vapaa-ajan 
liikkumisen välineen myös pitemmillä kuin  5-10  kilometrin matkoilla.  

Rotterdam  - lilkennepolitilkan  toteuttaminen  kaupunkiseudun  tasolla 

Seuraavassa kuvataan Hollannin kansallisten päämäärien  ja  liikennepolitiikan 
konkretisointia Rotterdamin seudun suunnittelussa. Siinä toimintojen sijoittu-
misen ohjaus nousee keskeiseksi liikenteen vähentämisen kannalta.  

Rotterdam on  hieman  alle  600 000  asukkaan kaupunki Randstadin alueen 
eteläosassa. Sijainti Euroopan ytimessä  ja  asema Euroopan yhteisön tava-
rankuljetuksen valtavirran ehkä tärkeimpänä yksittäisenä solmuna ovat 
kaupungin tärkeimmät erityispiirteet. Rotterdamin yleiskaava vuodelta  1992 

 käsittää näkemyksen kaupungin kehittämisestä vuosina  1995-2005.  Toinen 
kansallinen liikenteen rakennesuunnitelma edellyttää kuntien ottavan huomi-
oon siinä asetetut tavoitteet vuoden  1995  jälkeiseen aikaan ajoittuvassa 
toiminnassa. 

Liikenne nähdään Rotterdamissa sekä keskeisenä taloudellisen hyvinvoinnin 
tekijänä että ruuhkautuessaan  sen  esteenä. Keskusta-alueilla asumista  ja 

 elämistä pidetään kaupungin  ja  näin myös katusuunnittelun ensisijaisena 
lähtökohtana. Alueen liikenteen sujuvuus tulee varmistaa julkisen liikenteen 
kehittämisellä sekä yksityisautoilun  ja  pysäköinnin  rajoittamisella. 

Sijoittamispolitiikka  

Yritysten sijoittumispaikkapolitiikka noudattelee Rotterdamin yteiskaavassa 
kansallisen liikenteen rakennesuunnitelman kolmijakoa  A-, B-  ja  C-sijainti-
paikkoihin. Työnantajien eri tarpeisiin luodaan eri tyyppisiä ympäristöjä. 
Sijoittumispaikkojen tarjontaa halutaan vaiheistaa,  sillä  eri paikoilla  on 

 tarpeen ottaa huomioon työnantajien esittämän tilatarpeen  ja  sijaintipaikan 
 tarjoaman yritys-  ja  toimistokapasiteeti  n  suhde.  

A-si  joittu mispaikat  keskitetään ydinkeskustaan sekä  Maas-joen eteläran  nalle 
 keskustan tuntumaan. Arvioitu toimistotilan vuosittainen kokonaistarve  on 
 noin  40 000 k-m2.  Suurin  osa  tästä sijoitetaan  A-sijoittumispaikkoihin  keskus-

tan ns. toimistobulevardien  varsille. 
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Näin pyritään samalla luomaan korkealuokkaista toim istoympäristöä  ja 
 antamaan tilaa myös asuinrakentamiselle keskusta-alueella.  

Kuva  16: 	Rotterdamin  yleiskaavan  A-  ja  B-sijoittumispaikat (Rotterdam 
1992)  

B-sijoittumispaikat  sijoittuvat pääosin metrolinjojen sekä  tie- tai  rautatielinjojen 
risteyskohtiin  keskusta-alueen ulkopuolella. Tukkukauppa, tutkimus-  ja 
kehittämistoiminta, tietoteoliisuus ja  kaupalliset palvelut ovat  jo  vahvasti 
edustettuina näillä paikoilla.  

C-sijoittumispaikoista  40  prosenttia tullaan sijoittamaan sataman välittämään 
läheisyyteen.  C-sijoittumispaikkoja  ei ole suunnitelmassa määritelty, vaan 
kunkin paikan valinnassa punnitaan vallitsevat  ja  suunnitellut liikenneyh-
teydet, uusien asuinaluelden sijoittuminen lähialueille sekä vapaa-ajan alueet. 

infrastruktuurin toimenpiteet 

Hallituksen pyrkimys rajoittaa henkilöauton käytän kasvua merkitsee Rotter
-damm kaupunkiseudulla  huomattavia pariostuksia sekä yksityisautoilun 

rajoittamiseen että julkisen liikenteen kehittämiseen. Julkisen liikenteen 
kehittämisessä pyritään parantamaan seudull ista korkeatasoista julkisen 
liikenteen verkostoa sekä kehittämään erityisesti Imityntäterminaaleja  ja 

 yhteyksiä niin paikallisverkkoon kuin kansalliseenkin verkostoon.  
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Paikallista  raitiotieverkkoa  parannetaan  ja  kolme uutta  metrolinjaa  rakenne-
taan.  El-kaupallisessa käytössä olevien ajoneuvojen  pysäköintiä  rajoitetaan 
keskeisillä alueilla.  Asuinalueille  tämän johdosta kohdistuvaa  pysäköinti

-painetta pyritään lievittämään  kehäteiden  varsille  rakennettavien pysäköinti-
laitoksien  avulla. 

Polkupyöräilijöiden  liikenneympäristää  kehitetään erityisesti keskustassa. 
Samalla parannetaan yhteyksiä vapaa-ajan alueille. Lisäksi pyritään luomaan 
kokonaan uutta julkisen liikenteen tarjontaa. Suunnitteilla  on  muun muassa 

 junataksi-  ja venelilkennekokeiluja. 

lnfrastruktuurin  ja maankäytän  suunnittelu  on  kytketty toisiinsa sekä yleiskaa-
van tasolla että  detaljikaavoissa.  Tärkeimmät lähtökohdat ovat:  
- 	liikennejärjestelmän solmukohdista  pyritään luomaan tiiviitä  

(kaupunki)toimintojen  alueita  
- 	pääteiden,  rautatie-  ja metroratojen  muodostamat pitkät linjat 

ovat kaupunki kehityksen selkäranka  
- 	yhteydet  ympäröivälle  maaseudulle pyritään järjestämään myös 

kevyelle liikenteelle sekä julkisia  liikennevälineitä  käyttäen. 

Liikenteen hallinta yrityksen  toIminnan  osana 

Hollannin hallituksen kansallisessa liikenteen  rakennesuunnitelmassa  esite-
tään yritysten liikenteen kehittämistä  erityisillä  liikenne-  ja kuljetussuunnitel-
milla.  Hollannissa tulee kaikilla yli  50  työntekijän yrityksillä (noin  50 000 

 yritystä) olla oma liikenne-  ja kuljetussuunnitelmansa  viimeistään vuonna 
 1995.  Yrityksiä  kannustetaan  myös yhdistämään voimiaan  ja  perustamaan 

alueellisia liikenteen  hallintakeskuksia.  Asiaa helpottamaan Hollannin  liiken-
neministerlö  on  laatinut tiiviin  ohjekirjasen  yrityksille  (Ministry of Transport 
1992).  

Käytännössä monissa yrityksissä resurssit eivät ole vielä riittäneet suunnitel-
man tekoon.  Osa  erityisesti pienistä  ja keskisuurista  yrityksistä odottaakin 

 liikenneministeriöltä  n  imenomaista  kehotusta ryhtyä laatimaan suunnitelmaa. 
 (van  Wijngaarden  1995).  

Hollannin hallituksen ohjeiden mukaan tulee pyrkiä yrityksen  koko liikennöin-
nm  hallintaan.  Työmatkat, asiointimatkat  ja  asiakkaiden tekemät matkat tulee 
nähdä kokonaisuutena. Liikenteen  hallinnan  tavoitteena  on  yhtäältä  liiketa-
loudel  lisen  hyödyn tuottaminen  säästöjen  kautta, toisaalta työpaikan sosiaali-
sen ilmapiirin  ja yritysimagon  parantaminen  yhteisvastuun  ja  ympäristöystä-
vällisyyden kautta. Viimeksi mainittuun sisältyy juuri liikenteen vähentäminen 

 ja yksityisautoilua  korvaava liikenne  (STSP  1990, Ministry of Transport 
1992).  
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Työpaikan saavutettavuuden parantuminen merkitsee hallituksen ohjeen mu-
kaan myös asiointimatkojen sujuvoitumista. Samalla pysäköinnin kustannuk-
set alenevat. Nykyisten pysäköintipaikkojen maapohja voidaan ottaa tehok-
kaampaan käyttöön esimerkiksi rakentamalla lisärakennuksia. Lisäksi tyäsuh-
deautojen  ja  mandollisten matkakorvausten määrää voidaan yrityksissä alen-
taa. Työnantajat voivat myös tehdä keskitettyjä sopimuksia työmatkakuljetuk

-sista  julkisen liikenteen liikennöijien kanssa. Tällaisella liikenteen hallinnaila 
katsotaan olevan mandollista parantaa myös työntekijöiden värväystoim intaa. 
Koska myös vanhat työntekijät ovat hyötyneet parannuksista, ei työpaikkail-
mapiiri ole vaarantunut toteutetuista toimenpiteistä  (Ministry of Transport 
1992).  

Yrityksen imagoa pidetään kuten Sveitsissäkin tärkeänä. Imagon rakenta-
misessa ympäristön huomioon ottaminen  ja  suojeleminen ovat yksiselitteisen 
myönteisiä tekijöitä. Myös omat työntekijät ovat arvostaneet yrityksen aktiivis-
ta ympäristöpolitiikkaa. 

Kokonaisuutena Hollannissa  on  harjoitettu yritysten liikenteen hallinnassa 
kahta periaatteellista linjaa: toimintasuuntautunutta  ja integroivaa. 

Toimintasuuntautunut  linja  

Toimintasuuntautuneessa lähestymistavassa  aloitetaan yksittäisistä toimista. 
Nopeutta tulosten saamisessa pidetään tärkeänä.  Se  voi ensimmäisessä vai-
heessaan tarkoittaa esimerkiksi yhden selkeän päämäärän luomista: ediste-
tään yhteiskuljetuksia työntekijöiden omilla autoilla, rohkaistaan polkupyörän 
käyttöä, keskitytään työmatkaliikenteeseen  tai työpaikkaliikenteeseen.  Jat-
kossa suunnitelmaan voidaan lisätä tavoitteita. Tällöin kartoitetaan työnteki-
jöiden liikkumiseen liittyvät tilanteet, kuten: 

- 	kuinka moni asuu julkisen liikenteen palvelujen alueella, kuinka 
moni kävely-  ja pyöräilyetäisyydellä 

- 	onko työpaikalle helppo  tulla bussilla  tai  polkupyörällä 
- 	tarvitaanko henkilöautoja esim. lounasaikana  ja  miksi 
- 	kuinka usein  ja  miksi työajan asiointimatkoilla tarvitaan henkilö- 

autoa. 

Kun vähennyspotentiaalit tiedetään, etsitään toimivia  ja  hyväksyttäviä vaih-
toehtoja niiden realisoimiseksi. Koeryhmän kokemusten perusteella tehdään 
jatkosuunnitelmia. 

Käytännössä toimivan ratkaisun avaimena  on  sen sovittaminen yrityskulttuu
-rim.  Esimerkiksi monialayhtymä  De  Hemrik  kokeili  1990-luvun alussa yritys- 

busseja, mutta joutui luopumaan niistä aihaisen käyttöasteen vuoksi. 
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Sittemmin yhtymä  on palkannut  osa-aikaisen kimppakyytien koordinaattorin 

 ja  pystynyt lisäämään yhteiskäytän osuuden 27%:iin työntekijöistä. Hollannis-
sa yhteiskäytän keskimääräinen osuus työmatkaliikenteessä  on 15% (Minist-
ry of Transport 1992).  

Insinööritoimisto Oranjewoud  (1500  työntekijää)  on kimppakyydin koordinoin-
nm  lisäksi antanut työntekijöilleen suosituksen käyttää julkisia liikennevälinei

-ta, jos  heidän asuinpaikkansa sijaitsee hyvien julkisen liikenteen palvelujen 
äärellä. Yhtiössä lasketaan, että julkisessa liikenteessä vietetystä matkus-
tusajasta noin kolmasosa voidaan hyödyntää työtä tekemällä. Erityisesti 
työajan matkoilla  on  ajankäyttöä pystytty tehostamaan (Tigcheloven  1995).  

Oleellista  on,  että  jos  hallituksen pyrkimys joukkoliikenteen  ja yksityisauton 
matkustusaikojen  suhteen saamiseksi  1 ,5-tasolle toteutuu,  on  julkisen 
liikenteen käyttö yhtiön arvion mukaan työajan suhteen yhtä tehokasta kuin 
yksityisauton käyttö. 

Integroitu  suunnitelma 

Integroidussa lähestymistavassa  kehitetään puolestaan yrityksen  koko 

liikennejärjestelmää.  Tällöinkin suunnitelma perustuu työntekijöiden asuin- 
paikkojen, kulkumuotojen, työaikojen sekä julkisen liikenteen tarjonnan 
selvittämiselle. 

Esimerkiksi  Flower Auction Holland,  suuri kukka-alan yritys,  on  vaihtanut 

yhtiön busseja pienempiin  ja  rohkaissut julkisten kulkuvälineideri käyttöä  mm. 

 myymällä matkalippuja työpaikoilla. Samalla  on  otettu käyttöön yrityksen 
polkupyöriä, parannettu pyörätelineitä  ja  järjestetty pyörien huolto osana 
muuta välinehuoltoa  (Ministry of Transport 1992). 

PPT  Post Amsterdam on  puolestaan karsinut reippaasti pysäköintiä.  Täten 

 se  ratkaisi nopeasti tilanteen, jossa  sen  500  työntekijälle  ja  asiakkaille oli 

käytössä  200 pysäköintipaikkaa.  Alle  7  kilometrin päässä asuville työntekijöil-
le päätettiin olla antamatta pysäköintimandollisuutta. Samalla otettiin käyttöön 
vuokrattavia polkupyöriä. Auton käytön väheneminen antoi jonkin ajan 
kuluttua mandollisuuden erottaa  osa pysäköintialueesta yhteiskäyttöautojen 
pysäköintialueeksi  (Ministry of Transport 1992).  

Korvaavaa  tai  vähentävää liikennettä  on  saatu syntymään paitsi yksityisissä 
yrityksissä, myös hallinnon  ja  julkisen  sektorin  piirissä. 

Overijsselin  maakunnan hallintovirastossa (noin  1000  työntekijää) Zwollen 
kaupungissa annetaan vuosittainen  bonus (250 NFL/700 FIM)  niille työnteki-
jöille, jotka lupaavat olla käyttämättä henkilöautoa työmatkoilla. 
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Myös polkupyörän käyttöön työmatkoilla sitoutuville annetaan vuosittainen 
 bonus (500 NFL/i 400 FIM).  Polkupyörää käyttävien määrä  on  tämän ansios-

ta kasvanut 250:stä  400  henkeen. Lähemmäs työpaikkaa muuttaville makse-
taan ylimääräinen palkkio riippuen siitä, mistä mihin muuttaa. Esimerkiksi yli 

 25  kilometrin päästä työssä käyvän muuttaessa Zwollen kaupunkiin palkkio 
 on 12% vuosipalkasta.  Työntekijät saavat kausilipun työmatkaliikennettä 

varten  10%  alennuksella. Lisäksi juna-  ja  bussilippuja  myydään virastossa. 
Henkilöautojen yhteiskäyttöjärjestelmää käyttää noin  10% henkilästöstä. (De 
Vries 1995).  

Toimenpiteiden seurauksena työajan  matkojen  henkilöau tokilometrit  ovat 
vähentyneet  10%.  Samaan aikaan työajan  matkojen  kokonaismäärä  on 

 kasvanut. Työajan matkoilla  ja  työmatkoilla  on  myös tapahtunut yli  20% 
 siirtymä henkilöauton käytöstä julkiseen liikenteeseen  ja  pyöräilyyn (Joutsen- 

saari  1995). 

Haagissa  Hollannin Rakennus-, aluesuunnittelu-  ja  ympäristöministeriön uusi 
toimitalo rakennettiin keskusrautatieaseman viereen. Pysäköintitiloja ei 
sijainnin vuoksi haluttu eikä ollut mandollistakaan rakentaa kuin hyvin 
rajoitetusti. Liikenteen suunnittelulla  on  keskeisen sijainnin ansiosta päästy 
huomattaviin vähennyksiin. Nykyisin  vain 4%  työntekijöistä käyttää omaa 
autoaan työmatkoilla. Myös ministeriössä asioivien auton käyttö  on  noin  30% 

 vähäisempää kuin aiemmin, jolloin toimipisteitä oli useita. Työntekijöiden  ja 
 asiakkaiden henkilöautojen vuosittainen liikennesuorite työmatkoilla  ja  työajan 

matkoilla  on  pudonnut  9,1  milj.  autokilometristä  2,8  miljoonaan eli noin  70% 
(Joutsensaari 1995).  

Pitkän tähtäyksen tavoitteena  on  ollut  20%  vähennykset työmatkoissa, kuten 
Yhdysvalloissakin (STSP  1990).  Hollannissa (vuoden  1995  syksyn tilanne) 
noin  2 000  yritystä  on  aloittanut liikennesuunnitelmiensa toteuttamisen. 
Näissä yrityksissä  on  saavutettu keskimäärin  10%  vähennys työmatkojen  ja 

 työajan  matkojen  henkilöautoliikenteessä.  Tähän mennessä suunnitelmia 
ovat toteuttaneet lähinnä suurehkot yritykset, joilla  on  ollut resursseja  integ

-roitujen  suunnitelmien laatimiseen. 

Tällä hetkellä siirrytään kuitenkin yhä enemmän toimintasuuntautuneisiin 
suunnitelmiin,  sillä  pienemmissä yrityksissä mandollisten henkilöautoliiken

-teen vähentämistoimenpiteiden  kirjo  on rajoitetumpi  kuin suurissa. Näinollen 
tuloksia saavutetaan nopeimmin  ja  tehokkaimmin suhteellisen yksinkertaisilla 
suunnitelmilla. (Zomerman  1995).  Joissakin sijainniltaan erityisissä tapauksis-
sa  on  päästy jopa  70% vähennykseen työmatkoissa  ja  työhön liittyvissä 
matkoissa (Joutsensaari  1995). 
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4.4 	Pohjoismaat 

Autoliikenteen oletetaan virallisissa ennusteissa kasvavan edelleen Pohjois-
maissa, kuten muuallakin. Esim. Ruotsin valtakunnallisessa ennusteessa  v. 
1990 on henkilöliikennetyän  ennustettu kasvavan  v. 2000  asti  1 ,4%  ja  siitä 
eteenpäin  0,5%  vuotta kohden aina  v. 2020  asti  (Transportrådet  1990).  

Tanskan  teknolog laneuvoston skenaari otarkastel ut  

Tanskan teknologianeuvosto  on  viime vuosina tehty kokonaisvaltaisia 
tarkasteluja liikenteen  ja  ympäristön suhteista (TeknologiNaevnet  1991/5  ja 
TeknologiNaevnet  1993/3).  Vuonna  1993  ilmestyneessä  Bilismens framtid- 
raportissa  on  kehitetty kolme tulevaisuuden skenaariota, jotka kuvaavat myös 
mandollisuuksia liikenteen vähentämisessä,  Sen  lisäksi  on  käytetty erityistä 
maallikkopaneelia arvioimaan liikennepolitiikan suuntaviivoja  ja skenaarioiden 

 vaikutuksia. 

Muodostetut skenaariot  perustuivat seuraaviin: 

- 	skenaariossa  1  autojen painomaksu poistetaan  ja  bensiinin 
hintaa korotetaan  2  DKK  (1,5 FIM)  litralta 

- 	skenaariossa  2  bensiinin hinta nousee vallinneesta hintatasosta  
6,25  DKK  eli peräti  12  kruunuun  (9,2 FIM)  litralta. Skenaarion 

 12 DKK/1  valittiin autoilusta yhteiskunnalle aiheutuvien kustan-
nusten perusteella noudattaen siis aiheuttaja maksaa-periaatet-
ta. 

- 	skenaariossa  3 rekisteröintimaksua  pudotetaan  25%  vallin- 
neesta tasosta, jolloin uusien autojen hinta laskee noin  kolman- 
n  eksen.  

Tarkastelun päätepisteenä  on  käytetty vuotta  2010,  jota  on  verrattu perus-
vuoteen  1993.  Tarkastelu kohteena  on  pidetty kotimaista henkilöliikennettä 
lukuunottamatta  lento-  ja laivaliikennettä. Talouskasvuksi  on  oletettu  2%. 
Luotujen skenaariolden  vaikutuksia  on  verrattu trendikehitykseen, jonka 
mukaan liikenteen kasvu  on  keskimäärin  2,1%  vuodessa  ja  liikenne lisääntyy 

 v. 2010  mennessä yhteensä  42% (ajoneuvokm).  

Millaisena asiantuntijat sitten näkivät näiden kolmen skenaarion vaikutukset? 
Tarkastelussa kiinnitettiin erityistä huomiota auton omistajuuteen, siihen, 
paljonko ajetaan, sekä siihen, paljonko luoduissa vaihtoehdoissa käytetään 
muita kulkuneuvoja kuin henkilöautoa. 

Skenaarion  1  vaikutukset arvioitiin seuraaviksi: Liikenteen kasvu jäisi ajoneu- 
vokilometreissä mitattuna 30%:iin verrattuna trendikehityksen  42%  kasvuun. 
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Vuonna  2010  tilanteessa kasvu  laantuisi  1  3%:iin. Henkilöautoliikenne  kasvai-
si  12%  vähemmän  v. 1993  ja  v. 2010  tilanteessa  9%  vähemmän kuin trendi

-ennusteessa.  

Ehdotettu  skenaario  1  toimisi valtion tulonmuodostuksen kannalta  varsin 
 neutraalisti.  Se  vaatisi pienehköjä  kapasiteettiparann uksia kollektiiviliikentee

-seen,  kuten busseihin. Vaikutukset työllisyyteen  muodostuisivat  niin ikään 
 pienehköiksi. Sosioekonomisella  asteikolla  skenaarion  ratkaisut  hyödyttäisivät 

 selvemmin pieni- kuin hyvätuloisia. Samalla maaseudulla asuvat joutuisivat 
kärsimään.  

Skenaario  2  sisälsi edellistä huomattavasti  rajumman  bensiinin  hinnan  koro-
tuksen  (109%)  lähtötilanteeseen  nähden.  Se  aiheuttaisi vähäisemmän 

 lilkennesuoritteen  johtuen sekä  vähäisemmästä  ajosta että  vähäisemmästä 

 auton  pidosta.  Kumpikin mainituista synnyttäisi suunnilleen samansuuruisen 
vähennyksen.  

Skenaariossa  2  auton omistaminen muodostuisi selvästi nykyistä vähemmän 
houkuttelevaksi. Autoliikenne jäisi  v. 2010  tilanteessa  34%  ja  V. 1993  tilan-
teessa  28%  pienemmäksi kuin  trendikehityksessä.  Vähennys muodostuisi 
siten oleellisesti suuremmaksi kuin varovaisen bensiinin  hinnan  korotuksen 
vaihtoehdossa.  

Skenaario  2  toisi valtiolle selvästi nykyistä enemmän tuloja. Vuonna  1993 se 
 merkitsisi  8  milj.DKK  (6,2  milj.  FIM)  tulojen kasvua eli  43%  lisäystä  automak-

suissa.  Toisaalta  kollektiiviliikenteeseen  olisi  panostettava.  Kokonaisuutena 
valtion tulot jäisivät  v. 1993  tilanteessa  5  milj.DKK  (3,9  milj.  FIM)  plussan 
puolelle  ja  v. 2010  peräti  30  milj. DKK  (23  MFIM).  Työttömyyden kasvu 
nousisi ensimmäisten viiden vuoden aikana noin  12-13 000  hengellä,  jonka 
jälkeen vaikutus  tasaantuisi  suhteellisen pieneksi. Vaihtoehto  rankaisisi 

 erityisesti hyvätuloisia sekä  pitkämatkaisia pendeläijiä. 

Skenaario  3  merkitsisi  henkilöautoliikenteen  10%  lisäkasvua  v. 2010  tilan-
teessa  trendikeh itykseen  verrattuna.  Valtio  kärsisi vai  htoehdossa  selvästi. 

 Sen  tulot laskisivat lyhyellä aikavälillä  36%  ja  pitkällä aikavälillä  21%.  Työttö-
mien määrän arvioidaan jäävän vaihtoehdossa  12000  henkilöä pienemmäksi 
lyhyellä aikavälillä  ja  pitkälläkin  aikavälillä  5-6000  pienemmäksi kuin  trendike-

hityksessä.  Taloudellisia voittajia olisivat  ylemplin tuloluokkiin  kuuluvat 
ihmiset. 

Seuraavan sivun taulukko antaa karkean kuvan vaikutuksista  ja  arviointidi-

mensioista,  jotka liittyivät  Bilismens framtid -tarkasteluun  (TeknologiNaevnet 

 1993:62).  
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Taulukko  1:  Tanskan teknologianeuvoston eri skenaario vaihtoehtojen vaiku-
tukset 

Skenaario  1  Skenaario  2  Skenaario 
 3  

Autokanta - - +  

Autoliikenne - -- +  

Energia  ja emissiot - -- ++  

Onnettomuudet  ja  melu (-) - (+)  

Verot  0  ++ -- 

Maksutase (+) +  

Työllisyys  (-) - +  

Liikkuvuus - -- +  

Muutokset suhteessa trendikehitykseen 
+  merkitsee enemmän kuin vertailutilanteessa (ei parempi) 
-  merkitsee vähemmän kuin vertailutilanteessa (ei huonompi)  
(+1-)  merkitsee pientä muutosta  
o  ei merkitse muutosta 

Maallikkopaneeli 

Maaflikkopaneelia  käytettiin  teknolog ianeuvoston  tarkastelussa sekä  kanna-
tettavan lii kennepolitiikan  arviointiin että luotujen skenaariovaihtoehtojen 
vaikutusten tarkastelu un. Vaikka paneelin osanottajamäärä jäi pieneksi, ovat 
esitetyt kannanotot silti kiinnostavia. Liikenteen vähentämistavoitteen kannal-
ta paneeli päätyi seuraaviin: 
- 	autojen nykyistä määrää  on  vähennettävä 
- 	ajettujen  kilometrien määrää  on  vähennettävä 
- 	autoliikennettä  on  vähennettävä asukkaiden premissien mukaan 
- 	suunnittelussa  on  tähdättävä ratkaisuihin, jotka vähentävät 

autoilun tarvetta (TeknologiNaevnet  1993:11).  

Nämä tavoitteet nähtiin laajemmassa  energian  käytön  ja  saasteiden vähen-
tämisen kehyksessä. Samalla paneeli ei pitänyt yhtäkään luoduista skenaari-
oista riittävän hyvänä, vaan päätyi suosittelemaan niiden yhdistelmää.  Sen 

 mukaan bensiinin hintaa nostettaisiin  1,25  DKK  kunakin seuraavana viitenä 
vuotena.  Sen  jälkeen hinta voisi seurata yleistä hintakehitystä. 
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Rekisterimaksua  haluttiin muuttaa siten, että  se suosisi  selvästi energiata-
loudellisesti hyviä autoja. Nykyinen autojen painomaksu haluttiin muuttaa 
ympäristömaksuksi. Samalla paneeli korosti sitä, että autoilu  on  nähtävä 
yhteiskunnan integroituna osana eikä autoilua tule  sen  vuoksi ohjata pelkäs-
tään hinnoilla. 

Tanskan  teknologlaneuvoston kelnovallkolmasta  

Tanskan teknologianeuvoston aiemmassa raportissa  (Energi, trafik og miljö 
 1991) on  pohdittu erilaisten keinojen perusteltavuutta  ja  tuotu esille myös 

toistaiseksi käyttämättömiä keinoja  ja  niiden mandollisuuksia ympäristön 
säästämiseksi. Yhtenä peruslähtökohtana  on  pidetty sitä, mitä erilaisten 
ympäristöongelmien välttäminen tulee maksamaan. 

Tarkastelussa tuodaan esille, että autojen polttoainemaksut  on  muodostetta-
va ympäristömaksu iksi. Samalla korostetaan maksujen läpi näkyvämmäksi 
tekemistä  ja  erilaisten korvamerkintöjen käyttöä. Toisaalta todetaan taloudelli-
sen ohjauksen rajoitukset, mikäli ihmisillä ei ole liikkumisessaan  valinnan 

 mandollisuuksia. Sosiaalista autonomistajuutta  on  perusteltu monesti vakuut-
tavasti, mutta autoilun kurissapito lisääntyvän autokannan myötä edellyttää 

 varsin  tiukkaa yhteiskunnallista ohjausta. Esim Bergenin, Trondheimin  ja 
 Oslon tietullimaksut Norjassa ovat toimineet tiehankkeiden rahoitusmaksuina 

eikä niillä ole tavoiteltu ensisijaisesti liikenteen vähentämistä  tai  rajoittamista. 

Kiinnostavana teknologianeuvoston  tarkastelussa henkilöautoliikenteen 
vähentämisen kannalta voidaan pitää kehitelmää seudullisista liikenneyhteen-
liittymistä (trafikpulje). Tällaiset seudulliset ryhmittymät voisivat rahoittaa 
liikennehankkeita tiettyjen kriteerien mukaan  ja  siirtää samalla varoja julkisen 
liikenteen kehittämiseen. Maksut korvamerkittäisiin  ja  ylijäämät käytettäisiin 
julkisen liikenteen sekä pyörä-  ja jalankulkuliikenteen  tukemiseen kuitenkin 
niin, että myös julkinen liikenne maksaisi osuutensa liittymään. Maksuilla olisi 
kaksi tehtävää: säätely  ja maksulähde.  Tällainen yhteenliittymä voisi laajeta 
toiminnassaan vähitellen. Mainittakoon tässä yhteydessä vertailun vuoksi, 
että Ranskassa työnantajat ovat ryhtyneet osittain julkisen liikenteen maksu- 
miehiksi Pariisin alueella  (OECD 1994:46). 

Vähentämiskeinojen löytämisessä  on  kysymys myös vanhojen käytäntöjen 
reippaasta kyseenalaistamisesta. Seuraavassa neuvoston esille ottamassa 
ajatuskokeessa  on  kysymys juuri siitä. Kööpenhaminassa  on  nykyisellään 
voimassa pysäkäintipaikkavaatimus, jonka mukaan kutakin liike-  tai toimistoti

-lan  100 m2  kohti  on  rakennettava yksi pysäköintipaikka. Maantasoisen 
pysäköintipaikan rakentaminen maksoi  90-luvun alussa  10-15000  DKK 

 (7700-11550 FIM)  paikkaa kohti. Entä,  jos  vastaava  summa ohjattaisiinkin 
liikenneyhteenliittymän  käyttöön? 
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Vuositasolla saataisiin käyttöön  10-15 milj.DKK (7,7  milj. -1 1,6  milj. FIM),  josta 
 osa  voitaisiin käyttää pysäköintitiloihin,  osa  muihin tarkoituksiin (Teknolo-

giNaevnet  1993:117).  

Ruotsin lilkenneneuvoston arviointi 

Ruotsissa  Transportrådet (TPR)  on  arvioinut eri toimenpideryhmien mandolli-
suuksia liikenteen päästöjen vähennyksessä (Teknistieteelliset akatemiat 

 1993).  Samalla  se on määrittänyt  liikenteen vähentäm  isen  roolia. Kuvassa  17 
 eri päästölajit  on  muutettu niiden suhteellisen vaarallisuuden mukaan vastaa-

maan typpioksideja eli NOx-päästöjä.  

Kuva  17: 	Eri  toimenpideluokkien  potentiaali  päästölen vähentämisessäja  
yksikkö kustannus aikavälillä  1990-2000  (Teknistieteelliset 
akatemiat  1993:30)  

Suhteellinen kustannus  (mil j.SEK/tonni)  
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Vähentämisen  suhteeflinen  kustannus  1990-2000 

• 	NOx vähentämispotentlaali 1990-2000  

Arvioinnin perusteella neuvoston suositukset päästöjen  ja energiankulutuksen 
 vähentämiseksi painottuvat selvästi niihin teknisiin keinoihin, joille pystyttiin 

laskemaan hinta  ja  jotka ovat toteutettavissa kymmenen vuoden aikavälillä 
(polttoaineenkulutuksen laskeminen, päästörajojen tiukentaminen, ener -
giaoptimointi). Henkilöautoliikenteen vähentämiseen tähtääviksi  on  katsottava 
seuraavat neuvoston suosittelemat keinot: 
- 	matkakuluvähen  nysten  rajoittaminen verotuksessa 
- 	työsuhdeautoa koskevien säännösten muuttaminen  
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- 	ympäristöystävällisen joukkolilkenteen laajentaminen 
- 	yhteiskuntataloudellisen hinnoittelun laajentaminen  koko liiken- 

nejärjestelmään.  

Tehokkaimmaksi yksittäiseksi toimenpiteeksi arvioitiin sähköauton laajamittal-
nen käyttöönotto, mutta neuvosto ei suositellut sitä - vaikka (vai koska?) 
Ruotsissa  on  kaksi kansainvälisesti merkittävää autonvalmistajaa. Suositus- 
listan häntäpäähän  pääsivät infrastruktuuriin liittyvistä toimenpiteistä auto-
maattinen liikenteenohjaus sekä liikennevalojen optimointi. Polttoaineen 

 hinnan  nostaminen  40%  todettiin yhtä tehokkaaksi toimenpiteeksi kuin auto-
maattinen liikenteenohjaus, mutta sitä ei suositeltu - huolimatta siitä, että 
jälkimmäisen kustannusten arvioitiin olevan tarkasteluvälillä  2,5  miljardia 
kruunua suuremmat.  On  ilmeistä, että keinojen arvioldussa tehokkuudessa 

 on  otettu huomioon aiemmin luvussa  1.3  todettuja tekijöitä, joihin kuuluu 
myös poliittinen läpäisevyys. 

Norja,  Mii jøbyen  2005  ja  Stavanger  esimerkkeInä  

Norjassa  on  työstetty kansallisella tasolla monipuolista tulevaisuuskuvaa 
ympäristökaupungista noin  v. 2005  paikkeilla.  On  haluttu näyttää ennen 
kaikkea erilaisia mandollisuuksia sekä keinoja, joilla voitaisiin vaikuttaa 
nykyistä ympäristöystävällisempien kaupunkien  ja liikennejärjestelmien 

 syntyyn. Miljøbyen  2005-skenaario tai  ehkä pikemmin innostavaksi tarkoitettu 
hahmotelma  on  syntynyt  mm.  Norjan ympäristöministeriön  ja tielaitoksen 

 toimesta (Miljøvemdepartmentet  1994).  

Siinä  on hahmotettu  monin tavoin pyöräilyn aseman parantamista. Säädös- 
tasolla ehdotetaan pyörien pysäköintipaikkasäädösten sisällyttämistä raken-
nusmääräyksiin. Suunnitteluratkaisuina ehdotetaan pyörien säilytystilojen 
sijoittamista lähemmäksi sisäänkäyntejä kuin autojen. Tärkeänä pidetään 
pyörien pysäköintipaikkoja julkisen liikenteen pysäkkien yhteydessä. 

Autoja koskevien maksujen pohjaksi esitetään ympäristöluokitusta perustuen 
auton energiankäyttöön, päästöihin  ja meluun.  Ihmisten autonkäyttöä taas 
yritetään ohjata suuntaan, jossa  se  olisi aiempaa suunnitelmailisempaa  ja 

 muistuttaisi suhdetta julkiseen liikenteeseen. Tällaiseen voidaan edetä 
esimerkiksi matkalippujärjestelmillä  ja  hintapolitiikalla. Nykyisin yksityisautolii-
kenteen varassa toimiville automarketeille vaaditaan julkisen liikenteen 
yhteyksiä. 

Stavangerin kaupungille  on  puolestaan luotu omaa liikennepoliittista strategi-
aa, jossa  on  paljon samoja piirteitä kuin Miljøbyen-ehdotuksissa.  Se  sisältää 
erikseen julkisen liikenteen vaihtoehdon  ja ympäristövaihtoehdon,  joita 
verrataan trendivaihtoehtoon. 
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Viimeksi mainitussa autoliikenne kasvaisi  36% v. 2000  mennessä. Ongelma- 
kehä, johon strategia pyrkii reagoimaan  on  esitetty kuvassa  18.  Liikenteen 
kasvu ksi  on ym päristövaihtoehdossa (miljöövaihtoehdossa)  otettu peräti 
nollakasvu.  

Kuva  18: 	Autoilua  kaupungeissa  ja  kaupunkiseuduilla  lisäävä vaikutusket- 
ju  (Transportpplan  1990:28) 
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JULKINEN LIIKENNE VÄBENEE 
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ASUNTOALUEET SLJOITrUVAT 
AUTOILUN PREMISSIEN MUKAAN 

'ELINKEINOELÄMÄ SIJOITTUU AUTOILUN 
PREMISSIEN MUKAAN 

Strategiassa  halutaan saada työnantajat sekä kuntien  ja  valtion virastot 
julkisen liikenteen edistäjiksi samaan tapaan kuin Sveitsissä  tai  Hollannissa. 
Neuvotteluja pitäisi käydä myös yksityisellä maalla olevista pysäköintipaikois

-ta. Sen  lisäksi myös kauppa halutaan yhteistyökumppaniksi. Lisääntyneitä 
 auto-  ja bensiinimaksuja ohjattaisiin  julkisen liikenteen käyttöön. Liityntä-

pysäköintiä esitetään kehitettäväksi  ja liityntäpysäköintipaikoille  ehdotetaan 
omaa hintaporrastusjärjestelmää. 

Ilta-  ja yöliikennettä  varten katsotaan tarvittavan kysyntäorientoitunutta omaa 
palvelua  ja  muutoinkin pyritään kehittämään lisää erikoisreittejä. Kutsubussit 
voisivat esim. kuljettaa ihmisiä keskeisiin liikenteen solmukohtiin. Pohdinnas

-sa  on  ollut niinkin radikaaleja ehdotuksia kuin keskustan pysäköintitalojen 
muuttaminen pyöräilijöiden käyttöön. Miljöövaihtoehdon toimenpidevalikoima 

 on  kokonaisuutena  varsin  laaja (kts. taulukko  2). 
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Taulukko  2:  Toimenpiteiden ryhmittely miljöövaihtoehdossa  (Transportplan  
1990:45-46) 

Liikennejärjestelmää  koskevat keinot, 
vähentämiseen 
jotka kytkeytyvät yksityisautoliikenteen 
vähentämiseen 

Fyysiset toimenpiteet 
- Jalankulku/pyöräilyverkko 
-  Julkisen liikenteen kentät 
- Terrninaalitipysäkit 
- Liikenneturvallisuuteen  liittyvät toimenpiteet 
- Pysäköintipaikat  (Park & Ride) 
- Pyöräpysäköinti 
- Meluntoijuntatoimenpiteet 
-  Maisemanhoito 
- Kaupunkiuudistukselliset  toimenpiteet 

Organisatoriset  toimenpiteet 
- Asennekampanjat 
-  Liikenteen saannöstely 
- Bussien ensisijaistarninen 
- Kutsutaksi 
-  Opastus 
-  Julkisen liikenteen taksasopimukset 
- Pysäköinnin taksasopimukset 
- Pysäköintinormit 
- Päästövaatimukset  ajoneuvoille 
- Meluvaatimukset ajoneuvoille 
- Polttoainevaatimukset 
- Reittiverkostot 
-  Informaatio, markkinointi 
- Liikenneyhtiöiden rakenne 
- Lippusysteemi 
- Kimppakyyti 
-  Työaikojen joustavuus 

Taloudelliset toimenpiteet 
- Pysäköintimaksut 
- Tiemaksut,  tullit 
-  Maksettavat ympäristöverot 
- Varsinaiset määrärahat 
- Etuosuudet 
-  Julkisen liikenteen subventointi 

Yleisluontoiset  liikenteen 

kytkeytyvät toimenpiteet 

Fyysiset toimenpiteet 
- Kaupunkirakenne 
- Yhteiskäyttötilat 
- Tiivistärninen 
- Täydentäininen 
-  Paikallinen infrastruktuun 
- Seudullinen  laitosten sijoittaminen 
- Viheralueet 

Organisatoriset  toimenpiteet 
-  Vaatimukset käyttöasteelle 
-  Vaatimukset käyttömuutoksille 
- Viheraluenormit 
- Yhteiskäyttö  maatalouden kanssa 
- Ulkoisen infrastruktuurin käyttö 
- Palvelujen yhteisjärjestelyt 
- Lähiympäristönormit 
- Ostoskeskusten  perustamista koskevat 

kriteerit 

Taloudelliset toimenpiteet 
- Perustamismaksut 
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Muita  valkutustarkasteluja  

Peter Ness on  pyrkinyt osoittamaan yhdyskuntarakenteen keskeisen merki-
tyksen liikenteen vähentämisessä. Samalla  hän  pitää asukastiheyttä  ja 
yhdysku ntien keskittynyttä  rakennetta päätekijöinä liikenteen energiankulutuk-
sessa.  Jos esim.  taajama-alueen  pinta-ala kasvaa asukasta kohden  300 
m2 :stä 600 m2 :iin,  niin liikennesuorite  ja energiankäyttä  lisääntyvät  25% 
(Nss 1994;  julkaistu suomeksi Tielaitoksen selvityksenä  9/94,  vastaava 
Suomen tarkastelu kts.  Matti Matinheikki,  'Tieliikenteen erngian kulutuksen 

 ja  kaupunkirakenteen välisiä yhteyksiä, esiselvitys", Tielaitoksen selvityksiä 
 10/95).  

Norjassa  on v. 1989  lähtien ollut käynnissä suurimpien kaupunkien liikenne- 
työtä tarkasteleva tutkimus-ja kokeiluohjelma (lP  10) (Roe 1994).  Julkinen 
liikenne  on  saanut siinä osakseen erityistä huomiota.  Sen  lisäksi liikennemi-
nisteriä  on  käynnistänyt omaa kokeilutoimintaa. Tuloksia  on  saatu muun 
muassa julkisen liikenteen hinnoittelusta. Pikkubussit ovat osoittautuneet 
menestyksellisiksi uusien julkisen liikenteen matkustajien hankinnassa 
erityisillä palvelulinjoilla. Tulokset ovat sarjalippujen  ja kuukausilippujen 
hinnan  alennusten osalta olleet seuraavanlaisia  (Roe 1994:1 7): 

- 	halve mmat  hinnat ovat aiheuttaneet  sen,  että useammat auton- 
omistajat ovat siirtyneet julkisen liikenteen piiriin 

- 	ruuhka-ajan liikenne  on  lisääntynyt eniten 
- 	mitä suuremmat taksojen alennukset sitä enemmän matkusta- 

jia, mutta tarjonnan parantaminen merkitsee enemmän kuin 
alennetut hinnat 

- 	taksojen tarkistukset yhdessä lisääntyneen julkisen liikenteen 
tarjonnan kanssa  on  tuottanut parhaan tuloksen. 

Trondheimin kaupungille erikseen tehdyssä tarkastelussa  on  päädytty siihen, 
että  50%  julkisen liikenteen maksujen alennus lisäisi  julkista  liikennettä  47% 

 ja  vähentäisi autoliikennettä noin  5% (Roe 1994:6). Stavangerin/Sandnesin 
liikennesuunnitelmassa on  tultu siihen, että maksujen puolittaminen merkitsisi 

 vain 1%  autoliikenteen vähennystä. Bensiinin hintajoustotarkastelussa  on 
 esitetty  Nedre Glomman liikennesuunnitelmassa  arvio, jonka mukaan  70% 

 hinnankorotus johtaisi  20%  autokannan alennukseen  v. 1990-2005,  joka 
näkyisi myös matkasuoritteessa, vaikkakaan ei yhtä suurena  (Roe 1994:16).  

Saatujen tulosten mukaan liikkujien valintatilanteella  on  oleellinen merkitys 
heidän herkkyydelleen hintamuutoksissa.  Jos liikkujilla on  käytettävissään 

 auto tai  mandollisuus muuttaa kulkumuotoaan, lisääntyy hintaherkkyyskin. 
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Roe  päätyy norjalaiskokeilujen perusteella samantapaisiin johtopäätöksiin 
kuin  Goodwin,  joka  on  tehnyt yhteenvedon kansainvälisistä kokemuksista 
koskien suurehkoja hinnanmuutoksia julkisessa liikenteessä  (Goodwin 1988). 
Goodwinin  mukaan 
- 	vapaa-aikana liikkuvat ovat hintaherkempiä kuin työmatkalla 

liikkujat  (heillä  on  yleensä suurempi vapaus liikkumisessaan) 
- 

	

	ruuhka-aikoina liikkujat ovat vähiten hintaherkkiä (rajoitettu 
 valinnan  vapaus) 

- 	lapset  ja  nuoriso ovat hintaherkempiä kuin aikuiset (jalankulku  
ja  pyöräily usein vaihtoehtona) 

- 	auton omistajuus lisää hintaherkkyyttä  (valinnan  vapaus lisään- 
tyy) 

- 	matalien tuloluokkien ihmisten hintaherkkyys  on  pienin (vähiten  
valinnan  mandollisuuksia) 

- 	hintaherkkyys  on  suurin hyvän julkisen liikenteen oloissa (monia 
herkkiä liikkujia) 

- 	hintaherkkyys  on  suurin lyhyillä  ja pisimmillä  matkoilla (jalankul- 
ku/pyöräily  ja  auto  hyvinä vaihtoehtoina).  

Goodwin on  päätynyt tarkastelussaan siihen, että maksujen puolittaminen 
tuottaa  15-35%  enemmän julkisen liikenteen käyttäjiä.  

Jos  edellä esitettyjä norjalaislukuja verrataan muualla toteutuneisiin, ovat ne 
saman suuntaisia. Edullinen ympäristölippu yhdessä autoliikenteen rajoitus-
ten kanssa  on  merkinnyt autoliikenteen kasvun pysähdystä Freiburgissa. 
Bergenissä käyttöönotettu tietulli  on  vähentänyt liikennettä noin  7%  ennen 
tietullikäytäntöä vallitsevaan tilanteeseen verrattuna  (OECD, 1994:42). 

 Lontoossa  on 25%  taksojen alennus yhdistettynä yksinkertaistettuun maksu- 
järjestelmään saanut aikaan  10-15%  laskun autoliikenteessä. Lontoon 
esimerkki osoittaa samalla, ettei maksujen alennus sinällään ole  kovin 

 tehokas yksityisautoliikenteen vähentämiskeino, ellei julkisen liikenteen 
tarjonta ole kohtuullisen hyvä  ja  ellei maksujen alennusta käytetä yhdessä 
autoliikenteen rajoituskeinojen kanssa.  

4.5 	Yhdysvallat  

llmansuojelu,  osin myös syntyneet ruuhkat ovat vaikuttaneet selvästi Yhdys-
valloissa nykyisin harjoitettavaan liikennepolitiikkaan. Muina USA:n erityispiir-
teinä voidaan pitää uuden informaa tioteknologian hyväksikäyttöä teiden  ja 

 katujen kapasiteetin nostossa (älykkäät tiet, tosiaikaiset informaatiojärjestel-
mät). Kokonaisuutena harjoitettu politiikka  on  perustunut paljolti markkiname-
kanismiin. Etenkään kansalaisten  ja  poliittisen vastustuksen vuoksi ei  USA: 
ssa  olla menty  kustan nusvastuuseen  liikenteen ulkoisten kustannusten 
sisäistämisen muodossa. 
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Yksityisautolla  tapahtuva liikkuminen  on  pidetty eurooppalaisen mittapuun 
mukaan pikemminkin kohtuuttoman halpana  (Glanzer 1994:40-41).  Samalla 
eurooppalaisia ohjauskeinoja  ja  -strategloita  voidaan pitää selvästi enemmän 
yhteiskunnallisiin hyötyihin tähtäävinä. 

Yhdysvallat  on  eronnut eurooppalaisista pyrkimyksistä myös suhteessaan 
joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen tukeminen  on  riippunut selvästi kulloi-
sestakin vallassa olevasta poliittisesta suuntauksesta. Ruuhkautumisen  ja 

 päästöongelmien  kasvaessa joukkoliikenteen aiempaa rapautunutta asemaa 
 on  kuitenkin ryhdytty edes jossain määrin parantamaan. Tämä  on  tapahtunut 

muun muassa Intermodal  Surface Transportation Efficiency Act (v. 1991)  eli 
ns. ISTEA-lain  ja  siihen liittyvien erilaisten liikenteen kehittämisohjelmien 
kautta. 

Laki  on luonteeltan  liittovaltion liikennepolitiikkaa määrittävä.  Se on  merkinnyt 
eri liikennemuotojen tiiviimpää yhteistyötä.  Lain  tavoitteena  on  ollut yhden 
yhteisen integroidun liikennejärjestelmän luominen  ja  se on  laki pyrkinyt 

edistämään julkisen  ja  yksityisen  sektorin  yhteistyötä myös rahoituksellisesti. 

 Se on  sitonut tuen ruuhkien hauintaohjel  mun.  Lain  pohjalta syntyneen 
maal iikenneohjelman kautta tuetaan sekä joukkoliikennettä että jalankulun 
järjestelyjä (Rautavirta  1995).  Suunnitelmissa raideliikenne saa aiempaa 
suuremman merkityksen.  

Kuva  19: 	USA:n  joukkoliikenteen matkustajamäärien  riippuvuus yhteis- 
kunnallisesta kehityksestä  (Rautavirta  1995) 
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Joukkoliikenneinvestoinnit  jakautuivat USA:ssa vuonna  1991  seuraavasti: 

liittovaltio  49%,  osavaltiot  13%  ja  paikallistaso  38%.  Vuosina  1985 - 1991 
joukkoliikenteen  tuki  on  kaksinkertaistunut sekä paikallistasolla että liittoval-
tiotasolla (Rautavirta  1995). 



Voidaanko henkilöautoliikennettä vähentää? 	 95  
4.KANSAINVÄLISET  KOKEMUKSET 

IlmansuoJelulalnsäädännön  vaikutukset 

ilmansuojelun  ensimmäinen  liittovaltiotasoinen  laki  on  peräisin vuodelta  1970 
 ja  nykyisin voimassa oleva vuodelta  1990. Se  sisältää vaatimuksia myös  kas- 

klen  ruuhkien hallintaa.  Lain  pohjalta  on  laadittu  osavaltiokohtaisia  ilman
-suojelulakeja.  Sen  ohessa  on  edellämainitun  ISTEA-lain  pohjalta syntynyt 

ruuhkautumiseen  ja  ilman saasteiden vähentämiseen tähtäävä  erityisohjelma 
 (Congestion Mitigation and Air Quality Improvement Program). Ruuhkaohjel-

man  puitteissa  on  toteutettu myös  sähkökulkuneuvojen  kokeilua  (Rautavirta 
 1995). 

Ilmansuojelulaissa  on  määritelty ilman laadulle  tavoitearvot. Aluekokonaisuu
-det  on  jaettu  otsoniarvojen  mukaan viiteen luokkaan. Sijoittuminen johonkin 

luokkaan edellyttää tiettyä ajatusta tavoitetasoa  ilmansuojelun  suhteen. 
Osavaltiot ovat  velvoitettuja  tekemään itselleen  toimenpideohjelmat  osoitettu

-jen  normien saavuttamiseksi.  Jos osavaltiotasoinen  ohjelma osoittautuu 
tavoitteiden kannalta riittämättömäksi,  liittovaltio  voi tehdä  sen  tilalle omansa 

 (Eriksson  1995). Jos  osavaltiot eivät noudata liittovaltion  ilmansuojelun 
 suuntaviivoja, ne vaarantavat liittovaltion  avustuksensa liikenneinfrastuktuurin 
 rahoituksessa. 

Paikallisella  ja seudullisella  tasolla  on  edellisen pohjalta syntynyt vielä omia 
säädöksiä, joista erityisen merkityksellisiä ovat olleet  Los  Angelesin  Regulati-
on  XV-säädäs ja  San Fransiscon Regulation 1 3 -säädös. Molemmissa  on  läh-
detty siitä, että työnantajalle lankeaa  osavelvoite  ilman suojelusta  ja  siihen 
kiinteästi liittyvistä  työmatkojen vähentämispyrkimyksistä.  

Asian  merkitystä kuvaa  se,  että  Los  Angelesissa  Regulation  XV  koskee noin 
 8000  sellaista työnantajaa, joilla  on  palveluksessaan yli  100  työntekijää 

 (Eriksson  1995). Operationaaliseksi  välineeksi työnantajien suunnitelmissa  on 
 kehitetty  ns. AVR -luku  (Average Vehicle Ridership)  eli keskimääräinen 
 matkustajaluku.  Se  lasketaan jakamalla  aamutuntien  aikana töihin tulevat 

autojen  lukumääräl  lä (etätyöntekijät  lasketaan tällöin  työssäkäyviksi,  muttei 
 matkustaviksi).  Lukua koskeva tavoite  on Los Angelesisin  keskeisissä osissa 

 1,75,  laita-alueilla  1,3  ja  San Fransiscossa 1,5.  Vuoteen  1999  mennessä luku 
pyritään nostamaan  San Fransiscossa  peräti  2,5:een.  (Eriksson  1995) 

San Fransiscossa on yrityskohtaisten  suunnitelmien teko pakollista  vain  niille 
yrityksille, jotka eivät täytä vaatimusta.  Los  Angelesissa suunnitelmien 

 tekopakko  koskee kaikkia isompia työnantajia.  Sen  lisäksi  vähentämissuunni-
telmia  on  tehty yrityksissä myös vapaaehtoiselta pohjalta  (vrt.  Sveitsi). 
Tavoitteena  on  ollut  PR-luonteinen  vaikuttaminen viranomaisiin  ja  työntekijöi-
den  valinnan  mandollisuuksien lisääminen.  
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Ilmansuojelulakien  vaikutukset ovat näkyneet paikallisella tasolla myös 
 pysäköintinormien uudelleenpohdintana  ja  osittaisena  muuttamisena.  Paikalli-

sissa  säädöksissä  on  sallittu valikoivasti poikkeamia perinteisistä  minimivati-
muksista  tai  yksinkertaisesti laskettu aiempia vaatimuksia  (Eriksson  1995).  

Aiemmin käsitelty  tarveajattelu  saa Yhdysvaltojen  liikennejärjestelmien 
 kehittämistä  leimaavassa  kysyntä-tarjonta-ajattelu  mal lissa  aivan tietynlaisen 

tulkinnan. Tarve  samaistuu  kysyntään. Niinpä tarve ei ole jotain  toiminnalti-
sesti  välttämätöntä  (tai  ei-korvattavissa olevaa). Kysyntään  on  vaikutettu 

 suorasti  ja  epäsuorasti. Suoriin keinoihin ovat kuuluneet esimerkiksi  
- 	maankäytön ratkaisut  
- 	työpaikkojen  palvelutarjonta 
- 	etätyön  yleistäminen  ja 
- 	tiivistetyt työviikot.  

Epäsuorasti kysyntään  on  vaikutettu tarjonnalla,  kuten  liityntäpysäköinnillä, 
 julkisen liikenteen  pikalinjoilla  ja erityiskaistoilla ja kimppakyytiläisille tarkoite-

tuula ajokaistoilla.  Esimerkiksi  kimppakyytiläisiä  on  avustettu omilla  informaa-
tiopalveluilla  ja  useilla työnantajilla  on  ollut yhteisiä  työmatkaliikenteen 
koordinaattoreita  ja  järjestelyjä koskien  esim. bussiliikennettä.  

Keinot  ja  niiden tehokkuus 

Erityisen  kiinnostavana  Yhdysvaltojen käytännössä voidaan pitää yritysten 
 kehittämiä  keinoja  henkilöautolla  tehtävän  työmatkasuoritteen  vähentämiseksi 

 ja  niissä saavutettua vaikuttavuutta.  Los  Angelesin  Regulation  XV  on  johtanut 
yrityksissä seuraavien keinojen valintaan  (15  yleisintä  yleisyysjärjestyksessä): 

Kotimatkan  maksaminen  tai  hoitaminen työnantajan puolesta  yllättä-
vissä  tai  äkillisissä tapauksissa  esim.  taksi-  tai  vuokra-autokyytinä  
(sairastuminen,  ylitäiden  teko)  

2) Suosituimpien  pysäkäintipaikkojen vuokraaminen yhteiskyytiautoille  
3) Taloudelliset  kannustimet  julkisen liikenteen  käyttäjiile  
4) Markkinointiin liittyvät arpajaiset  ja  kilpailut  
5) Turvafliset  pyörien  pysäköintipaikat  ja  muut pyöräilijöiden palvelut  
6) Yhteisajon välitystoiminta  yrityksen ulkopuolelta käyttäen hyväksi 

esimerkiksi erilaisia  tietokantoja  tietyllä suunnalla liikkuvista  
7) Yhteisajojen  taloudellinen palkitseminen  
8) Muut etuudet  
9) Muu markkinointi  ja informointi  
10) Joustava työaika  
11) Jalankulkijoideri  taloudellinen palkitseminen  
12) Tiivistetty työviikko  (esim.  10  tunnin  päivät neljänä päivänä viikossa)  
13) Uudenlainen työntekijöiden  rekrytointipolitiikka  
14) Pyöräilijöiden taloudellinen tukeminen  
15) Yhteisajojen välitystoiminta  yritysten sisällä.  
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(Giuliano et al. 1993)  

Lista  sisältää  1100  yrityksen suunnitelmiinsa sisällyttämät toimenpiteet 
ensimmäisen kierroksen suunnittelussa. Kimppakyytiläisiä  on  tuettu esim. 
halvemmalla bensiinillä sekä autojen huollolla  ja  korjaamisella. Joukkoliiken

-teen  käyttäjiä  on hyvitetty  muun muassa ylimääräisellä vapaa-ajalla, avustuk-
sillaja lippualennuksilla.  Sen  lisäksi  on  tuettu nopeita bussilinjoja, kimppakyy-
tiläisrahastoja, pyöräilijöitä (kypärillä  ja  kerhoavustuksilla), vanpooleja  startti- 
rahoilla sekä etätyöntekijöitä omilla avustuksillaan  (OECD 1994).  

Kun yritysten strategioita verrataan siihen, millaisten keinojen  on  arvioitu 
olevan tehokkaita,  on  harjoitetussa politiikassa päädytty jonkinasteiseen 
ristiriitaan.  Los  Angelesin alueella toimiva paikallinen liikenneviranomainen 

 (Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority) on  päätynyt  26 
 eri keinoa laskennallisesti tarkastellessaan seuraavaan prioriteetti-  tai 

tehokkuusjärjestykseen ajoneuvokilometrien  määrään vaikututtamisen kan-
nalta  (Eriksson  1995:16): 

- 	pysäköintimaksujen  korotus yksinajavien osalta  15 FIM  /päivä 
- 	julkisen liikenteen kulujen subventointi  50% 
- 	yhteisajon subventointi  5 FIM  /matka 
- 	yhteisajon subventointi  5 FIM  /matka, pienbussit 
- 	ybteisajon subventointi  5 FIM  /matka, bussit 
- 	pieniä yrityksiä koskevat lisäohjelmat  (25-99  työntekijää) 
- 	korotettu pysäkäintimaksu yksinajaville,  2,5 FIM  /päivä 
- 	vapaaehtoiset yhteisajo-ohjelmat koskien henkiläautoja  ja  

pienbusseja 
- 	pyöräilijöiden subventointi  5 FIM  /matka. 

Vaikutuksia  on  arvioitu vertaamalla valittujen  26  keinon vaikutuksia pelkän 
 Regulation  XV  pohjalta muodostettuun perusvaihtoehtoon. Kiinnostuksen 

kohteena ovat olleet erityisesti pysäkäintimaksut, koska Yhdysvalloissa  on 
 arvioitu noin 90%:lla työssäkäyvistä olevan käytössään joko ilmainen  tai 

 selvästi subventoitu pysäköintipaikka.  Se on  johtanut tehokkaasti - yhdessä 
 halvan  bensiinin kanssa - työmatkojen tekoon yksityisautolla (vrt,  kuva  20) 

 (Eriksson  1995).  Samalla  on  arvioitu ilmaisen pysäköintipaikan johtavan  25% 
 suurempaan yksinajoon tyämatkoilla verrattuna tilanteeseen, jossa sovelle-

taan pysäköintimaksuja. 

Tyypillisissä  tapauksissa pysäkäintipaikkojen maksullistaminen  on  johtanut 
yksinajavien vähentymiseen  35 - 40%:lla  (Eriksson  1995).  Taloudelliset 
kannustimet työmatkojen vaihtoehtoisessa toteutuksessa ovat johtaneet 

 8-18%  välillä olevaan ajoneuvomatkojen vähennykseen. 
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Kokonaisuutena kimppakyydin taloudellinen tukeminen yhdessä pysäköinti-
maksujen kanssa  on  osoittautunut tehokkaimmaksi keinoyhdistelmäksi 

 matkojen  vähentämisessä  (OECD 1994:41-42).  

	

Kuva  20: 	Joukkoliikennematkan  hinnan ja bensIInin hinnan  suhteet sekä  
joukkoliikenteen  matkojen  määrä  USAssa  1975-90  (Rautavirta 

 1995) 
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Periaatteellisesta tehokkuudestaan huolimatta pysäköinnin maksullistaminen 
 on  kohdannut Yhdysvalloissa selvää vastustusta, samoin kuin ruuhka-ajan 

maksutkin. Niinpä yrityskohtaisten tyämatkaliikenteen vähentämisohjelmien 
arvioidaan jäävän vaikutuksiltaan huomattavasti aihaisemmalle tasolle kuin 
mitä alunperin oli tavoiteltu.  San Fransiscon Regulation 13  säädöksen 
pohjalta arvioidaan päästävän noin  7% vähennykseen työmatkaliikenteessä 
(Deakin et al. 1992).  Taloudelliset houkutteet  ja yhteisajo,  tiivistetty työviikko 
sekä lisääntyvä kotona työskentely  on  arvioitu tehokkaimmaksi edellämaini-
tun 7%:in sisällä. 

Taloudellisten keinojen liikenteen kysyntään vaikuttavissa tarkasteluissa  on 

 päädytty noin  10%  suuruusluokkaa olevaan vähennykseen. Tällöin kaupun-
gin keskusta-alueiden pysäköintimaksuilla sekä julkisen liikenteen  ja yhteis

-ajon subventoinnilla  on  arvioitu olevan suurin vaikutus  (Eriksson  1995:1 4). 

Omaksuttu verotuskäytäntö  on  omalta osaltaan ollut syypäänä työpysäkäin-
nm maksullistamisen huonoon menestykseen Yhdysvalloissa  sen  ilmeisestä 
vaikutuspotentiaalista huolimatta. Ilmainen pysäköinti  on  ollut veroton etu. 

3 

3  
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Jos  työnantaja  on  perinyt paikoilta maksuja, ei maksu ole ollut tulonhankin-
nassa vähennyskelpoinen. Asiaan  on  saatu parannus vuodesta  1992  lähtien 
energiapoliittisin perustein. Tällöin siirryttiin käytäntöön, jossa verottomalle 
subventiolle voidaan asettaa katto. 

Samoin  on  otettu käytäntöön lakimuutos, jonka mukaan työnantaja voi tarjota 
työntekijöilleen vakiokorvauksen, joka vastaa rahallisesti pysäköintipaikan 
arvoa (työnantajalle aiheutuvina kustannuksina), (vrt. Sveitsin käytäntö, luku 

 4.1)  (Eriksson  1995).  Päätös koskee yli  50  työntekijän yrityksiä. Yritykset 
voivat saada työpysäköintipaikkojen maksullistamisesta myös alennuksen 
pysäköintipaikkoja koskeviin vaatimuksiin. Alennuksen  on  arvioitu koskevan 
Kaliforniassa noin  40%  yli  50  työntekijän yrityksistä. Vuosina  1975 - 1993 
pysäköintinormit  ovat kuitenkin toimistojen osalta pikemminkin nousseet kuin 
laskeneet  Los  Angelesin seudulla  (Eriksson  1995:18).  Todettakoon tässä 
yhteydessä myös  se,  että työnantajat voivat vuodelta  1992  peräisin olevan 

 lain  perusteella tarjota  julkista  liikennettä käyttävälle työntekijöilleen verotonta 
tukea  60 USD/kk (Rautavirta 1995). 

Pohdlntaa  käytettyjen  keInojen  laajemmasta  käyttökel poisuudesta  

Yhdysvalloissa ihmiset ovat huolissaan ympäristön tilan huononemisesta  ja 
 kokevat ruuhkat rasitteena. Tästä syystä julkinen lilkennekin saa osakseen 

rajoitettua kannatusta. Samalla kuitenkin aliarvioidaan joukkoliikenteen 
aiheuttamia (uudelleenrakentamisen  ja  ylläpidon edellyttämiä) kustannuksia 

 ja  suhtaudutaan nihkeästi verovaroin kustannettavaan julkiseen liikentee-
seen. Ihmiset eivät ole myöskään laajassa mitassa valmiita siirtymään 
joukkoliikenteen käyttäjiksi  (Ewing 1995:1 -11; Handy 1995).  

Kohtuullisessa ajassa  ja  kohtuullisin kustannuksin tapahtuvaa liikkumista 
pidetään USA:ssa perusoikeutena  (New Mexicon  osavaltiossa  v. 1993 

 valmistunut tutkimus  Mobility as a Right, Hamburg et al. 1995:1 -9).  Mielen-
kiintoista  New Mexicossa  tehdyssä tutkimuksessa  on,  että naiset pitivät 
miehiä useammin liikkumista kansalaisten perusoikeutena. Tutkimus päätyy 
johtopäätöksissään liikkuvuuden varmistamiseen kaikkien osalta  ja  korostaa 
saavutettavuutta eri ryhmien kannalta. Liikkumisen oikeuttamisen pohjaa  on 

 tällöin helppo hakea esimerkiksi töihin pääsystä  ja  terveyspalveluiden 
 käyttämisen mandollisuuksista.  Jos  taas liikkumissuoritetta lähdetään rajoitta-

maan, tulisi  sen  kohdistua kaikkiin ihmisiin. Tällöin tarkastelun keskelle 
nousee saavutettavuus. Lisääntyvä vanhusväestö  ja sen  liikkumisen mandol-
lisuudet luovat USA:ssakin tulevaisuudessa kasvavan ongelman. 

Ihmisiä  on  yritetty ohjata ympäristöä säästävämpään liikkumiseen muun 
muassa erilaisilla oppailla. 
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Vaikka amerikkalaisten  on  vaikea luopua autoilusta  ja  auton pidosta koko-
naan,  he  näkevät  kyllä  mandolliseksi matkasuoritteen vähentämisen esimer-
kiksi eri  matkoja  yhdistämällä  (Ewing 1995).  Amerikkalaisessa mielipideilmas

-tossa  on  siten verrattain hyvin hyväksytty henkilöauton käytön tehostaminen. 
Siihen  on  sekä yritystasoisissa suunnitelmissa että muutoin kehitetty erityistä 
keinostoa (kimppakyytiläisten kaistat, pysäköinnin hinnoittelu)  ja  käytännön 
menettelyjä (välitystoiminta). Silti kimppakyydillä kulkeminen ei ole Yhdysval-
loissakan osoittautunut ongelmattomaksi. 

Asiasta  on  tehty myös monia tutkimuksia. Esimerkiksi Phoenixissa toteutettu 
vapaaehtoinen autoton päivä -kamppanja  ja  sitä seurannut tutkimus osoitti-
vat, että noin puolet työntekijöistä katsoi voivansa osallistua kimppakyytiin 
kerran viikossa. Kandessa vuodessa bussillikenne kasvoi  37%  ja  liikenne 
väheni toisen kokeiluvuoden aikana ruuhka-aikana  2-3% (Alcott et al. 1991). 

Monet  pitävät yksi najoa kuitenkin mukavampana. Myös vaihtelevasta työajas
-ta ja  ylitöistä aiheutuu omia ongelmiaan. Kokonaisuutena kimppakyytiläiset 

ovat olleet paljolti keskiluokkaisia sosioekonomiselta asemaltaan  (Dunphy 

1990:34-35).  

Sekä Sveitsin että Hollannin edellä selostettu tilanne osoittaa, että Yhdysval-
toj  en  avaama  tie  yritysten  ja  työnantajien osavastuusta ympäristösu untautu-
neessa toiminnassa  on  saanut seuraajia myös Euroopassa. Samalla  on  huo-
mattava, että tavoitellut vähennykset merkitsevät huomattavia kustannuksia 
työnantajille. Soveltamiskenttää onkin etsittävä tilanteista, joissa ympäristön 
tila  on  selvästi huono, pendelöinti  on  laajamittaista  tai  muut keinot eivät tule 
kysymykseen esim. hyväksyttävyysm ielessä. 

Parhaimillaan  on  Yhdysvalloissa päädytty liikenteen järjestelyissä täydelli-
seen omavaraisuuteen, kun taas Pohjoismaissa  ja  monissa Länsi-Euroopan 

maissa  on  turvauduttu julkiseen liikenteeseen. Esimerkiksi Hollannissa  on 
 Amsterdamissa kehitetty ylellisiä paikallisbusseja, joissa istumapaikka  on 

 taattu  ja  matkustajille jaetaan lehti sekä kahvit  (OECD 1994:74).  Kiinnostava-
na USA:n käytännöissä onkin pidettävä sitä, että yhteisajo  on mielletty  siellä 
samaan luokkaan kuuluvaksi kuin julkinen liikenne  (Eriksson  1995).  Liikkumi-

sen  ja pysäköinnin  ratkaisuja  on  jatkossa mandollista hioa esim. yhdistetyn 
 time-area -konseptin  pohjalta (Bruun  et al. 1995).  

USA:n erilaisen infrastruktuurin johdosta  on  liikenteen vähentämisen keinojen 
soveltuvuus Pohjoismaiseen yhteiskuntaan ongelmallista. USA:ssa ei haluta 
verottaa liikennettä saastuttaja maksaa-periaatteen mukaan. Auton hankinta, 
ylläpito  ja  käyttö  on  tehty halvaksi. Liikenteen tiivistäminen informaatiotek-
niikkojen avulla ei voi olla lopullinen ratkaisu, vaan yhä paisuvan liikenteen 
määrän pysäyttäminen  tai  vähentäminen. Samalla tulisi käyttää liikenteen 
ohjausta suuntaamaan liikkumista kulloinkin tehokkaimpiin liikennevälineisiin. 
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Tämä merkitsee informaatiojärjestelmien soveltamista siten, että ne mandol-
listavat eri liikennemuotojen joustavan, palvelukykyisen  ja  taloudellisesti 
kannattavan yhteistyön (liityntäpysäköinti, pysäkki-informaatio, kimppakyyti). 

Yksittäisistä keinoista tärkeitä ovat USA:ssa olleet: 

Uudet tekniset, taloudelliset  ja  yhteiskunnalliset näkökulmat 
kokonaisuutena (esim.  time- area  -näkökulma). Tällaiset voivat 
laajentaa esim. tielaitoksen liiketaloudellista viitekehystä otta-
maan huomioon myös tienpidot todelliset yhteiskunnalliset 
merkitykset  ja  seuraukset. 

Uudet informaatiojärjestelmät (älykkäät tiet, autot, liikkujien 
informaatiojärjestelmät), joiden avulla voidaan yhdistää tekni-
sesti liikenteen hallintaa sekä liikenteen ohjausta (liityntäpysä-
köintitaulut  ja  sisääntulorampin  kontrollointi). 

- 	Työmatkaliikenteen  järjestely (erilaiset tuet, vanpoolit  ja  niiden 
organisointi,  nopeiden bussivuorojen yhdistäminen liityntäpysä-
köintiin). 

Liikkujien informaatiopalvelut  ovat tähdänneet sekä pysyvämmissä valin-
noissa avustamiseen (asuinpaikka, kulkumuoto) että ajoreitti-  ja  aikava-
lintojen  helpottamiseen. Informaatiopalvelupisteitä  on  syntynyt kaupallisina, 
julkisen liikenteen piirissä  ja  työpaikoilla. Informaatiopalvelujen kehittäminen 

 on  liitetty usein ruuhkien  hallinnan  toimenpiteisiin. 
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5. 	JATKONÄKYMIA  KEINOIHIN SUOMESSA 

Suomalaisten yhdyskuntien tulevassa kehityksessä mikään ei viittaa erityi-
sesti liikkuvuuden vähenemiseen. Uudet telekommunikaation muodotkin, joi-
den  on  arveltu voivan korvata fyysistä paikasta toiseen liikkumisen tarvetta, 
voivat tietyiltä osin jopa edistää fyysistä liikkumista. Kukaan ei myöskään 
julistaudu tarpeettoman liikkumisen harjoittajaksi. Niin tuotantoelämä kuin 
yksityiset ihmisetkin käyttävät kernaasti  koko  tarjotun liikkumisen kapasiteetin 

hyväkseen. 

Yksittäisten suomalaisten yhdyskuntien kehitysstrategioissa  on  liikenneyh-
teyksien parantaminen ollut vahvasti etualalla. Vapaaehtoinen kieltäytyminen 
tällaisesta linjasta  on  katsottu uhkarohkeaksi itsetuhon malliksi, johon  kunnat 

 eivät katso voivansa sitoutua. Liikenneinfrastruktuurin kehittäminen  on  ollut 
keskeistä myös valtakunnan mitassa. 

Paineet liikenteen vähentämiseen seuraavat Suomessa ympäristönäkökul
-masta.  Liikenneministeriön omassa liikennepoliittisessa dokumentissa  on 

 asetettu tavoitteeksi kasvihuonepäästöjen saattaminen  v. 2000  samalle 

tasolle kuin  v.1990 (Uikenneministeriö 1993).  Jotta  Suomi  täyttäisi kansain-
välisten sitoumusten asettamat velvoitteet, olisi  sen  kyettävä vähentämään 
tuntuvasti liikenteen ympäristöhaittoja. Ilmeinen ristiriita aiheutuu kuitenkin 
tilanteesta, jossa pyritään yhtäältä maksimoimaan liikkuvuus olemassa 
olevan liikennejärjestelmän puitteissa  ja  toisaalta toivotaan liikkujien käyttä-
vän näin luotua tarjontaa vähemmän kuin  on  mandollista. 

Voidaan myös kysyä, pitäisikö liikkuvuutta rajoittaa. -  Ja  voidaanko sitä 
rajoittaa. Vallitsevan tuotantotapamme keskeinen pyrkimys  on  voittaa tila  ja 

 etäisyydet ajalla.  Se  panee kysymään, mikä voi olla esimerkiksi vapaaehtoi-
sen asennekasvatuksen  ja  ihanteellisen elämäntavan muutoksen vaikutusala. 

 Jos  taas realistisesti hyväksytään liikkuvuuden kasvu,  on  kysyttävä, millaisia 
rakenteellisia muutoksia yhdyskuntiin  ja liikennejärjestelmiimme  on  tehtävä, 
jotta maksimaaliset yhteydet voidaan hoitaa minimaalisin ympäristörasituksin. 

Suomessakin mandollisuus ostaa etäisyyttä auton realisoimilla aikasäästöillä 
 on muuntanut liikennejärjestelmää  yhä enemmän autonomistajien ehdoilla 

toimivaksi (vrt. Whitelegg  1993).  

Erilaiset rajoitukset saattavat toimia Suomessa jossain määrin.  Jos  kuitenkin 
rakenteelliset muutokset (kuten yhdyskuntarakenne) toimivat edelleen 
vastakkaiseen suuntaan, ei mitään pysyvää parannusta voida rakentaa 
rajoitusten varaan. Rajoitukset koetaan helposti myös vastenmielisiksi. Niinpä 
tilalle olisi voitava osoittaa korvaavia, vaihtoehtoisia toimintamalleja. 
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Eri tarkasteluissa voidaan luonnollisesti painottaa jotain liikenneongeim ien 
ratkaisun näkökulmaa.  On  kuitenkin huomattava, että eri ratkaisumallit eivät 
ote hierarkisoitavissa liikkumista koskeviin, liikennejärjestelmää koskeviin  tai 

 liikenne-  ja yhdyskuntajärjestelmän  suhdetta koskeviin siten, että toimia 
voitaisiin porrastaa jyrkän ajallisesti  tai  asteittain. Toimenpiteiden  on  vaikut-
taakseen suhteuduttava useisiin tasoihin  ja  toimittava samanaikaisesti. 
Tarpeellisen  ja  tarpeettoman liikenteen ongelmaakaan ei voida tarkastella 
kokonaisuudesta irrallisena. 

Yleispiirteissään  autoliikenteen vähentämisen ongelma  on,  kuten edellä  on 
 todettu, kaksijakoinen:  matkoja  voidaan vähentää potentiaalisesti eniten 

lyhyillä etäisyyksillä tehtävistä matkoista, suoritetta voidaan puolestaan 
vähentää potentiaalisesti eniten pitkillä etäisyyksillä tehtävistä matkoista. 
Tähän asti  on  kiinnitetty huomiota erityisesti työmatkoihin, mikä juontuu 
ajatuksesta, jonka mukaan työmatka  on  tietyllä tavalla välttämätön. Vapaa- 
ajan liikkuminen vaatii kuitenkin jatkossa huomiota vähentämisen perspektii-
vistä. Toisaalta autoliikenteen korvaamisen mandollisuudet muodostuvat 
pienissä suomalaisissa kaupungeissa oleellisesti toisenlaisiksi kuin isoissa 
ulkomaisissa.  

5.1 	Onko vaihtoehtoja olemassa? 

Suunnittelua alettiin arvostella myös Suomessa  1970-luvulla liiasta asiantunti-
jakeskeisyydestä  ja  auto  ritäärisyydestä.  Arvosteluun yritettiin vastata suun  nit- 
tel un  demokratisoimisella. Sittemmin esiin noussut ympäristökysymys puoltaa 
kuitenkin selvästi kansalaisten toiminnan rajoittamista  tai  ainakin ohjailua 
suotuisaan suuntaan. Samalla  on  nähtävissä, että kansalaisten liikennekäyt-
täytymistä koskevat mielihalut voivat olla ympäristön kannalta kohtalokkaita. 
Esimerkiksi monien halu pystyttää omakotitalo metsän keskelle johtaa yhdys-
kuntarakenteeseen, jollaista  kunnat  eivät lopulta pysty kustantamaan. 

Kansalaisille  on  viime vuosikymmeninä annettu merkittävää sananvalta suun-
nittelussa.  Se  voi kuitenkin muodostua vaaraksi,  jos  kansalaiset käyttävät sitä 
itsekkyydessään väärin. Samalla  on  kysyttävä, onko ympäristön vaaliminen 
muuttumassa ihmisten tarkoituksenmukaiseksi manipulaatioksi. Mikä  on  kan-
salaisten itsemääräämisoikeus silloin, kun  he  saavat tahtoa  vain  virkavallan 
hyväksymiä asioita? Voidaanko sanoa: olkaa demokraattisia tässä, mutta 
kuuliaisia tuossa? 

Mikäli lähtökohdaksi otetaan omaa etuaan ajava yksilö, suunnittelu voi toimia 
 vain  ylhäältä annetuilla rajoituksilla.  Jos  taas lähtökohdaksi otetaan eettisesti 

valveutunut, yhteistä hyvää vapaaehtoisesti ajava, kompromisseihin valmis 
yksilö, joudutaan kriittinen  katse  suuntaamaan suunnittelukäytäntöön. Tällöin 

 on  kysyttävä, onko suunnitteluprosesseissa tilaa myös arvokeskustelulle. 
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1970-luvun rationaalisessa suunnittelussa oli paljolti kysymys mekaanisesta 
tavoite-keino-hierarkiolden  pohtimisesta, jossa tavoite  pyhitti  keinot.  Se,  että 
keinot  -  ratkaisumallit  ja  toimintatavat  -  lopulta muodostavat ihmisten elämän 

 ja  se,  että  nhilläkin  on  itseisarvo, unohtui. Vasta  arvorationaalisuuden  myö-
hempi nostaminen  instrumentaalisen ratioriaalisuuden  rinnalle toi esiin  sen, 

 että itse  suunnitteluprosessin  luonteeseen inhimillisenä toimintana kannattaa 
kiinnittää huomiota. Tällöin tavat, joilla asioita teemme nähdään vähintään 
yhtä tärkeinä kuin tavoitteet, joihin pyrimme.  

On  selvää, että ilman  instrumentaalista  rationaalisuutta ei yhtään tien pätkää 
saataisi maahamme rakennetuksi. Yhtä selvää  on  sekin,  ettei ilman  arvora-
tionaalisia  pohdintoja voida kehittää järkeen käypiä  liikennejärjestelmiä.  Silti 
kysymystä erilaisista  rationaalisuuksista  ei ole tarpeen nähdä joko -tai-kysy-
myksenä. Vastaavasti ei ole tarkoituksenmukaista ajatella, että yksilöt 
toimivat joko tyystin oman etunsa  ajajina  tai vain globaaleihin  ongelmiin 

 suuntautuvina.  Molemmat näkökulmat voivat elää samassa ihmisessä rinnak-
kain. Ihmisten tosiasiallisten elämäntapojen  kirjosta  löytyy mitä  erilaisimpha 

 tavoitteiden  ja  toimintatapojen yhdistelmiä. Käytännössä myös  intressiperus-
tainen  ja ideologiaperustainen  näkökulma ilmenevät suunnittelussa rinnak-
kain.  

Instrumentaalisesta  näkökulmasta  on  samantekevää, saadaanko ihmiset 
vähentämään  liikkumistaan  teitä sulkemalla, polttoaineen hintaa kohottamal-
la, julkisen liikenteen yhteyksiä parantamalla  tai  valistusta  levittämällä. 
Autoritäärinen  rajoitusten asettaminen  ja  edistäminen sekä omien vaihtoehto-
jen luominen ovat  instrumentaalisesta  näkökulmasta samanarvoisia,  jos  ne 

 vain  johtavat samaan tavoitteeseen. Oleellista  on,  että  ympäristönäkökulmas
-ta  lähdettäessä syntyy suuri houkutus  instrumentaaliseen  ajattelutapaan. 

Koska ympäristön pelastaminen  on  niin merkittävä  ja  hyvä asia,  on  tärkeintä 
saada aikaan ympäristöhaittoja  vähentäviä  toimia. Toiselle sijalle  jää  keinojen 
tarkempi luonne. Tästä edetään  varsin  helposti siihen, että  ympäristökeskus-
telu  lähenee hyväntahtoista  manipulaatiota. 

Välinerationaalisu uden  ja arvorationaalisuuden  ongelma suunnittelussa  on 
 ratkaistavissa  vain  ottamalla käsittelyyn aitoja vaihtoehtoja. Pelkkä kohtee-

seen kytketty  ongelmanasettelu  ei toteuta tätä tavoitetta. Esimerkiksi liiken-
teen toimivuus  ja  sujuvuus  tai  jopa  liikennemäärien  vähentäminen ovat tavoit-
teita, joista keskustellaan yhden  ja  saman  arvohorisontin  puitteissa. Nykyinen 

 liikennejärjestelmä  on  niissä itsestään selvä  ja kyseenalaistamaton  lähtökoh-
ta. 

Rakenteellisten vaihtoehtojen esille saaminen edellyttää  sen  sijaan, että 
vastakkaisten intressien  yhteensovittelua  laajennetaan käsittämään myös 
erilaiset  arvolähtökohdat. 
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Muussa tapauksessa tasapainoillaan  vain  erilaisten trendien viidakossa. 
Tämä  on  ilmennyt Suomessa siten, että muiden  maiden  tilanteet ymmärre-
tään lähinnä meillä toteutuvina tulevaisuuden näköaloina eikä, että koetuista 
ongelmista otettaisiin opiksi  tai  niitä yritettäisiin välttää ennalta.  

5.2 	Toimenpiteiden kirjo 

Kansainvälisellä tasolla  on  kehitetty  jo varsin  paljon toimenpiteitä liikenne- 
määrien kurissa pitämiseksi  ja  vähentämiseksi. Vaikka joissakin tarkasteluis

-sa  on  yritetty hakea ongelmien syy-  ja seuraussuhteita,  ei itse toimenpiteiden 
tasolla näy enää yksinkertaisia tavoite-keinohierarkioita. Pikemminkin  on 

 jouduttu huomaamaan, ettei keinojen tehokkuus ole  kovin  helposti ennakoita-
vissa. Tästä  on  esimerkkinä vaikkapa saksalaisten pyrkimys vähentää liiken-
nemääriä  julkista  liikennettä subventoimalla. Tulokset havaittiin vaatimatto-
miksi. Samaan aikaan saavutettiin ajoneuvojen yhteiskäytöllä merkittäviä 
säästöjä. 

Eri keinojen valikointi  ja  suhteellisen vapaa yhdistely näyttäisi jatkossa olevan 
Suomessa hyvinkin paikallaan. Vyyhteä voidaan purkaa sieltä, mistä  langat 

 näyttävät parhaiten irtoavan. Samanaikaisesti käytettävien keinojen ei tarvitse 
välttämättä muodostaa loogista kokonaisuutta,  jos  ne toimivat samassa suun-
nassa.  Vain välittämien kiertoteiden  löytyminen käytetyille keinoille  on 
hälyttävää.  Silti myös omien keinojen kehittelyyn  on  aihetta siksi, että lähtö-
kohtamme verrattuna liikenteellisesti tungostuneemplin maihin  on  ratkaise-
vasti erilainen. 

Voidaan sanoa, että monissa muissa maissa liikennepolitiikkaa ohjaa pakko, 
tilan absoluuttinen loppuminen, meillä  sen  sijaan liikenteen rajojen tunnusta-
misesta voi seurata kansainvälisten haittavaikutusnormien kunnioittaminen. 
Tilan puolesta meillä  on  varaa jatkaa nykyisenlaista menoa lähes loputtomiin. 
Ruuhkiamme ei voi verrata Keski-Euroopan pahimpiin tungoksiin. Kaupunki-
maastakaan ei meillä ole pulaa: hajaantumiskehitystä voidaan jatkaa. Tässä 
suhteessa rajan muodostavat lähinnä kuntien taloudelliset mandollisuudet 
ylläpitää hajaantuneen rakenteen infrastruktuuria. 

Kärjistäen voi sanoa, että Suomessa pitäisi saada aikaan vapaaehtoisesti 
sellainen liikennepoliittinen muutos, joka  on  muissa maissa pakko eikä 
valinta. Kun katumaksuja peritään Euroopan suurkaupungeissa siksi, että 
kaikki halukkaat käyttäjät mahtuisivat käytettävissä olevalle katualalle, pitäisi 
suomalaisen autoilijan maksaa siitä, että maapallon ilmastonmuutos voidaan 
pitää kurissa. Auton käyttäjältä nämä kaksi tilannetta edellyttävät aivan 
erilaista ympäristötietoisuutta  ja  -suhtautumista. 
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Samalla rajoituksia  on  perusteltava Suomen oloissa toisin kuin tiiviimmin 
 asutetuissa,  vanhemman  urbanisaation  maissa. Silti poliittisia  päätöksenteki

-jäitä rasittavat Suomessakin kannattajakunnan toiveet. Selvästi toiveiden 
vastaisiin  linjanvetoihin  ei ole helppo ryhtyä. Mitä  alemmalle  tasolle  päätäntä 
maankäytöstä  siirretään, sitä  alttiimpia  päätöksentekijät ovat jopa  populistisil

-le kannanotoille.  Kuntien välinen kilpailu  on  omiaan johtamaan ympäristö- 
näkökulman sivuuttamiseen  ja  esimerkiksi monenlaisen  lieveasutukseen  syn-
tymiseen. 

Rajoituksia  on  helppo perustella  vain  silloin, kun toimenpiteisiin ryhtyminen 
 on  pakollista. Tilanteissa, joissa välitöntä pakkoa ei ole,  on  tarjottava vastaa

-vantasoisia  vaihtoehtoja. Muissa maissa korostetaan lähes kaikkien liikenne-
poliittisten toimien yhteydessä toimivan  ja  kohtuuhintaisen julkisen liikenteen 
välttämättömyyttä  täydentävänä  vaihtoehtona.  Sen  tarjoaminen  on  Suomen 

 keskisuurissakin  kaupungeissa  varsin  rajoitettua. 

Mitä muuta edellä mainittu  pakko/vapaaehtoisuus -asetelma voisi sitten 
merkitä Suomessa?  Ympäristöystävällistä liikennepolitiikkaa  voidaan pitää 
pakollisena silloin, kun ongelmat  on  pakko ratkaista liikenteen sujuvuuden 
nimissä. Vapaaehtoisena voidaan puolestaan pitää sellaista  liikennepolitiik-
kaa,  jota  liikenteen oma toimivuus ei sanele. Kun  selkeälinjaista liikennepoli-
tiikkaa  harjoitetaan liikenteen sujuvuuden  ja palvelukyvyn  parantamiseksi, 
toimia  on  helppo perustella. Jokainen voi todeta välittömän konkreettisen 
hyödyn omalla kohdallaan. Pääsen aamulla nopeasti töihin  ja  sunnuntaina 
bussi  vie  perheeni mummolaan. Toisin  on kannettaessa  vastuuta globaalisis-
ta  kehityskuluista.  

Vaikka Suomessa  ympäristöhaitat  ovatkin hälyttäviä  ja  vaikka kansainväliset 
sitoumukset selvästi edellyttävät haittojen vähentämistä, ei itse liikenteen 

 sujumisen  kannalta olla vielä mitenkään saavutettu sellaista ylärajaa, joka 
 viittaisi  ehdottomasti tarpeeseen muuttaa järjestelmän  perustavia  toimintata-

poja. Meillä Suomessa juuri kapasiteetin väljyys johtaa käsityksiin, joiden 
mukaan meillä olisi vielä aikaa toimia puhtaasti  liikenteellisistä  lähtökohdista 

 ja  että toimia voitaisiin  hierarkisoida  ajallisesti osittaisista  kokonaisvaltaisem
-pun eteneviksi.  

Suomen oloissa  on  toki houkuttelevaa ajatella, että toimitaan liikenteen 
 määrällisin rajoituksin  niin pitkälle, kunnes kapasiteetti meilläkin täyttyy. 

Vasta  toissijaisina  ja täydentävinä toimina  otettaisiin esille rakenteelliset 
muutokset. Tällainen ajattelutapa johtaisi kuitenkin tilanteeseen, jossa 
rakenteelliset tekijät tekisivät jatkuvasti tyhjäksi niitä parannuksia, joita 

 määrällisin rajoituksin  kenties saadaan aikaan. Samalla kun  liikennemääriä 
 pyrittäisiin pitämään kurissa, annettaisiin rakenteellisen kehityksen synnyttää 

yhä lisää liikkumisen tarvetta.  
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Jos  tavoitteena  on  hyvä liikkuvuus mandollisimman pienin liikennesuorittein, 
ei ole järkevää antaa yhdyskuntarakenteen muodostua sellaiseksi, jossa 
toiminnot vaativat yhä enemmän liikennettä. Erityisesti tällaisen yhdyskunta-
rakenteen vallitessa liikenteen rajoitukset voidaan kokea vastenmielisiksi  ja 
esteiksi  toiminnalle.  On  siis päästävä rakenteellisiin muutoksiin. 

Vaihtoehtojen luomista  on  pidettävä ilman muuta demokraattisempana lilken-
nepolitiikan keinona kuin kehityksen pakottamista yhteen uomaan. Samalla 

 on  kysyttävä, miten ennustamisesta  ja  varautumisesta päästään vaihtoehto-
jen punnintaan. Suunnittelun oman edistyksen yhtenä mittana voidaan pitää 
sitä, miten laajan  valinnan  mandollisuuden suunnitteluprosessi tarjoaa 
osallistujille. 

Huomiot liikennekäyttäytymisestä  muissa maissa viittaavat siihen, että 
ihmisten reaktioita ennakoitaessa  on  syytä ottaa huomioon sekä oman edun 
että epäitsekkyyden näkökulma. Arvojen  ja asenneilmaston  muutos näkyy 
monien käyttäytymisessä, mutta tiukan paikan  tullen  valinnat näyttävät silti 
palautuvan omaan etuun. Suomessa voidaan tuskin laskea liikennekäyttäyty-
misen muutoksia yksinomaan valistuksen  ja asennekasvatu ksen  varaan, 
vaan käyttäytymisen muutosten täytyy olla myös konkreettisesti palkitsevia. 
Silti pelkkään hintamanipulaation ei voida luottaa, vaikka  se motivoikin 

 suorimmin käyttäytymistä oman edun nimissä. Niinpä liikennepoliittista 
keskustelua  on  avattava ennustamis-  ja varautumislinjalta  vaihtoehtojen 
avoimeen pohdintaan.  Vain  tällä tavoin pystytään vastaamaan siihen kansa-
laisten aseman parantumiseen, joka suunnittelun piirissä  on  muutoin  jo 

 yleisesti toteutunut.  

5.3 	Realistiset puitteet 

Kansallinen liikennepolitiikkamme ei voi lähteä siitä, että Suomen kilpai-
luedellytyksiä heikennettäisiin. Kilpailun ehdottomat reunaehdot tulevat niistä 
normeista (esimerkiksi saasteiden  ja  päästöjen suhteen), joita kansainvälisel-
lä tasolla onnistutaan asettamaan kilpailun säätelemiseksi. Kansainvälisessä 
kentässä kilpailevat tuotantosektorimme edellyttävät, että tilan voittaminen 
ajalla  on  omassa harvaan asutussa maassamme yhtä edullista kuin kilpaile - 
vissa  pinta-alaltaan paljon pienemmissä maissa. Siihen tarvitaan huomatta-
van mittava liikenneinfrastruktuuri. Tätä infrastruktuuria käyttävät myös 
yksityisen ajoneuvoliikenteen harjoittavat. Heillä  on  oikeus ihmetellä, miksi  he 

 eivät voisi käyttää sitä  koko tehollaan.  

Kansainvälisessä keskustelussa suosittu ajatustapa liikennekustannusten 
näkyväksi tekemisestä  on  omiaan helpottamaan intressiryhmien välistä 
kädenvääntöä.  Sen  tarkoituksena ei ole ylimääräisten maksujen kerääminen, 
vaan päätöksenteon  ja  valintojen helpottaminen. 
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Liikkumisen vähentämistä lisärahastuksella voidaan pitää vaikutuksiltaan 
ohimenevänä  ja  sosiaalisesti epäoikeudenmukaisena. Logistisesti epäedulli-
set rakenteet eivät myöskään muutu edullisemmiksi  sillä,  että niiden käytöstä 
rahastetaan. Niinpä rakenteelliset muutokset ovat lopulta avainasemassa 
kilpailukyvynkin kannalta. Mitä vähemmällä liikkumisella tuotteet saadaan 
maailman markkinoille, sitä vähemmän liikkuminen todennäköisesti lisää 
tuotteiden hintaa. Maksattamalla vientituotteiden halpa hinta yksityisautoilijoil

-la  ei ainakaan tueta kotimarkkinoita. 

Suomalainen liikenneinfrastruktuuri  on  kansainvälisesti katsoen hyvä. Siitä  on 
 syytä olla ylpeä eikä  sen  tason laskeminen ole mikään tavoite. Voidaan kui-

tenkin kysyä, olisiko sama laatutaso saavutettavissa pienemmin kustannuk-
sin juuri rakenteellisin parannuksin. Rakenteellisia muutoksia ei tulisi nähdä 
rajoituksina, vaan positiivisena, kekseliäänä tapana parantaa kilpailukykyä.  

5.4 	Viranomaisten erityinen rooli 

Koska liikennekäyttäytymisen muutos kuuluu Suomen oloissa paljolti vapaa-
ehtoisuuden valtakuntaan, asettaa  se  viranomaiset erityiseen asemaan. Täl-
löin viranomaiset voivat omaksua joko täydellisen  laissez faire-asenteen, 
mukailla spontaanisti tapahtuvaa kehitystä  tai  ryhtyä toimipaikkojen  ja 

 liikenteen systemaattiseen ohjailuun  ja  mielipiteen muokkaukseen liikenteen 
vähentämiseksi. 

Tielaitoksen  toimesta tapahtuu  jo  nyt paljon sellaista, jossa suunnittelu 
ymmärretään yhtä paljon informaation tuottamiseksi kuin määräysten  ja 

 rajoitusten asettamiseksi. Tämä kuvastaa suunnittelunäkemystä, jonka 
mukaan viranomaisten tehtäväksi ymmärretään tietämysresurssina toiminen. 
Tällaisessa roolissa tielaitos voi vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen 
informaation pohjalta liikennepolitiikkaa muotoillaan, mitä näkökulmia otetaan 
mukaan  ja  millaiseksi arvokeskustelun ulottuvuudet muodostuvat. 

Esimerkiksi saksalaisten ehdotus suunnitelmien korvaamisesta kokonaan  hin-
taohjailulla  on  Suomen oloissa melko raju. Toisaalta reaalihinnoittelu johtaa 
johdonmukaisesti läpivietynä myös rakenteellisiin muutoksiin. Kun matkusta-
minen  on  riittävän kallista, syntyy paine esimerkiksi yhdyskuntarakenteen 
tiivistämiseen. Tiiviissä rakenteessa  on  sitten mandollista kehitellä useam-
manlaisia liikkumismuotoja. Hintaohjailua painotettaessakin tarvitaan toki 
toimien vaikutusten seurantaa  ja koordinaatiota.  

Kokonaisuutena hyvät yritykset eurooppalaisen kaupungin renessanssiksi  ja 
kompaktikaupungin  rakentamiseksi ovat Suomessa jääneet harvalukuisen 
eliitin mielihaluksi ilman, että jokin uusi muoti olisi juurtunut laajojen piirien 
ajattel utavaksi. 
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Erityisesti tästä syystä  on  välttämätöntä käydä avointa  arvokeskustelua, 
 jonka  virittäjinä  eri viranomaistahot voivat hyvin toimia.  Viranomaiskeskuste-

lun  alaa rajaa käytännössä usein eri intressien yhteen sovittamisen tehtävä. 
Tällöin laajempaa  arvokeskustelua  voidaan odottaa  kansalaiskeskustelulta.  

55 	Keinokehikko  

Autoliikenteen minkä tahansa tyyppisen rajoittamisen sanotaan lisäävän 
taloudellisia menetyksiä, aiheuttavan epäreiluja tilanteita jollekin  väestöryh-
mälle  ja  johtavan hyvinvoinnin  menetyksiln.  Auton omistus  on  nykyisellään 

monille tärkeä  osa  sosiaalista tasavertaisuutta  ja  tasa-arvoa.  Sen  nähdään 
parantavan esimerkiksi työmandollisuuksia sekä palvelujen  saavutettavuutta. 

 Toisaalta voidaan kysyä, onko auton omistuksessa kyse tasa-arvon keskei-
sestä  tai  edes todellisesta tekijästä. Erityisesti  työmandollisuuksien  suhteen 
tarkoitus lienee parantaa omaa asemaa autoa  omistamattomien  kustannuk-

sella. 

Erilaiset rajoitukset ovat saaneet ulkomailla kohtuullista kannatusta, koska ne 
 on  liitetty  ympäristöasioihin.  Ympäristö, energia  ja  turvallisuus ovat koko-

naisuutena olleet  liikennehankkeiden  tärkeitä motiiveja  -  osassa myös  tie - 
kapasiteetin lisääminen. Järjestelyjen hyväksyntä  ja  autoilijoiden tuki  on 

 kasvanut yleensä uudistuksen aloittamisen jälkeen. Tähän  on  vaikuttanut  se, 
 että autoilijat ovat kokeneet itse  vähentyneiden liikennemäärien hyödyt (vrt. 

Whitelegg  1992).  Yleensä  on  lähdetty laajemmista ongelmista kuin  vain ruuh
-klen  helpottamisesta. Kansainvälisellä tasolla  on  vastustettu suhteellisen 

vähän  esim.  autojen teho-painosuhteiden  rajoituksia  tai  liikkumisen rajoituksia 
kriittisten huippujen eli äärimmäisen ruuhkautumisen tilanteissa  (Button & 
Nijkamp 1994). Joukkoliikennettäkin on kannatettu,  koska  joukkoliikenteen 

 parantamisen toivotaan  ja  uskotaan houkuttelevan muita autoilijoita pois 

omaa  autoilua ruuhkauttamasta (Whitelegg  1992).  

Yleisesti ottaen tulisi  perusperlaatteena keinostoissa  olla  se,  että autoilija 
houkutellaan  ensin  tietyin  rajoituksin  olemaan käyttämättä autoaan.  Sen  jäl-
keen voidaan esittää sellaisia vaihtoehtoisia liikkumisen muotoja, joissa  hän 

 joutuu tinkimään mandollisimman vähän alkuperäisistä  ja  tärkeistä vaatimuk-

sistaan. Tehokasta  on  ollut  esim.  kokeilujen aloittaminen  pienehköissä  kau-

pungeissa  (esim.  Bergen),  jolloin tuloksia  on  saatu suhteellisen nopeasti.  

Kaupunkiseututasoisissa liikennestrategioissa  on  Euroopassa päädytty melko 
samankaltaisiin toimenpiteisiin. Korkeatasoiset  joukkoliikenneratkaisut, 
herkimpien ympäristäjen  rauhoittaminen,  bussiverkostojen  kehittäminen  ja 
joukkoliikennettä  helpottavat liikennejärjestelyt, kevyen liikenteen suosiminen 
lyhyillä matkoilla sekä ratkaisujen kehittäminen erityisiin  liikennekäytäviin  ovat 

olleet keskeisiä.  
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Pienehköissä  kaupungeissakin  on  haluttu vaikuttaa liikenteeseen pysäköintiä 
rajoittamalla. Taloudellisten keinojen käyttö  on  ollut kokonaisuutena toistai-
seksi yllättävän niukkaa periaatteelliseen tehokkuuteensa verrattuna. 

Liikenteen vähentämisen keinot voidaan ryhmitellä eri tavoin, kuten aiemmin 
luvussa  1 on  todettu. Ympäristöpolitiikassa (mukaanluettuna liikennepolitiik-
ka)  on  käytetty esim. seuraavaa ryhmittelyä (Benestad  1992,  Glasbergen 

 1992): 
- 	oikeudellishallinnolliset  keinot 
- 	julkisen suunnittelun, kuten kaavoituksen  tai  yhdyskuntasuunnit- 

telun keinot 
- 	taloudellisen ohjauksen keinot 
- 	tiedollisen ohjauksen keinot 
- 	neuvottelut  ja  sopimukset. 

Toisaalta voidaan lähteä kysyntään  tai  tarjontaan vaikuttamisesta, jolloin 
autoriippuvuuteen kytkeytyvä kysyntäpuoli jäsentyy esim. seuraavasti: 

- 	maan käytöl liset ratkaisut (yhdysku ntarake nteen  ti iveys, sekoit- 
tuneisuus) 

- 	korvaava kommunikaatio (etätyössä jne.) 
- 	ajajia palveleva informaatio (esim. kimppakyytiläiset) 
- 	taloudelliset keinot (pysäköinti, ruuhkamaksut, pysäköinnin 

ruuhka-ajan korkeammat maksut, taloudelliset kannustimet 
koskien kimppakyytiä, julkisen liikenteen käyttäjiä  ja pyöräilijäi

-tä,  ruuhkien hallintaohjelmien teon taloudellinen tukeminen) 
- 	hallinnolliset keinot (työajat, autottomat vyöhykkeet). 

Tarjontapuolelle  voidaan lukea vastaavasti seuraavat vaikuttamismandollisuu-
det: 

tieliikennettä ohjaavat keinot (matkustajainformaatio jne.) 
tiettyjen käyttäjäryhmien suosiminen liikenteessä (pyöräily-
pysäköinti) 
julkiseen liikenteeseen vaikuttaminen (esim. liityntäpysäköinti). 

Edellä  on esim.  Norjan tarkasteluissa käytetty yksin kertaisempaa jakoa: 
fyysiset, organisatorisetja taloudelliset toimenpiteet. Kuvaan  21 on jäsennet

-ty  tämän tutkimuksen keinoja koskeva viitekehys-jaottelu, joka  on  syntynyt 
maittaisen tarkastelun pohjalta.  Monet  keinot ovat siinä luonteeltaan sellaisia, 
että ne voisivat esiintyä useammassakin ruudussa. Esityksessä  on  kuitenkin 
lähdetty selkeydestä  ja sen  vuoksi  on  tehty selviä valintoja. Esitetyistä 
keinoista voidaan luoda todellisiin tilanteisiin erilaisia klustereita, jotka saavat 
perustelunsa jatkovalintojen kautta. 
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Viitekehyksen  soveltamisen saatteeksi  on  todettava, että suuri  osa  liikkumi-
sesta liittyy vapaa-ajan viettoon,  jolle  ei ole olemassa periaatteellista kattoa. 
Voidaanko vapaa-ajan liikkumisen määrään  ja  laatuun vaikuttaa valistuksen, 
koulutuksen  ja  kampanjoinnin  kautta?  Jos  todella  on  niin, että kansalaiset 
pitävät kaikkea toteutunutta liikkumista tarpeellisena, haaste  on  suuri. 
Erityisesti elämäntavan muutosten aikaperspektiivi  on  pitkä. 

Tiivistäen voisi taulukon keinojen soveltamiseksi suositella seuraavanlaisia, 
rinnakkain toinen toisiinsa vaikuttaen eteneviä toimenpidetyyppejä: 

- 	autoilun reaalihinnoittelu  ja  todellisten kustannusten läpinäky- 
väksi  tekeminen 

- 	julkisen liikenteen  ja  yksityisajoneuvojen yhteiskäytän  moni- 
puolinen  edistäminen 

- 	yhdyskuntarakenteen tiivistäminen käyttämällä kuntien suunnit- 
telumonopolia ja/tai sisällyttämällä  liikkuminen maan-  ja  kun-
teistönhintoihin 

- 	jatkuva informointi liikenteen haitoista  ja  positiivisista vaihtoeh- 
doista 

- 	pysäköintimaksujen  taitava  ja  hienojakoinen variointi  ja  pysä- 
käintinormien  vaihtelu tilanteiden mukaan, ilmaisen työpaikka-
pysäköinnin poistaminen  ja  julkisen liikenteen käytän samanai-
kainen tukeminen 

- 	yhteiskunnan tuen poistaminen työmatkoilta muutoin kuin 
julkisen liikenteen osalta sekä muihinkin autoilijoiden etuuksiin 
puuttuminen 

- 	pyöräilyn monipuolinen edistäminen (vartioitu  ja  hyvin järjestetty 
säilytys  jne.) 

- 	autojen vuorokäytän edistäminen. 

Keinoja monipuolisesti yhdistämällä  on  arvioitu päästävän noin  30-40% 
 vähennyksiin matkasuoritteissa kaupunkien keskusta-alueilla  (OECD 1994:1  - 
 12).  Oleellista  on,  että kysyntä  ja  tarjonta saadaan vaikuttamaan oikeansuun-

taisesti toisiinsa. Samalla eri keinojen hyväksyttävyys  on  otettava yhdeksi 
lähtökohdaksi. Maallikoiden  ja  alan asiantuntijoiden välille  on  luotava uuden-
laisia keskustelusuhteita. Ihmisten  on  voitava kokea käytettävät keinot myös 
oikeudenmukaisiksi. Suomen kannalta opittavaa löytyy erityisesti julkisen 

 vallan ja  elinkeinoelämän yhteistyöstä. Norjalaisten Miljebyen  on  puolestaan 
mainio esimerkki siitä, kuinka liikenteen vähentämistä  on  tematisoitu laajem

-miksi kokonaisuuksiksi siten, että yhteistä keskustelua pystytään käymään  ja 
 strategioita  luomaan. 
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6. 	YHTEEN  VETO JA JATKOEHDOTUKSET  

Tarpeellinen  Ja  tarpeeton liikenne 

Turha  tai  tarpeeton liikenne voidaan tehdyn tarkastelun perusteella määritellä 
tuottamattomaksi, tehottomaksi  ja oikeuttamattomaksi.  H uviliikenne  luokitel-
laan ihmisten mielissä helpoimmin tuottamattomaksi  ja  siten turhaksi, työtä 

 ja tuotantoelämää  palveleva  sen  sijaan tuottavaksi  ja  tarpeelliseksi. 

Oleellista kuitenkin  on,  että tarpeellinen liikenne  on  aina tarpeellista jonkun 
kannalta. Tarpeeton liikenne  on  sen  sijaan jotain korvattavissa olevaa.  Jos 

 liikenne ymmärretään välineeksi johonkin, määrittyy  se  sitä kautta väistämät-
tä tarpeelliseksi.  Jos  tarpeellinen liikenne ymmärretään normatiivisesti, sitä 
ilman ei voida  tai  ei pitäisi olla. Erilaisten instituutioiden, järjestöjen  ja  vastaa-
vien kannalta tarpeellisuus yhdistyy intresseihin. Tällöin voidaan puhua myös 
oikeutetuista vaatimuksista. Intressit merkitsevät tielaitokselle toim intavaih-
toehtoja, joista  on  valittava. Tarpeet toimivat esimerkiksi liikennesuunnit-
telussa intressien ajamisen perusteluvälineinä. Yksittäisen ihmisen kannalta 
tarve  sen  sijaan voidaan ymmärtää oikeutetuksi haluksi. 

Ongelmana liikenteen tarpeellisuudesta puhuttaessa  on se,  että tuottamatto-
muus, tehottomuus  ja oikeuttamattomuus  eivät ole yhteismitallisia. Tarpeelli-
nen liikenne kuuluu ennen kaikkea yhteiskunnallisen keskustelun  ja ideologi-
oiden  piiriin. 

Esiselvityksessä  on  periaatteellisten pohdintojen ohessa tehty kolme ryhmä- 
haastattelua, joissa  on  selvitetty ihmisten omaa suhdetta liikkuvuuteen, 
tarpeellisen  ja  tarpeettoman liikenteen määrittämistä, liikenteen käsitettä  ja 

 omasta henkilöautosta luopumista. 

Kaksi ryhmistä oli maallikkoryhmiä  ja  yksi oli asiantuntijoiden ryhmä. Maallik-
koryhmät näkivät liikenteen korostetusti arjen näkökulmasta,  sen välttämättö-
myyksiin  kuuluvana. Asiantuntijat näkivät  sen  sijaan liikenteen myös ympäris-
tökysymyksenä  ja  eettisenä kysymyksenä. 

Kysymyksen asettelu tarpeellisesta  ja tarpeettomasta  liikenteestä koettiin 
ryhmissä hankalaksi. Etenkin maallikkoryhmissä kaikki oma liikkuminen koet-
tiin jollain tavalla tarpeelliseksi eikä arvottavaan keskusteluun antauduttu 
kovinkaan hyvin. Tarpeellinen määrittyikin keskusteluissa kiertoteitse liiken-
teen määrittelyn kautta. Liikenteeseen katsottiin kuuluvan tietty päämäärä, 
muiden liikkujien huomioon ottaminen  ja täydentävänä  vielä määräaikana 
ehtiminen. Tarpeettomalta liikenteeltä puuttui mielekäs päämäärä.  Sen  lisäksi 
tarpeeton liikenne määrittyi tandittomien liikkujien kautta (esimerkkeinä 
ruuhka-aikoina julkisia liikennevälineitä kuormittavat eläkeläiset). 
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Kulkumuotojen vali ntakriteereiksi  nousivat ryhmissä seuraavat: eettiset 
näkökohdat, juoksevat kulut  ja  tehokkuus. 

Henkilöauton käytön vahvimpina valtteina pidettiin mukavuutta  ja  mandolli-
suuksien avaruutta. Viimeksimainittuun kuului  tunne  siitä, että voisi lähteä 
milloin hyvänsä, vaikkei lähtisikään. Omassa käyttäytymisessä asetettiin 
vastakkain eri liikennemuotojen juoksevat kulut. Kiinteät kulut (oma  auto) 

 katsottiin sijoitukseksi,  jolle  oli saatava vastinetta. Esim. keskieurooppalainen 
 ja  amerikkalainen autojen vuorokäyttö murtaisi tällaista asetelmaa. Siten 

valittu sijoitus ohjasi vahvasti myös valittua kulkumuotoa oman auton tapauk-
sessa. Eettiset valintaperusteet olivat etenkin asiantunti joidenjoukossa joko 
yhteiskunnallisia  ja autoilua rajoittavia  tai  omakohtaisia, lähinnä läheisistä 
ihmisistä huolehtimiseen liittyviä.  Oman  auton pitoa perusteltiin myös jälkim-
mäisellä. Autonkäytön rajoittamisella hyväresurssiset ihmiset voivat ilmaista 
hyvää ympäristötahtoa. Huonotuloisilla taas korostuvat juoksevat kulut kulku- 
neuvon valinnassa. 

Kansalaisilta  on  joissakin aiemmissa tutkimuksissa kysytty eri matkatyyppien 
välttämättömyyttä  tai  tärkeyttä. Vastaukset ovat noudattaneet tällöin aiemmin 
mainittua tarpeellisuusasteikkoa: 

työmatkat  
2 	asiointi,  ostokset  
3 	vapaa-aika. 

Silti juuri vapaa-ajan matkat ovat Suomessakin kasvaneet. Mainituilla matka-
tyypeillä ei ihmisten arkipäivän toiminnassa ole ollut  kovin  suurta eroa. 

Autoilu  ei kokonaisuutena ole pelkästään rationaalista toimintaa, vaan siihen 
liittyy itsensä toteuttamista  ja  eriasteista sitoutumista. Vastaavasti joukkolii-
kenne ei vaadi yhtä suurta sitoutumista kuin oman auton pito. Autoilu voi läh-
teä haluista, muttei aina oikeutetuista haluista. Kulutuksen oikeutuksen  ja 

 vapaan rajoittamattoman liikkuvuuden rinnalle voidaan tulevaisuudessa nos-
taa oikeutus terveelliseen  ja  kohtuullisen saasteettomaan ympäristöön. Ulko-
maisten tutkimusten mukaan erityisesti yhteydenpito tuttaviin  ja sukulaisiin 

 viikonloppuisin saattaa kärsiä autottomasta elämästä. Siihen voidaan puoles-
taan etsiä parannusta autojen vuorokäytöstä. 

Ulkomaiset pyrkimykset  ja  kokemukset 

Euroopassa  ja  Yhdysvalloissa autoliikenteen vähentämispyrkimysten taustalla 
ovat olleet ympäristön-  ja ilmansuojeluohjelmat.  Saksassa asia  on  kytketty 
myös uudenlaiseen kaupunkipolitiikkaan. Tehokasta pysäköintipolitiikkaa 
voidaan harjoittaa erityisesti isompien kaupunkien keskusta-alueilla kytkemäl

-lä  siihen samalla yksityisautoilua korvaavat liikkumisen muodot. 
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Ongelmana liikenteen vähentämisessä  on se,  että liikenne  on  osa  monimut-
kaista yhteiskuntaa  ja  yhteydessä yhteiskunnan monenlaisiin toimintoihin. 
Liikenteeseen liittyy vahvasti myös eettisiä kysymyksiä. 

Sveitsissä autoliikenteen vähentämispyrkimysten taustatukena ovat olleet 
erityisesti kantonien ilmansuojeluohjelmat. Vähentämispyrkimyksiä ei ole 
nähty pelkästään julkisen  vallan  asiana, vaan myös yritys-  ja  elinkeinoelämä 
ovat lähteneet profiloitumaan asiassa. Tällöin  on  kiinnitetty huomiota työmat-
koihin  ja  työpaikkapysäköintiin.  Ilmaisia  tai  varsin  halpoja työpysäköintipaik

-koja  on  lähdetty muuttamaan selvästi maksullisiksi. Myös työmatkakulujen 
käytäntöä  on  haluttu muuttaa. Yritykset  ja  liikenneyhtiöt  ovat ryhtyneet 
yhteistyöhön julkisen liikenteen edistämiseksi. Yleislinjana esiintyy ulkoisten 
kustannusten sisäistäminen. 

Hollannissa harjoitettava liikennepolitiikka perustuu monipuolisiin  ja  määrätie
-toisiin kansainvälisiin ohjelmiin, joiden syntyyn myös ympäristöongelmat ovat 

vaikuttaneet. Liikenteen kasvu  on  tarkoitus pudottaa puoleen trendiennusteen 
mukaisesta  70%  kasvusta. 

Auton käyttökuluja  on  nostettu. Tyämatkakulut ovat verovähennyskelpoisia 
ainoastaan julkisen liikenteen osalta. Erityistä huomiota  on  kiinnitetty tyämat-
koihin. Viimeksimainittuun  on  liittynyt erityisten liikenne-  ja  kuljetussuunnitel

-mien  teko yli  50  hengen yrityksille. Käytännössä  on  Hollannissa päästy noin 
 10% pienennyksiin työmatkojen henkilöautokilometrien suoritteessa.  Samalla 

kimppakyytien osuus  on  saattanut nousta jopa 30%:iin työmatkoista. Sijainnil-
ltaan edullisissa tapauksissa  on  päästy vielä paljon suurempiin pudotuksiin 
matkamäärissä. 

Pysäköintinormeissa  on  Hollannissa ehdotettu siirryttäväksi minimivaatimus
-ten  sijasta sallittuihin maksimimääriin. Kiinnostavaa maan politiikassa  on 

 myös  varsin  vahva toimintojen sijainnin ohjailu liikenteen näkökulmasta. 
Esim. kaikkien uusien asuntoalueiden tulee olla julkisella liikenteellä saavu-
tettavia. Samalla eri toiminnoille  on  määritelty saavutettavuusprofiilit. Pyöräi-
lyä halutaan propagoida työnantajien  ja  yritysten keskuudessa. 

Saksassa ongelmaksi  on  koettu kaupunkiseutujen pienenevä asutustiiveys  ja 
 yhdyskuntarakenteen hajoaminen, kuten Suomessakin. Ihmisten elämäntyy-

leihin  on  kuulunut liikkuminen laajalla säteellä. Sitä  on  edesauttanut yksi-
tyisautoliikenteen etuoikeutettu asema  ja  liikkumisen aiheuttamien taloudellis-
ten kustannusten subventointi. Liikennemarkkinat ovat osaltaan estäneet 
uudistuksia. Rajoitettu tila  ja  liikennekapasiteetin ylittyminen  ovat luoneet 
tilanteen, joka vaatii väistämättömiä muutoksia. Ratkaisuksi nähdään erityi-
sesti yhdyskuntarakenteiden, liiken nejärjestelmien  ja  liikenteen  hallinnan 

 integrointi,  hinnan  käyttö kehityksen ohjailussa  ja  subventointien  purkaminen. 
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Pääkeinoina  pidetään kuormituksesta riippuvaisia katumaksuja (ruuhka-ajan 
 n  iukkuushinnoittelu)  sekä ruuhkamaksujen  ja  pysäköintipaikkamaksujen 
 yhdistelmää. 

Jotta kallistuva liikkuminen ei vääristäisi huonotuloisten asemaa,  on  hinta- 
aseen käyttöön yhdistettävä julkisen liikenteen kohtuu tasoinen palvelu. 
Henkilöliikenteen katsotaan voivan sopeutua melko hyvin liikkumisen alihin-
noittelun purkuun. Kiinnostavia suomalaisittain ovat ajatukset lilkenneverojen 
määrittämisestä sijainnin mukaan. Saksassa  on  myös otettu käyttöön merkit-
tävä välittävä linkki julkisen liikenteen  ja  yksityisautoilun  välillä: autojen 
vuorokäyttö. Sama koskee Sveitsiä.  Se on  nähty juuri vapaa-aikayhteiskun-
taan sopivaksi. 

Yhdysvaltojen politiikkaa voidaan pitää kaksijakoisena. Yhtäällä  on  menty 
tiukkoihin tavoitteisiin ilmansuojelun alueella, toisaalta  halvan  liikkumisen  on 

 annettu jatkua. Kiinnostavana voidaan pitää yritysten kehittelemiä keinoja 
työmatkaliikenteen vähentämiseksi. Vaikka moninaisia keinoja  on  esitetty,  on 

 merkittävien vähennysten aikaansaaminen osoittautunut vaikeaksi  ja  kalliiksi. 

Pohjoismainen liikennepolitiikka muistuttaa erittäin pitkälle suomalaista. 
Samalla siihen sisältyy samansuuntaisuutta Keski-Eurooppaan koskien  mm. 

 matkakulujen  rajoittamista verotuksessa sekä sosiaalisen  ja  yhteiskuntata-
loudellisen hinnoittelun laajentamista  koko  liikennejärjestelmään.  Huomattava 

 osa  pyrkimyksistä koskee  julkista  liikennettä  ja  keskittyy samalla isompiin 
kaupunkeihin. 

Keinostoista  ja  niiden tehokkuudesta 

Keinojen tehokkuutta voidaan arvioida liikennesuoritteen  ja matkojen  vähen-
nyksinä eri matkatyypeissä  ja  erilaisten alueellisten kokonaisuuksien puitteis-
sa. Samalla  on  kuitenkin pystyttävä suhteuttamaan hyötyjä  ja  haittoja myös 
ajallisesti. Tehokkuutta määrittää siten kulloinkin valittu tarkastelunäkökulma. 

Pitkällä tähtäyksellä voidaan saada hyviä tuloksia henkilöautoliikenteen kas-
vun hillinnässä  ja sen  korvaamisessa muilla liikkumismuodoilla ennen kaik-
kea yhdyskuntarakenteen  ja  liikennejärjestelmien integroinnin  kautta. Tällöin 
asukastiheys  on  yhdessä keskittyneen rakenteen kanssa tärkein liikenne-
suoritteeseen vaikuttava tekijä. Perusideana  on,  että liikkumismandollisuuk

-sun  ja  fyysisiin tilarakenteisiin  on  voitava vaikuttaa samanaikaisesti. 

Suomen yhdyskuntarakenteet ovat tässä mielessä  varsin  ongelmallisia 
hajautuneessa rakenteessaan. Rakentamisen laannuttua täydentävä  ja 

 paikkaava linjakin  on  vaikeuksissa. 
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Taloudellisilla keinoilla voidaan saada aikaan merkittäviä kysynnän muutoksia 
myös lyhyellä aikavälillä. Liikenteen vähenemisen kannalta keskeisenä  on 

 luonnollisestikin autojen käyttömaksujen  ja  verojen muuttaminen saastuttaja 
maksaa-periaatteen mukaiseksi. Taloudellisten ohjausrakenteiden kirjo  ja 

 elävä tila kansainvälisessä kehityksessä osoittaa painopisteen siirtoa ta-
loudelliseen ohjaukseen. Taloudellisten ohjauskeinojen etuna  on,  että niitä 
voidaan käyttää maantieteellisesti laajasti, mutta samalla varioiden (kaupun-
kimaisia, maaseutumaisia yhdyskuntia, tiettyjä teitä jne. koskien). 

Periaatteessa tehokkaimpina henkilöautoliikenteen alueellisessa kasvun 
hillinnässä  ja  korvaamisessa voidaan pitää taitavasti rakennettuja kokonais-
konsepteja Freiburgin esimerkin mukaisesti.  Se  edustaa porrastettua integroi-
tua systeemilähestymistapaa liiallisen liikkumisen ympäristön sietokyvylle 
aiheuttamaan ongelmaan. Vuonna  1975-1991  automatkojen  määrä ei ole 
Freiburgissa lainkaan noussut (Göbel  1994).  

Vaikka tiettyjen matkatyyppien osalta  on  päästy erilaisilla keinovalikoimilla 
jopa absoluuttisiin vähennyksiin,  on kokonaismatkasuoritteissa  ja matkojen 
kokonaismäärissä  silti erinomaisen vaikeaa päästä Freigurgin kaltaiseen 
tulokseen. Tällöin  on  huomattava, ettei ihmisten liikkuvuus ole kuitenkaan 
kärsinyt. Kaupunkien keskusta-alueilla  on  määrätietoisen liikennepolitiikan 
seurauksena päästy jopa  20-25% pudotuksiin henkilöautoliikenteen  osuudes-
sa (Himanen  1992:26).  Yleisemmin  on  kansainvälisten selvitysten perusteella 
arvioitu päästävän energiankulutuksessa  20-30%  laskuun taloudellisin 
ohjauskeinoin. Liikenteen vähentämismandollisuus muodostaa siitä osan 
(Liikenneministeriö  1993:9). 

Isoimpien  kaupunkien ollessa kyseessä voidaan tehokkaana pitää tiukan  ja 
 harkitun pysäköintipolitiikan  ja katumaksukäytännön  yhdistämistä. Pysä-

köivien pitäisi tällöin todella maksaa aiheuttamiensa kustannusten mukaan. 
Bernille tehty tarkastelu  on  tästä hyvänä esimerkkinä. Käytännössä eri 
keinojen hyväksyttävyys  on  vaikuttanut oleellisella tavalla niiden käyttöön 
ottoon. Samalla hyväksyttävyydeltään helpot keinot eivät ole läheskään aina 
vaikutuksiltaan tehokkaita. Kokonaisuutena esitetyt keinot ovat keskittyneet 
enemmän työmatkaliikenteeseen kuin esim. vapaa-ajan liikenteeseen. 

Kokemuksia voidaan kiteyttää seuraavasti: 

- 	Autoliikenteen vähentämisen ei tarvitse merkitä liikkuvuuden 
vähentymistä. Suurta liikkuvuutta voidaan korvata hyvällä 
saavutettavuudella  (Freiburg). 

- 	Liikennejärjestelmän maksimaalinen  käyttö  on  ristiriidassa 
liikenteen vähentämispyrkimysten kanssa. 
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- 	Työmatkapysäköintiin  ja työmatkakuluihin  vaikuttamisesta  on  
lupaavia kokemuksia. 

- 	Henkilöauton hallitsevaa asemaa työmatkaliikenteessä voidaan 
muuttaa työnantajien  ja liikenneyhtiöiden  yhteistyöllä. 

- 	Erilaisilla organisatorisilla innovaatiollla voi olla suuri merkitys. 
- 	Kustannusmielessä  tehokkaana voidaan pitää erilaisten talou- 

dellisten kannustimien yhdistämistä pysäköinnin kontrolliin. Sii- 
hen sisältyy myös työnantajien tuki julkisen liikenteen käyttäjille. 

Suomalaisia keinoja harkittaessa  on  otettava huomioon bensiinin  jo  verrattain 
korkea hinta eurooppalaisella tasolla, yhdyskuntarakenteen korostunut hajau-
tuneisuus, monet pienet kaupungit  ja yhdyskunnat, vähentämispakkojen 
aiheutuminen  muista kuin varsinaisista ruuhka-  ja kapasiteettiongelmista 
viikonloppuliikennettä ja pääkaupunkiseutua  lukuunottamatta. Samalla olisi 
tunnustettava, että käytetyt taloudelliset ohjauskeinot ovat toimineet kohtalok-
kaalla tavalla yhdyskuntien toimivu uden  ja ympäristörasitusten  kannalta. 
Yritykset  ja  yksityiset eivät ole kantaneet vastuuta valintojensa aiheuttamista 
ulkoisista kustannuksista. Niinpä vastalääkkeeksi  on  voitava ottaa taloudelli-
set keinot, kuten muuallakin Euroopassa  on  esitetty. 

Osmo Soininvaara  on  esittänyt tässä suhteessa kiinnostavia kannanottoja 
siitä, kuinka verojen  ja  maksujen pitäisi vaihdella ajan  ja  paikan suhteen. 
Koska autoilun haitat tulevat näkyviin paremmin kaupungissa kuin maaseu-
dulla, voisi autoilun verotus olla kaupungissa maaseutua suurempaa. Soinin-
vaara ehdottaa repaleisen yhdyskuntarakenteen paikkaamiseen myös syrjäi-
syysverotusta ylimääräisen kiinteistöveron muodossa (Ympäristöministeriö 

 1 995:131-142).  

Lopuksi  on  muistettava, että eri keinot saavat merkityksensä  ja vaikutuspo-
tentiaalinsa  toistensa kautta. Keinojen hyvyyttä ei ole syytä arvioida pelkäs-
tään vaikuttavu uten  a,  vaan lähtien myös ihmisten sosiokulttuu risesta taustas-
ta. 

Ehdotetut  kokeilut  Ja  jatkotutkimusehdotukset  

Tehty ulkomaita koskeva selvitys avasi sitä laajaa kirjoa, joka  on kytkeytynyt 
 henkilöauton käytön vähentämispyrkimyksiin. Suomen osalta olisi jatkossa 

selvitettävä, tarvitaanko kokeilua esim. jossain keskisuuressa kaupungissa. 
Tällöin ulkomaita koskeva selvitys voisi toimia eräänlaisena ideapankkina, 

 jota hyödynnettäisiin,  mutta jonka ei tarvitsisi sulkea pois muitakaan kokei-
luideoita. Seuraavassa esitetään joitakin mielekkäiltä tuntuvia asioita kokei-
luun mukaan otettavaksi: 

autoton  elämä, miten  se  muuttaa ihmisten arkipäivän toimintoja, 
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mihin  se  voisi johtaa (toteutettavissa esim. päiväkirjamenette-
lyllä) 

- 	asukaspalautteen  hankkiminen sellaisista keskusta-asumisen 
kortteleista, joihin ei ole järjestetty lainkaan autopaikkoja 

- 

	

	työnantajien  ja julkista  liikennettä palvelevien liikennöitsijöiden 
yhteistyö työmatkaliikenteessä. 

Erikseen voitaisiin tutkia kaupunkilaisten vapaa-ajan liikkumista  ja  henkilöau-
ton roolia siinä. Tällaista puoltaisi  se,  että vapaa-ajan liikkumIsesta  on 

 etenkin keskisuurissa  ja pienehkäissä  kaupungeissa  varsin  vähän tietoa. 

Toisena jatkotutkimusta ansaitsevana aihekenttänä voidaan pitää suomalais-
ta kesämökkiliikennettä, joka  on  suuruudeltaan merkittävää. Miten siihen 
purisi esim. bensiinin  hinnan  olennainen nousu? 011aanko  jo  nyt määrätietoi-
sesti hakeutumassa lähempänä sijaitseville mäkeille? Millaisia  matkoja 

 tekevät vuokramäkkiläiset? Missä mielessä mökkiliikenne muistuttaa pitkä-
matkalaista pendeliliikennettä? Miten käyntifrekvenssit kehittyvät? Entä miten 
vaikuttaa kesämäkkien muuttuminen pysyvämpään asumiskäyttäön? Miten 
kesämäkkillikenteen kokevat ne ihmiset itse, jotka tavoittelevat luonnonlähel-
syyttä  ja  rauhaa  ja  samalla omalla liikkumisellaan saastuttavat luontoa? 
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Jukka  Sirviö  31.10.1995  

Tutkimuksen filosofisesta viitekehyksestä 

Liikenteen vähentämisen perusteita  ja  oikeutusta voidaan hakea ennen 
kaikkea liikenteen haitallisista vaikutuksista käsin. Ne ovat eri tasoisia  ja  eri 
tavoin kohdistuvia. Toisaalta liikenne tuottaa myös erilaisia  hyötyjä  ja  huo-
mattava  osa  liikenteestä nähdään yhteiskunnan  ja  elinkeinoelämän kannalta 
eri tavoin välttämättömäksi. Jotta tarpeellisena  ja  hyödyllisenä  pidettyyn 

 henkilöliikenteeseen  päästään käsiksi,  on  tarkasteltava käytettyjen arvojen  ja 
 niihin kytkeytyvän oikeudenmukaisuuden problematiikkaa. Tämän tarkoituk-

sena  on  laajentaa liikennetutkimuksissa käytettyjen  mallien ja  viitekehysten 

 näkökulmia sekä hahmottaa tietä,  jota  edeten liikenteen  vähentämisproble-

matiikkaa  voidaan ottaa eri  näkökulmien  kautta asteittain haltuun  ja  siten 
ymmärtää myös  dynaamisena  kokonaisuutena. 

Liikenteen  vähentämisproblematiikka  voidaan jakaa kolmeen tasoon:  
1. taso eli  instrumentaalinen  taso viittaa teorioihin  ja  malleihin 

(myös  mallien  metatason  lähtökohtiin)  ja  on  luonteeltaan tekni-
nen  

2. taso eli arvot  ja  oikeutus viittaavat  mallien  oikeutukseen  ja  on 
 luonteeltaan traditioita, kulttuuria  ja  yhteiskunnan rakenteita 

 painottava  (ts. laajennus yhteiskunnalliseen  perspektiiviin 

 käsitteellisellä tasolla)  
3. taso eli  mallien  sitominen käytännön  näkökulmiin  viittaa  mallien 

 sovelluksiin  ja  (mandollisesti myös rationaalisesti perusteita- 
vaan) toimintaan. 

Käsitteellisellä tasolla keskeisiä arvioiden kohteita ovat  vailitsevien  teknista
-loudeilisten  mallien ja  viitekehysten näkökuimat  ja  niiden laajentaminen  koko

-naisvaltaisemmiksi.  Esityksessä  hahmotetaan  tietä,  jota  edeten liikenteen 
 vähentämisproblematiikkaa  voidaan ottaa asteittain haltuun suurena koko-

naisuutena. Liikenteen tarkastelun  traditionaalisii  n  näkökulmiin  ja  malleihin  on 
 tarpeen tuoda uusia  ja  laajempia yhteiskunnallisia aspekteja siten, ettei 

 hyötynäkökohdista  luovuta, vaan kapea  hyötymoraali  (eli  utilismi,  ks. Pietari-
nen  1993:10-12  ja  1994:2-9)  laajennetaan laajemmaksi  hyötymoraaliksi 

(utilitarismi,  ks.  Heta ja  Matti  Häyry  1992  ja  Matti  Häyry  1994).  Tällöin 
taloudelliset  aspektit  ovat yhä keskeisiä, mutta  hyötyjä  pyritään tarkastele-
maan laajemmin  ja  monipuolisemmin myös yhteiskunnallisista  näkäkulmista 

 mm.  siirtymällä  liiketaloudeliisia  intressejä  painottavista tarkasteluista  ja 
 mallintamisista kansantaloudeliisiin näkökuimiin (Hargro  ye 1989:206-215, 

 Kirsti  Sälli  1994,  Joutsensaari  1995).  
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Myöskään rationaalisuudesta ei luovuta, vaan sitä monipuolistetaan  ja 

 laajennetaan siten, että  se  ulottuu kapeasta instrumentaalisesta (myös 
välinearvoja korostavasta) rationaalisuudesta kokonaisvaltaisempiln rationali-
suuden käsitteisiin, kuten sosiaalinen  ja kommunikatiivinen  rationaalisuus, 
jotka yhdistävät instrumentaalisen tason arvojen  ja  oikeutuksen tasoon 

 (Weber 1968:23-65,  Stegmyller  1976, Bernstein 1983:X -XIV,  2-9, 24-25, 

223-231,  Kangas  1989:18-23, Habermas 1994:68-97  ja Verharen  1983). 
 Rationaalisuus kuuluu kokonaisvaltaisessa muodossa myös humanismiin 

(Pietarinen  1993, s.13-16).  

Arvojen  ja  oikeutuksen taso koskee yhteiskunnallisia (sosiaalisia), kulttuurisia 
 ja  eettisiä näkökantoja sekä liikenteen oikeutusta  ja  oikeutuksen muutosta. 

Oikeutuksen  ja  arvojen näkökulman tarkastelu  on  tarpeen yhä kasvavan  tie-
liikenteen yhteiskunnallisten  ja  ekologisten vaikutusten seurauksena. Vas-
tausta  on  haettava siihen, mitä arvoja autoliikenteeseen liittyy, miten arvojen 
oikeutuksen näkökulmat ovat perusteltavissa  ja  miten vaatimus liikenteen 

vähentämisestä  on  perusteltavissa. 

Liikenteen oikeutusta (johdettuna tarpeena)  on  tarkasteltava eri näkökulmien 
valossa verraten sitä muihin (perustaviin) oikeuksiin  ja  arvoihin yhteiskunnas-

sa. Arvojen, tarpeiden  ja  oikeutuksen viitekehyksen avulla  on  pyrittävä hah-

mottamaan, arvioimaan  ja  perustelemaan tieliikennettä muuttuvissa olosuh-
teissa aikaisempia viitekehyksiä laajemmin  ja  osittain totutuista näkökulmista 
poikkeavasti (ks. Vilkka  1993).  

Mallien ja  arvojen käytännön näkökulmat  ja  mandolliset ratkaisut kuuluvat 

kolmannelle tasolle.  Mallien  sitominen käytäntöön merkitsee tilastollisen 
 datan ja  käytännön ratkaisujen tutkimista sekä saadun tiedon liittämistä 

teoreettisiin näkökantoihin.  Teorian ja  käytännön välinen silta  on  rakennetta-
va erityisesti käytännön esimerkeistä. Keskeinen kysymys koskee tieliiken-
teen vähentämistä  (tai  sen  kasvun hillitsemistä), joten vähentämisen tarkas-
teluissa oleellisia tasoja voisivat olla  

a) instrumentaalinen  seurausten taso (kohteena liikenteen tuotta-
mat seuraukset, esim. saasteet): 
systeemin tekninen toimivuus, varsinaisten toimintojen  ja  sivu-
tuotteiden tarkastelu sekä arviot tieliikenteen aiheuttamista 
ongelmista (esim. autojen tekniikka, liikenteen  tuotta  mat 

 saasteet, ruuhkat, yhdyskuntarakenteen hajoaminen, kustan-
nukset monipuolisesti arvioituna)  

b) instrumentaalinen  syiden säätelyn taso (kohteena liikenteen 
normatiivinen säätely): 
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keinot vähentää liikennettä (esim. julkisen-  ja teleliikenteen 
 liikenteen kehittäminen, rajoitukset  ja  kiellot,  verot ja  maksut), 

jolloin näkökulma  on mm.  lainsäädännön  ja  suunnittelun näkö-
kulma (vrt.  Eriksson  1995) 

c) 	kulttuurin  ja traditioiden  taso (perusteet  ja  oikeutus suhteessa 
käytäntöihin  ja  seurauksiin, asenteiden/katsomusten taso): 
mikä  on  liikkumisen arvoperusta  ja  miten  se  oikeutetaan  mm. 

 tielaitoksen  suunnitelmissa (tielii kenne  ja  yhteiskunta, tielai
-toksen  strategiat) liikkumisen kulttuurin näkökulma (autoilevien 

ihmisten elämäntyylien-, kulutuksen-  ja  arvojen näkökulma). 

Vakiintunut toiminta,  determinismi  val  muutos? 

Jokaisessa yhteiskunnassa tärkeässä asemassa ovat  historia ja  traditiot, 
vallitsevat käytännöt, tavat  ja  tottumukset, jotka antavat -  tai  joiden katsotaan 
antavan - oikeutuksen toiminnalle "jatkaa tekemistä entiseen tyyliin" (yleinen 
asenne myös autoilijoilla). Yleensa• ihmiset suhtautuvat konservatiivisesti 
käytännön toiminnassaan  (mm.  liikenteessä). Olosuhteet  ja  niiden hallitsemi-
sen vaatimukset muuttuvat kulttuurissamme voimakkaasti  ja  nopeasti ta-
loudellisesti  ja  teknisesti painottuvassa kulttuurissamme, joten  on  perusteltua 
arvioida  ja  arvottaa muuttuvia tilanteita  ja  toiminnan ehtoja sekä oikeutusta 
uusien tilanteiden näkökulmista (ks.  Tapio  1992:13-22).  

Tärkeä kysymys  on,  haluammeko ajautua uusiin tilanteisiin vai pyrkiä ohjaa-
maan kehitystä? Yleinen asenne  on,  että liikenteen kehitys (tässä lisääntymi-
nen)  on  deterministinen kehityskulku,  jota  ei voida muuttaa  ja  siksi asialle ei 
pysty tekemään juuri mitään (vrt. Himanen  1992).  Liikenteen kasvuun liittyvät 
asenteet heijastuvat niin tutkimuksista kuin käytännön linjoista tienrakennuk

-sessa (esim. tielaitoksen kasvuennusteet, strategiset  raportit  ja  julkiset 
kannanotot, ks. Joutsensaari  1995  ja Tapio  1992:23-38).  

Tielaitoksen  näkökulman ymmärtämiseksi  on  liikenteen kasvuennusteita tar-
kasteltava myös strategisena kysymyksenä. Laitos  on  vastuussa rakenteiden 
ylläpidosta  ja  tieliikenteen toimivuudesta.  Se  toimii monien muiden instituuti-
oiden tavoin usealla rintamalla.  Se on  vastuussa toiminnastaan  mm.  liike- 
elämälle, autoileville ryhmille  ja  etujärjestöille, valtion instansseille  ja  jopa 
EU:lle.  

Jos  tiet alimitoitetaan, niin  se  saattaa johtaa katastrofaalisiin ruuhkiin  ja 
tielaitosta  pidetään epäpätevänä, koska  se  ei pysty hallitsemaan tilannetta. 

 Jos  tiet ylimitoitetaan, niin siitä seuraa osittain liikenteen ylimääräistä lisään-
tymistä  ja  sekä autoilijat että teollisuus ovat tyytyväisiä liikenteen vaivatto-
maan sujumiseen. 
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Samalla varmistetaan turvallisesti toimivat rakenteet tulevaisuuteen ilman 
teiden kapasiteetin ylittämisen paineita. Kun kilpaillaan rajallisista resursseis-
ta monella rintamalla  ja  yleensä saadaan resursseja vähemän kuin pyyde-
tään, niin tarpeet kannattaa esittää yläkanttiin esim. ennusteiden avulla (vrt. 

 Tapio  1992:42-57).  Tämä tilanne johtaa usein ylimitoitettuihin ennusteisiin, 

joista  on  erinomainen esimerkki kuntien asukaslukujen ennusteet valtion-
osuuksien saamiseksi. 

Uusien näkökul  mien  hahmottamisen välttämättömyys 

Liikenteen vähentämistä  on  tutkittu paljon 'teknisistä', 'välineellisistä', 'norma-
tilvisista'  ja 'kapeista'  näkökulmista, jolloin ovat painottuneet tekniset ratkai-
sut, lainsäädäntö  ja  taloudelliset ohjauskeinot (kiellot  ja  rajoitukset,  verot ja 

 maksut), mutta jatkossa  on  järkevää pyrkiä etsimään ratkaisuja myös yhteis-
kunnan (rakenteet), kulttuurin (tyylit  ja  elämäntavat)  ja  arvojen (etiikka, 

oikeutus) tasolta  ja  näkökulmasta (ks. Vilkka  1993, von Wright 1992).  Tämä 
edellyttää puolestaan avointa  ja julkista  keskustelua eri näkökulmien  ja  rat-
kaisujen hyväksyttävyydestä (ks. Habermas  1994). On  luultavaa, että mah-

dolliset ratkaisut  tai ratkaisuehdotukset  löytyvät useiden eri tekijöiden  kom-

binaationa.  Myös tielaitoksen teema 'Tieliikenteen yhteiskunnalliset vaikutuk-
set' viittaa pyrkimykseen laajentaa  vi itekehyksiään  tähän suuntaan. 

Liikenteen olkeutusten pohdinta uutena näkökulmana 

Liikenteen monitasoiset vaikutukset  ja  muutokset edellyttävät monipuolista 
uudelleenarviointia. Vallitsevia yhteiskunnan rakenteita (vanhoja  tai  hallitsevia 

arvoja  ja  traditioita sekä instituutioita)  on  perusteltua tarkastella tämän päivän 

 ja  huomisen kehityksen  ja  ongelmien valossa. Liikenne  on  keskeinen  osa 

 kulttuuriamme  ja  se  myös aiheuttaa monia vakavia haittoja. Ongelmat edel-
lyttävät liikenteen rajoittamista  tai  ainakin  sen  haitallisten seurausten  (mm. 

 saasteet), liikenteen perusteiden (liikenne  on  johdettu tarve)  ja oikeutusten 

 (arvojen, moraalin-  ja  etiikan näkökulma) uudelleenarviointia. 

Liikenne  ja  arvot 

Liikennettä koskevissa keskusteluissa viitataan myös arvoihin.  Julkista 
 liikennettä perustellaan  m.  tasa-arvolla. Yleisiä nopeusrajoituksia vastustettiin 

 (ja  Saksassa yhä vastustetaan) liikkumisen vapaudella. Tiellä liikkuu monia 
ryhmiä  ja  keskeistä  on,  kenen näkökulmasta tilannetta tarkastellaan. Keiden 
oikeuksista  ja  velvollisuuksista, vapauksista  ja  tasa-arvosta  on  kysymys? 

Miten taataan oikeudenmukaiset  ja  demokraattiset järjestelyt eri ryhmille (kts. 
 Hamburg et al. 1995). Arvokeskustelua  ei olla juuri tarkasteltu systemaatti-

sesti keskeisten arvojen  ja  eri intressiryhmien kannalta. 
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Arvot jaetaan karkeasti ottaen perustaviin arvoihin (ts. perusarvot)  ja välineel-
lisiin  arvoihin. Tällöin pyritään konstruoimaan 
- 	perusarvojen  ja  -tarpeiden joukko  (mm.  tasa-arvo  ja  solidaari- 

suus, vapaudet, oikeudet  ja  velvollisuudet, oikeudenmukaisuus, 
hyvinvointi)  ja 

- 	johdettujen  tai välineellisten  arvojen  ja  tarpeiden joukko  (mm.  
liikenne  ja  taloudelliset arvot).  
(von Wright 1963:114-133, Airaksinen 1987:29)  

Tämä  jako  on  oleellinen, mutta ei ole tiukasti kategorisoiva varsinkaan 
käytännön elämän näkökulmasta katsottuna,  sillä kovin  keskeiset välineet  ja 

 niihin liittyvät välineelliset arvot (kuten  energian  tuotanto) ovat korkeakulttuu-
rimme ylläpidolle välttämättömiä  ja  korostuvat siten keskeisinä arvoina. 
Perusarvojen joukon tulisi olla yhteensopiva (ristiriidaton), mutta johdetut 
arvot  ja  tarpeet ovat usein ristiriidassa keskenään  tai perusarvojen  kanssa. 
Esimerkiksi liikenne  on  johdettu tarve  ja välineellinen  arvo,  ja  liikenne voi olla 
ristiriidassa perusarvojen  ja  tarpeiden kanssa. Liikenteen aiheuttamat saas-
teet, ruuhkat  ja  melu voivat olla ristiriidassa kansalaisten terveyden kanssa. 
Arvoja olisi siis tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. 

Keskeisiä arvoja ei voi riittävän hyvin määrittää irrallisina toisista arvoista, 
koska arvot määräytyvät toistensa kautta. Arvot saavat merkityksensä  vain 

 arvojen joukon jäsenenä ("arvoavaruudessa"  tai  arvojärjestelmässä)  ja  suh-
teessa arvojen soveltamisen  ja kontekstiin  (von Wright 1963:12-13, 40-61, 
86-110).  Yleisenä ongelmana  on se,  että arvoista puhuminen objektiivisessa 

 tai yleispätevässä  mielessä  on  tässä postmodernin, moniarvoisen kulttuurin 
tilanteessa vaikeaa (vrt. Airaksinen  1994:134-136).  

Kuva  1/1: Arvovaskooli  
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Arvot jaetaan karkeasti ottaen kahteen osaan:  perusarvoihin  ja  johdet-
tuihin  tai  välineellisiin  arvoihin. Perusarvot (käytetään myös nimitystä 

 itseisarvot)  ovat kulttuurin, yhteiskunnan  tai  ihmisten kannalta keskei-
siä  tai  välttämättömiä  (esim.  terveys, ihmisarvo, oikeudet  ja  velvolli-
suudet, vapaudet)  ja  niiden suhteen vallitsee sitoutuneisuus  ja  yksi-
mielisyys, vaikka tulkinnoista onkin kiistoja.  Perusarvojen  joukon  on 

 oltava verrattain  ristinidaton.  Kun  arvoristirntoja  ilmenee  (mm.  yhteis-
kunnan muutosten seurauksena),  on  tilanteesta  keskusteltava  ja  ar-
voja  on  harkittava uudelleen tilanteen vaatimusten mukaiseksi. Johde-
tut  tai  välineelliset  arvot ovat tilannesidonnaisia, eivätkä yleensä omaa 
laajaa pätevyyttä  tai  ajallista pysyvyyttä.  Välineelliset  arvot ovat usein 

 asemasiltoja perustavimpiln  päämääriin  ja  arvoihin.  Jako  perus-  ja 
 välinearvoihin  on  mieluummin "hämärä jatkumo" kuin kaksi selvää 

kategoriaa,  sillä  erityisesti  kulutusyhteiskunnassa  olemme erilaisten 
"välttämättömien" välineiden  determinoimia,  jolloin välineet saavat 

 itseisarvon statukseri.  

Vapaus liittyy tässä yhteydessä liikkumisen vapauteen, joka  on  länsimaises-
sa kulttuurissa keskeinen arvo. Vapaus voidaan hahmottaa suhteessa vapau-
den toteuttamiseen alueeseen, käytettävissä oleviin  resursseihin  ja  päämää-
riin, jotka ovat vapauden perusteella saavutettavissa. Henkilöauto  on  liikkumi-
sen vapauden keskeinen symboli kulttuurissamme  ja  auton käytön vapaudet 

 ja  oikeudet ovat tässä tarkastelun  keskiössä.  Liikkumisen vapaus voi johtaa 
kapeaan käsitykseen vapaudesta sekä  ristiriltaan  muiden vapauksien  ja 

 keskeisten arvojen kanssa. 

Esimerkiksi perinteinen liikkumisen vapaus  'rajoittamattomana autoiluna'  on 
 joutunut ristiriitaan muiden vapauksien  ja  oikeuksien kanssa, joita ovat  mm. 
 oikeus terveyteen  tai  puhtaaseen ilmaan  ja  viihtyisään  ympäristöön  (vrt. 

Allardt  1976:20-31).  Liikkuminen  (ja  liikenne)  on  keskeisesti keino muiden 
päämäärien  tai  arvojen toteuttamiseen. Liikenne voidaan määritellä myös 

 saavutettavuutena,  joka antaa  sovellettavan  ja  mielenkiintoisen näkökulman 
asian hahmottamiseen. 

Tasa-arvo liitetään  liikennekeskusteluissa  yleensä ihmisten  samanarvoisuu
-teen  liikkumisen  mandollisuuksissa.  Liikenteessä pyritään takaamaan (aina-

kin  hyvinvointivaltiossa)  kaikille ryhmille  sosiaaliluokasta,  iästä  tai  alueesta 
riippumatta riittävät  ja  tasa-arvoiset mandollisuudet vapaaseen  ja  turvalliseen 
liikkuvuuteen  (Hamburg et  af.  1995).  Tämä  on  keskeinen näkökulma,  sillä 

 yhteiskunnassa  on  monia ryhmiä, joiden liikkumista  on  kompensoitava  eri
-tyisjärjestelyillä.  Lapset  ja  vammaiset ovat ryhmä, joiden liikkumista  on 

 suojattava. Vanhukset ovat vuosituhannen vaihtuessa voimakkaasti kasvava 
ryhmä, joka joutuu iän myötä siirtymään julkisen liikenteen  ja  erikoisjärjestely-
jen  piiriin.  
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Tasa-arvo liittyy vapauksiin seuraavasti. Demokratiassa  on  sisäinen ristiriita 
solidarisuutta painottavan  ja  yksilön vapautta korostavan tasa-arvon sekä 
vapauden näkökulmien välillä  (jota  tarkastelen liikenteen intressin valossa): 
- Mandollisimman tasa-arvoista yhteiskuntaa ei voi olla olemassa 

ilman, että yksilön vapautta rajoitetaan voimakkaasti. 
- 	Mandollisimman liberaalia yhteiskuntaa ei voi olla olemassa 

ilman, että  sen  jäsenten välille syntyy epätasa-arvoisuutta. 

Voidaan väittää, että nyky-yhteiskunnassamme liberaali näkemys elämästä 
 on  este ihmisten elinolosuhteiden parantamiselle  (von Wright 1992),  mutta 

miten  ja millä  perusteilla? 

Liikenteen suhde oikeuksiin  ja  velvollisuuksiin  on  myös keskeinen. Liikenne 
syntyy välineellisestä tarpeesta päästä paikasta toiseen, josta liikenne saa 
myös oikeutuksensa. Tällöin keskeiseksi tulee tarpeen määrittely: mikä  on 

 tarpeellista liikennettä  ja  keiden tarpeet ovat kysymyksessä? Liikenne  ja sen 
 vaikutukset ovat laajoja  ja  kohdistuvat eri ryhmiin eri tavoin. Tällöin joudutaan 

ristiriitoihin sekä liikennetarpeiden (eri tienkäyttäjäryhmät) että tarpeiden 
seurauksena syntyneen vaikutusten (päästöt) tasolla (hyötyjen tullessa toisille 

 ja  haittojen toisille). 

Oikeudet liittyvät velvollisuuksiin seuraavasti:  jos  jollakin ryhmällä  on  oikeuk-
sia, seuraa sitä jollekin toiselle ryhmälle velvollisuuksia kunnioittaa näitä 
oikeuksia. Oikeus liikkumiseen  ja  oikeus terveyteen ovat perustavia oikeuksia 
yhteiskunnassamme. Molemmista oikeuksista seuraa myös velvollisuuksia, 
joiden yhteensovittaminen  on  ongelmallista. Meillä  on velvollisuuksia  tulevia 
sukupolvia kohtaan  ja  heidän oikeutensa pyritään takaamaan kestävään 
kehitykseen tähtäävillä julistuksilla  ja  sopimuksilla (esim. Bruntlandin komitea, 

 Rion  kokous). Nämä rajoitukset  ja  päämäärät asettavat liikenteen uusien  rat-
kaisujen  eteen. 

Edellä rajatusta perspektiivistä tarkasteltuna emme voi oikeuttaa nykyistä  ja 
 kasvavaa kulutustamme  sen  aiheuttamien ekologisten haittojen takia. Yksilön 

vapautta tulisi rajoittaa  (ja  sitä rajoitetaan), koska resurssien käyttö  on 
 ongelmallista "kumuloituvassa" mielessä. Esimerkiksi öljyn käyttö johtaa 

toisaalta rajallisen resurssin loppumiseen  ja  toisaalta luonnon saastumiseen 
(eli sekä öljy että puhdas luonto rajallisina resursseina loppuvat). 

Yhteiskunta, hyvInvoInnin lajit sekä kestävä kehitys 

Hyvinvointi suhteutettuna terveyteen muodostaa  sillan  yhteiskunnan perusar-
vojen  ja  ekologisten  (mm.  kestävän kehityksen) näkökulmien välille. 
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-  erityisesti luonnon ekologian  ja  kestävän kehityksen  käsitteellisissä  raa-
meissa. Kun ihmisen toiminnan oikeuksien alue  on  laajentunut tällä vuosisa-
dalla molempiin  sukupuoliin  ja  toisiin kulttuureihin, voi seuraava osapuoli olla 
luonto. 

Teknologinen  val  ekologinen Imperatilvi?  

Jos  teknologinen  imperatiivi  tarkoittaa  teknosysteemien pakottavaa  valtaa  ja 
 ekologinen  imperatiivi luontokeskeistä  näkemystä,  on  ristiriita näiden kanden 

näkökulman välillä ilmeinen. Ovatko molemmat näkökulmat välttämättömiä? 
Nyt näyttää siltä, että  "teknokulttuuri"  on  välttämätön kulttuurimme rakenteelli-
sen  teknistaloudellisen  riippuvuuden vuoksi  ja  luonto  on  tärkeä  teknokulttuu-
nfl  toiminnan kohde  (von Wright 1987).  Ongelmalliseksi tilanteen tekee  se, 

 että  teknologisen  imperatiivin  (ja  teknokulttuurimme)  välttämätön edellytys 
(perusta)  on  luonto  (mm.  raaka-ainevarastona),  joka  on  myös ihmislajin 
olemassaolon välttämätön edellytys.  Jos  toimintaa ohjaa rationaalisuus, joka 

 on  rajoittunut  vain  tieteen  ja teknologian  sekä talouden  välineellisten  arvojen 
alueelle,  on se  vakavasti puutteellinen näkemys  ja  illuusio  (von Wright 
1992:188-189).  

Kuva  211:  Kulutuskulttuurin  ja  luonnon ristiriita  
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Rationalismista  luopumisen sijasta (joka  on  nyt tyypillistä varsinkin humanisti-
sella alueella) nojaan  von  Wrightin esittämään mytologiasta riisuttu un rationa-
lismiin: Vaikka hylkäisimme edistyksen historiallisena välttämättömyytenä, ei 

 sen  tarvitse merkitä edistyksen hylkäämistä sinänsä. Kriittisyys  ja  älyllisyys 
merkitsee virheellisten mytologloiden paljastamista: vaikka vuosisatamme 

 alun positivistinen  edistyksen myytti onkin kuollut, ovat  sen johdannaismuo
-dot,  edistyksen samaistaminen taloudelliseen kasvuun  ja  kulutuksen demo-

kratiaan, yhä elossa motivoiden teknokraattien  ja politokraattien  toimia osin 
ristiriitaisesti.  von Wright  kutsuu tätä weberiläisittäin vetoomukseksi arvoratio-
naalisuuden puolesta kulttuurissa, joka  on  joutunut instrumentaalisen ratio-
naalisuuden liikakasvun andistamaksi  ja vääristämäksi  (von Wright 1992)  

Kohti laajennettua rationaalisuutta 

Instrumentaalisen  rationaalisuuden kulttuurillinen keskeisyys seuraa tavasta 
käsitteellistää toiminta. Toimijan toiminta oletetaan tarkoitushakuiseksi 
(intentionaaliseksi, päämääräorientoituneeksi), tiedolliseksi (kognitiiviseksi)  ja 
systemaattiseksi  (Nurmi  1978:5-19).  Toiminta (eri tasoinen suunnittelu, 
päätöksenteko, varsinaiset käytännöt) voidaan käsitteellistää eri tavalla 
määriteltyjen rationaalisuuksien viitekehyksissä. Tällöin eri rationaalisuuksilla 
pyritään kuvaamaan erityyppistä toimintaa ymmärtäen toiminnan eri rajauksia 

 ja  tasoja  meta-tason sitoumuksista aina käytännön päämääriin  ja perustelui-
hin  asti (Rescher  1988, Habermas 1994:68-164, von Wright 1985:167-185). 

Tielaitoksen  suunnittelu, keskustelu, päätöksenteko  ja  käytännön toiminta 
hahmotetaan alan ammattilaisten piirissä asiantuntijoiden (instrumentaalisten) 
viitekehysten näkökulmista. Yleisin  ja  usein myös ainut käytetty rationaali-
suus  on instrumentaalinen  rationaalisuus  (von Wright 1985:167-170),  joka 
välineellisenä  tai  teknisenä päätöksenteon viitekehyksenä rajoittuu tarkoituk-
senmukaisten keinojen valintaan (lähtökohtia perustelematta  ja  päämääriä 
kyseenalaistamatta). Rationaalisuuden käsitteen kenttä olisi laajennettava 
koskemaan lähtökohtia, päämääriä  ja  arvoja, jotka liittyvät myös yhteiskun-
taan, kulttuuriin  ja  toiminnan oikeuttamiseen. Tällöin saadaan tarkasteluun 
mukaan myös arvot, moraali  ja  etiikka (ts. arvorationaalisuuden taso). 

Arvot  ja  oikeutus liittyvät kulutusyhteiskuntaan, elämäntyyleihin  ja  yksilöiden 
valintojen perusteisiin sekä vastuuseen kulttuurin  ja  ekologian kehityksestä 
aina tuleviin sukupolviin asti (Lagerspetz  1985:171-181, Vilkka 1993:25-118, 
194-203).  Tilanteesta tiedottaminen, valistusulottuvuus,  on  keskeinen niin 
yhteiskunnan rakenteiden kuin yksilöidenkin tasolla. Vaikka elämme infor-
maatioyhteiskunnassa, ihmiset tuntevat  ja  hallitsevat kompleksisia koko-
naisuuksia, kuten liikennettä,  varsin  huonosti  (Beck 1992).  Tiedon  ja  tiedosta-
misen myötä ajattelu  ja  vastuu valinnoista voi siirtyä  sinne,  missä  sen  pitäisi 
olla - ihmisillä sekä yksilötason valinnoissa että ammattilaisten rooleissa. 
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Näkemysten laajentamisessa olisi  pyrfttävä  lyhyen tähtäimen  hyötyjen 

 intresseistä pitkän aikavälin arvoihin,  kapeasta hyötymoraalista (utilismi) 
laajiin hyötynäkäkulmiin (utilitarismiin)  ja  yksilökeskeisestä humanismista 

 laajempaan  luontokeskeiseen  humanismiin (Pietarinen  1992  ja  1994, von 
Wright 1992)  sekä  materiaan  perustuvasta  kulutushyvinvoinnista  kestävän 
kehityksen mukaiseen kulttuuriseen hyvinvointiin (Halla  1990,  Vilkka  1993).  

Käytettäessä eri  lähestymistapoja  ja  viitekehyksiä  (mm.  utilismi, utilitarismi, 

 humanismi  ja  ekoetiikka)  voidaan liikenteen vaikutuksia, oikeutusta  ja  eettisiä 
perusteita tarkastella eri  (mm.  yhteiskunnan rakenteiden  ja  yksilöiden valinto-
jen)  näkäkulmista.  Liikenteen vähentämiseen pyrittäessä  on  käytettävä useita 
eri tasoja, joiden yhdistelmänä  (synergiaetuja  käyttäen) liikenteen haittoja 
voidaan saada pienemmiksi.  
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