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-ju,

TI IVISTELMA
Raportissa on käsitelty kiijallisuustutkimuksen pohjalta kaupunkiseutujen
maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen uhkia ja mandollisuuksia. Näkökulma suodattuu käytännön kaupunkisuunnittelun ja liikennesuunnittelun
on haettu kyse- kaut.Reliosmatkupnilehystä
lyllä seitsemästä kaupungista eri puolilta maata. Yhteydenottojen lisäksi on
käytemprisön yhdkutarensjätlmvarten kerättyä aineistoa. Johtopäätöksissä haetaan mandollisuuksia yhteiskunnan eri toimintojen suuntaamiseen kohti kestävää yhdyskuntakehitystä. Keskeisiä toimenpidealueita ovat:
• luodaan yhdyskuntien alueelliseen ja liikenteelliseen kehitykseen mukau
-tuvalehino
• luodaan maankäytön ja liikenteen vuorovaikutukseen pohjautuva ohjausjärjestelmä
• harmonisoidaan ja yhdensuuntaistetaan taloudellinen, fyysinen ja normatiivinen ohjaus
• uudistamalla liikenneympäristö harmonisoidaan toisaalta liikenteen saavutettavuus ja toisaalta liikenteen rauhoittaminen
• liikenneturvallisuus laajennetaan osaksi koko yhdyskunnan kehittämistä
• parannetaan kaupunkirakennetta linjaliikennettä tukevaksi
• tiivistetään keskuksia ja niitä yhdistäviä nauhamaisia alueita
• luodaan alueellinen liikennejärjestelmä
• parannetaan sisäistä saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla
• elvytetään kaupunkikeskusten taloudellista, toiminnallista ja kaupunkikuvallista vetovoimaa
• kytketään liikennemuodot tehokkaasti matkaketjuiksi
• ajoneuvojen käyttoastetta parannetaan kaikissa liikennemuodoissa.

Nyckelord trafik, hållbar utveckling, markanvändning, växelverkan, stadpianering, trafikplanering,
trafiksystem, framkåmlighet
stadruk,mhälit

SAMMANDRAG
I rapporten behandlas hot och möjligheter inom växelverkan mellan
markanvändning och trafik i stadsregioner på basen av en litteraturundersökning. Synvinkeln filtreras genom praktisk stadsplanering och
trafikplanering. Realinformation om utvecklingen av den finländska
stadsmiljön har inhämtats genom en förfrågan riktad till sju städer i olika
delar av landet. Utöver dessa kontakter har utnyttjats material, som insamlats
för miljöministeriets system fOr uppföljning av samfundsstrukturen. I
mot enslutaernökmjightrasäleoikfuntr
är:
hålbarsmfundtveckig.Cralåädsomen

• att skapa en regionffirvaltning anpassad till samfundens regionala och
utveckling
trafikmäsg
• att skapa ett styrsystem baserat på växelverkan mellan markanvändning
och trafik
• att harmonisera och likrikta den ekonomiska, fysiska och normativa
styrningen
genom
att reformera trafikmiljön harmoniseras å ena sidan trafikens
•
tillgänglighet och å andra sidan lugnas trafiken ned
• att utvidga trafiksäkerheten till en del av hela samfundsutvecklingen
att förbättra stadsstrukturen så att den stödjer linjetrafik
•
• att koncentrera centra och de bandformade områdena mellan centra
att skapa ett regionalt trafiksystem
•
• att förbättra den interna tillgängligheten för alla trafikformer
• att uppliva den ekonomiska, funktionella och stadsbildsmässiga
• att effektivt koppla ihop trafikformerna till thrdkedjor
• att förbättra användningsgraden för fordon i alla trafikiormer.

dragkftenisc

Keywords traffic, sustainable development, land use, interaction, cityplanning, trafficplanning, urban
structure, community structure, transport system, accessibility

SUMMARY
The report discusses the threats and possibilities of interaction between land
use and traffic in urban regions on the basis of a review of the literature. The
viewpoint is one of practical urban planning and traffic planning. Realistic
information on the development of the Finnish urban space has been
collected through an inguiry presented to seven towns in different parts of the
country. In addition to these contacts, the material collected for the
community monitoring system of the Ministry of Environment has also been
used. The conclusions focus on the possibilities of orienting different societal
functions towards sustainable community development. The most central
tasks include the needs:

• the create a regional administration compatible with the regional and
traffic-related development of communities

• to create a control system based on interaction between land use and traffic

•
to harmonize and integrate financial, physical and normative control
• to harmonize the accessibility of traffic and the absence of traffic by
restructuring the traffic environment
• to establish traffic safety as one part of overall community development
•
to modify urban structure to support line services
• to increase the compactness of urban centres and the chainlike
• to create a local traffic system
• to improve internal accessibility in all modes of traffic
• to re-establish the urban centre as an economic, functional and urban
image attraction
• to link the different modes of traffic into effective travelling chains
to improve of the efficiency of vehicle use in all modes of traffic. •

conurbati'seghm

ESIPUHE
Liikenteen ja kaupunkirakenteen kehityksen trendit tunnetaan kumpikin erikseen ja yleismaailmallisina ilmiöinä melko hyvin. Tämän tutkimusprojektin
tavoitteena on ollut selvittää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksia kaupunkiseutuj en kehityksessä. Kaupunkiseutujen kehitysprosessien tutkimuksen
lisäksi on vain vähän kokonaisvaltaista, maankäytön ja liikenteen ongelmia ja
ja kehittämismandollisuuksia etsiviä tutki- mandolisukyhteav
muksia. Tämä tutkimusprojekti on pyrkinyt omalta osaltaan vastaamaan tähän puutteeseen. Kehitystilanteen kartoittamiseksi kysyttiin seitsemältä suomalaiselta kaupungilta tietoja mm. katualueiden pinta -alajakautumasta (eri
liikennemuotojen käyttöön) katuvihreän pinta -alasta, katupuuston ja pysäköintipaikkojen määrästä, sekä joukko- ja polkupyöräliikenteen verkostosta.
Myös ympäristöministeriön keräämää toistaiseksi julkaisematonta kaupunkiseutujen kehitystä kuvaavan tietorekisterin käyttömandollisuuksia selvitettiin.
Tietojen puutteellisuuden tai epäyhtenäisyyden vuoksi niiden käyttö rajoittui
kuitenkin viitteelliseksi taustatiedoksi. Lopullinen tutkimusohjelma painotettiin enemmän kiijallisuustutkimukseksi.
Asiantuntijalausunnot pyydettiin viideltä henkilöltä liikenteen ja maankäytön
eri näkökulmista. Niiden pohjalta tehtiin tutkimuksen tavoitteiden ja sisällön
tarkistukset ennen työn loppuun saattamista. Asiantuntijalausuntoja antoivat
ylitarkastaja Arto Salmela, professori Pekka Rytilä, apul. professori Jorma
Mäntynen, professori Jere Maula ja apul. professori Heikki Kukkonen. Kaikille heille lämpimät kiitokset antamastaan tuesta.
Tutkimustyön on tehnyt arkkitehti Risto Linkovuori, arkkitehtitoimisto Lm
Oy:stä. Alikonsuittina on toiminut DI Hannu Kivelä, Insinööritoimis-kovuri
to A-tie Oy:stä. Taittotyön on tehnyt tielaitoksessa toimistosihteeri Tarja Järvinen. Työ on tehty tiiviissä yhteistyössä tilaajan, tielaitoksen Si -projektin
ja maankäyttö) kanssa. Työ on alku ja eräs näkemys S 1 -projektin (liken
on johtanut arkkitehti Ulla Priha.
johtpäösenkavr.Tytä

Helsingissä, maaliskuussa 1996
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I TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTA
1.1 Tutkimuksen tavoitteet
Toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen infrastruktuurin, sekä alue- ja taajamarakenteiden luominen on maamme taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehittymisen kannalta keskeistä. Tarkoituksenmukaisuuteen on pyritty yhteiskunnan suunnitteluohjauksella. Viime vuosina on puhuttu paljon taloudellisista ohjailukeinoista niin liikenteen kuin maankäytönkin ohjailussa. Maankäytön ohjauksessa alkaa yhä enenevässä määrin esiintyä yhdyskuntakustan
näkökohtien huomioonottamista vaihtoehtoisia-nustejakvlodin
rakenteita vertailtaessa. Samoin liikennemuotojen ohjaukseen ollaan liittämässä mm. ympäristö- ja väyläkustannukset huomioon ottavaa verotus- ym.
lainsäädäntöä. Voimakkaan kasvun ja teollisen rakentamisen aikana yhdyskuntien suunnittelu on nähty erilaisten intressien yhteensovittamisena, ja
"Moderni projek- sunitelaok nviäprjeta.Tmns
ti", on kulkemassa kohti loppuaan. Mitä sen tilalle kehittyy nähtäneen
lähivuosina.
Taloudellisen ohjauksen merkitys korostuu nyt erityisesti fyysisen suunnittelun rinnalla, kun etsitään laajavaikutteisia kestävän kehityksen keinoja. Oikeudenmukaisuus- ja tulonjakonäkökohdat huomioonotettuna ovat taloudellisen ohjauksen keinot saamassa yhä laajempaa hyväksyntää yhteiskunnassamme. Ns. ympäristöverot ovat vain osa näistä ohjauskeinoista. Periaatteessa
kaikella verotuksella yms. kustannuksilla on kulutusta ohjaava merkitys ja
välillinen vaikutus myös ympäristöön. Lainsäädäntökehitystä nopeuttaa, paradoksaalista kyllä, valtion rahantarpeen voimakas kasvu. Uusia veroja voidaan suunnata samalla kulutusta ohjaavaan välilliseen suuntaan. Suomi näyttää olevan tässä suhteessa, jos ei aivan edelläkävijämaa, niin ainakin kehityksen kärkimaita. Tämän rakennekehityksen nopeutta näyttääkin säätelevän
yleinen kehitys muualla Euroopassa.
Myös fyysisen ympäristön suunnittelulla ja ohjauksella on edelleen oma tärkeä merkityksensä yhdyskuntien toiminnallisen ja laadullisen kehittämisen
kannalta. Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusta on tutkittu lähinnä makrotasolla. Vuorovaikutteisia käytännön keinoja sen sijaan on pohdittu hyvin
vähän meidän maassamme. Tällä makrotasolla ovat juuri em. taloudelliset
ohjailukeinot tehokkaampia, ja ehkä helpommin todennettavia, kuin fyysinen
ohjaus. Mutta myös fyysisellä ympäristöllä on oma merkityksensä mm. toimintojen sijoittumiseen, liikkumismuodon valintaan, liikkumisnopeuteen sekä liikennetarpeeseenkin nähden. Mitä lähemmäksi tullaan mikrotason asioihin, sitä suurempi on fyysisen ympäristön vaikutus. Lisäksi on yhteiskunnan
ohjailukeinoista mainittava myös normatiivinen ohjaus, jolla vaikutetaan
suunnitteluun kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Myös tähän ulottuvuuteen on
täsukimeavt.
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SUUNNITTELUN KENTTÄ
taso

yli kansallinen
taloudellinen

valtakunnallinen
scudullinen

taso

ohjattavuus
___________________________

taso

paikallinen
hihiympiristhn

taso

tyysin

taso

Kuva 1. Makrotasolla taloudellisen ohjauksen merkitys on määräävä. Mikrotasolla fyysisen
ohjauksen merkitys korostuu. Näiden lisäksi normatiivinen ohjaus vaikuttaa kaikilla
tasoilla. (Ark Linkovuori 1995)

Fyysisen ja taloudellisen ohjattavuuden kahtiajaosta on päästävä näiden vuorovaikutusten kytkentään. Kuinka maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusta
voidaan täydentää ja tehostaa ohjauksella? Tätä prosessia voitaisiin kuvata
tässä selvityksessä "vuorovaikutuksen ohjauksen" nimellä. Tavoitteena on
ja liikenneympäristön kehittämisenselvitäuomankpitje
edellytyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kannalta kestävän
kehityksen edellyttämään suuntaan.
Tämä tarkoittaa mm, että kaupunkien kehityksen seurantaa vuorovaikutteis
lainalaisuuksien kautta. Eräs tärkeimpiä vuorovaikutustekijöitä on liiken--ten
nejärjestelmä ja liikenneympäristö. Suunnitteluorganisaatioiden tulee selvittää perinteisten muoto-opillisten, juridisten, taloudellisten, liikenneteknisten
jne. seikkojen lisäksi monimutkaisia, vielä suurelta osaltaan tutkimattomia
vuorovaikutussuhteita. Kun nämä lainalaisuudet opitaan tuntemaan, voidaan
niitä myös muuttaa haluttuun suuntaan.
1.2 Tutkimusmenetelmät
Keskeisenä tutkimusmenetelmänä on kirjallisuustutkimus. Lähteeksi on valittupääasiassa 1990 -luvun alkupuolella julkaistua suomalaista ja ulkomaista
kirjallisuutta. Osa kiijallisuutta on ollut aikaisemmin julkaisematonta ja vasta
luonnosasteella olevaa aineistoa.
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1.3 Käsitteitä
Seuraavassa on eräitä keskeisiä käsitteitä määriteltynä siten, kuin ne tässä tutkimuksessa on rajattu.
• infrastruktuuri
yhdyskuntien verkostot ja väylät
•taajamarakenne
taajamien toimintojen jakautuma ja suhteet
•kaupunkirakenne
kaupunkiseudun maankäytön toiminnallinen jakautuma ja suhteet
•kaupunkiseutu
kaupunkiseuduksi nimitetään tässä kaupunkimaisen pääkeskuksen ympärille muodostunutta yhdyskuntarakennetta, jolle on tyypillistä päivittäinen
pendeliliikenne pääkeskukseen ja takaisin. Pääkeskuksen työ ssäkäyntialue, joka voi sisältää useita taajamia ja haja-asutusta. Kaupunkiseudun rajaus voi perustua esim. 10 % työssäkäyntiosuuteen alueen keskuskunnassa
• taajama
kaupunkimainen yhdyskunta, jonka rajaus perustuu tiettyyn vähimmäisasukastiheyteen ja pohjoismaiseen taajama-alueen maantelmään
• maaseutu
harvaan asuttu keskustaajaman ulkopuolinen kaupunkiseudun osa
• kylä
keskustaajaman ulkopuolinen taajamaja maaseudun osa
•pääkeskus
kaupunkiseudun hallinnon kaupan ja liikenteen toiminnallisesti monipuolinen keskus
•alakeskus
muu kuin pääkeskus
• taloudellinen ohjaus
verojen maksujen ja hintojen kautta tapahtuva ohjaus, jolla pyritään vaikuttarnaan kysyntään ja taij ontaan
• fyysinen ohjaus
maankäytön ja liikenteen suunnittelun kautta tapahtuva fyysisen ympäristön muokkaus, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ts.
kysyntään ja taijontaan
•normiohjaus, normatiivinen ohjaus
yhteiskunnan normiston kautta, ts. kielloilla rajoituksilla ja suosituksilla
taphuvylensäitkauphvojs
•vitalisointi
vitalisoinnilla tarkoitetaan tässä kaupunkiseudun pääkeskuksen lisäksi
kaikkien kaupunkiseudun alakeskusten painoarvon ts. kilpailukyvyn lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä
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2 VÄITTÄMIÄ
Tämän tutkimuksen keskeisenä lähteenä on ollut itävaltalaisen, yhteiskunnallisen liikennesuunnittelun uranuurtajan ja suomalaisissa liikennesuunnittelun
aminattipiireissä jo ehkä gurunkin aseman saavuttaneen Herman Knoflacherin ajatukset. Knoflacher tunnetaan erityisesti liikennesuunnittelijana, jonka
huomion kohteena on liikenne ja sen vaikutukset koko yhteiskuntaan, ja erityisesti ihmisen kokemukselliseen ympäristöön - ts. liikenneympäristön vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen rakennetussa ympäristössä. Julkaisusta
der Stadt und Verkehr" on kerätty ohessa luettelomaisesti "ZurHamonie
väitteitä, jotka perustuvat Knoflacherin tutkimuksiin ja näkemyksiin. Tässä
tutkimuksessa on tarkoitus selvittää näiden inspiroivien ja yllättävienkin väitteiden soveltuvuutta meidän tämän ajan suomalaisessa kaupunkikulttuuris
Lainaukset eivät kaikki ole kirjaimellisia lainauksia vaan periaatteel--same.
lisiaja niitä on vapaasti sovellettu käyttötarkoituksen vaatimalla tavalla.
• Mitä enemmän pyöräteitä, sen enemmän pyöräilyä!
• Mitä väljempiä autoväyliä sen enemmän autoja!
• Jalankulkuvyöhykkeet tuottavat lisää jalankulkua!
• Joukkoliikenteen tihennetty tarjonta tuottaa lisää käyttäjiä.
• Liikennemuodot kilpailevat keskenään.
• Jalankulkuverkon tiheys määrittää kaupungin.
• Infrastruktuuri määrittää liikkumistavan.
• Aito valinnan vapaus auton ja joukkoliikenteen välillä edellyttää vähintään
samaa etäisyyttä ihmisen kaikkiin toimintoihin
• Kun kaikki taajamat on kuluneen 40 vuoden aikana optimoitu autoilua
varten on selvää, että jokainen kynnelle kykenevä pyrkii käyttämään
autoa.
• Kaupungin julkinen tila on niukka voimavara, ja sen käyttöön olisi suhtauduttava nykyistä kriittisemmin.
• Kun liikenteen nopeus kasvaa tilantarve kasvaa toisessa potenssissa.
• Autoliikenteen määrän ja nopeuden alentaminen ovat välttämättömiä autoliikenteen haittavaikutusten pienentämiseksi.
• Kaupunkikeskustoj en kuoleminen yhdistetään virheellisesti autoliikenteen
rajoituksn.
• Valtaosa arvo stetuimmista kaupunkiympäristöistä on syntynyt ennen teknisten liikennejärjestelmien käyttöönottoa.
• Ajankäytön vakioisuus tekee nopeudesta kaupunkirakenteen säätelijän.
• Etäisyys on nopeudesta riippuva suure.
• Yksitoimiset alueet ja rakennukset synnyttävät liikkuvuutta enemmän kuin
sekoittuneet toiminnat.
• Suurnopeuksiset liikennejärjestelmät muovaavat yhdyskuntarakenteita
kohti yhä suurempia taajamayksiköitä.
• Mandollisimman suuri määrä kävelyalueita ja mandollisimman pieni määrä suurinopeuksisia liikemieväyliä voi mandollistaa ja säilyttää terveen
kaupungin.
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• Mitä enemmän taajamassa poiketaan kävelynopeudesta, sitä vähemmän
taajamaa voidaan pitää kaupunkihenkisenä.
(Knoflacher, 1993)
Toisaalta tässä tutkimuksessa on lähtökohtana suomalaisten kaupunkiyhdyskuntien tilanne ja tausta, sellaisena kuin se tänä päivänä aikaisempien tutkimusten ja käytännön kokemuksen valossa hahmottuu. Seuraavien yleistystävien tulkintojen kautta voidaan hahmottaa suomalaisten kaupunkien tilannetta
-luvulla. Taajamarakenteen kehitys on ollut talouden, ympäristön ja lii- 190
kenteen vuorovaikutusta, siksi päätöksentekoon tarvitaan enemmän tietoa
näiden tekijöiden vuorovaikutteisuudesta.
• Suomessa kaupungit on 1950 -luvulta lähtien (USA:ssa 40-luvulta lähtien)
kaavoitettu ja rakennettu moottoriaj oneuvokaupungeiksi. (Andersson)
(Newman&Korthy,193)
• Taajamoituminen on maassamme ollut ennätyksellisen nopeata eurooppalaisessa vertailussa. (Peltonen, 1982)
• Taajamarakenne on esim. pohjoismaisessa vertailussa asukastiheydeltään
erittäin väljä. (Lahti, 1994)
• Infrastruktuuri on erittäin korkeatasoinen ja myös kallis väestömäärään
nähden. (Harmaajärvi, 1992)
Taajamat
ovat nopean kasvun seurauksena haj anaisia ja niiden keskukset
•
vetovoimatekij öinä heikkoja. (Vartiainen, 1991)
• Taajamia on vaikea hahmottaa ja niiden rajaus on mandollista ainoastaan
tilastollisesti. (Tielaitos 61/94)
• Yhdyskuntarakenteen haj autuminen ja alhainen aluetehokkuus ovat syntyneet - ristiriitaista kyllä - yhteiskunnallisen tehokkuustavoittelun nimissä.
(Hankonen, 1994)
• Liikenteellisesti edullisiin kohtiin on 70-luvulta lähtien sijoittunut palvelukeskittymiä. (Tielaitos, 5 5/94)
• Asutuksesta irralleen sijoittuneet palvelukeskittymät lisäävät liikennetar
energiankulutusta. (Kivilaakso, 1987) (Naess, 1994)
-vetaj
koska
autoliikenteen
90-luvulla,
vetovoima
heikkenee
yhä
• Keskustojen
saavutettavuus määrää yhä enemmän toimintojen sijoittumisen. (Wuori)
• Toiminnallinen painopiste on useissa taajamissa siirtynyt liikenteelliseen
painopisteeseen ja vanha erikoispalvelujen keskusta taantuu. (Tielaitos
66/94)
• Suuremmissa taajamissa on syntynyt useita alakeskuksia ja tästä johtuen
pääkeskus heikkenee edelleen. (Vartiainen, 1991)
• Asutus on siirtynyt 1960-80 -luvuilla voimakkaasti pois keskustoista, taajamien ulkokehälle. (Pitkäranta, 1995)
• Korkeatasoinen infrastruktuuri ruokkii yhä uusien asuinalueiden rakentamista. (Lahti,1995)
• Työmatkojen pituus on kasvanut ja ns. pendelöintiliikenne lisääntynyt voimakkaasti autoistumisen mukana. (Lehtonen ym. 1995)
• Työpaikkojen osuus keskustoissa on lisääntynyt voimakkaasti palvelualan
kasvun myötä. (Pitkäranta, 1995)(Rope, 1995)
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Taajamoituminen jatkuu kohti yhä voimakkaampia keskittymiä, ja katipunkiseutuistuminen kiihtyy. (Naukkarinen, 1991)
Kaupunkirakenteissa on tapahtumassa sekä sirpaloitumista haj a-asutuksen
tapaan, että verkkoistumista liikenneväylien vaikutusalueella. (Vartiainen
19)
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Uhkista mandollisuuksia?

3.1

Tähän on koottu joukko tämän tutkimuksen lähtökohtien kannalta keskeisiä
asioita, joista on ammattilaistenkin piireissä paljon erilaisia mielikuvia näkökulmasta ja intresseistä riippuen. Asioita on pyritty tämän tutkimuksen lähtökohtana erittelemään olemassa olevan tutkimustiedon avulla, ja esittämään
myös tulevaisuuden kehittämismandollisuuksia. Yleisesti ottaen näyttää siltä,
että suomalaisten kaupunkiseutujen kehitys seuraa yleisiä eurooppalaisia kehitystrendejä. Vuorovaikutteiset ilmiöt ovat samankaltaisia kaikkialla maailmassa, paikallisista erityispiirteistä huolimatta. Voimakkaimpina muutostekijöinä ovat olleet teollistuminen, nopea taajamoitumiskehitys 1960-luvulta
lähtien ja samaan aikaan alkanut elintason nousu sekä autoistuminen. Suomessa tuo taajamoitumiskehitys on ollut poikkeuksellisen nopeaa juuri autoistumisen aikana. Kaupunkiemme historiallisten rakenteiden vähäisyys ja
on mandollistanut kokonaan uu- käytevisolanmp-rus
den infrastruktuurin varaan tapahtuvan kaupunkirakentamisen. Tämä näkyy
eurooppalaisessa vertailussa poikkeuksellisen hajautuneena ja autoliikennepainotteisena yhdyskuntakehityksenä.
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Kuva 3. Liikennepolitiikan tavoitteiden uudelleenpriorisointi (Newman & Kenworthy
1991:167)

Johtavana liikennepolitiikkana Suomessa on ollut tieliikenneinvestointien
(autoliikenteen investointien) suosiminen "välttämättömänä kehityksen edellytyksenä". Seurauksena on ollut yhdyskuntarakenteiden hajautumisen kiihtyminen, matkojen määrän kasvu ja matkojen pituuden kasvu. Matkoihin
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käytetty aika on pysynyt vakiona, vaikka on tehty yhä nopeampia väyliä ja
kulkuvälineitä. Matkat vastaavasti pitenevät kaupunkirakenteen haj otessa.
Haj autunut rakenne ei ole mandollistanut kaupunkiseutujen sisäistä raideliikennettä. Vastaavasti maahamme on syntynyt eurooppalaisessa vertailussa
poikkeuksellisen suuri bussiliikenteen osuus joukkoliikenteessä, koska se palvelee joustavammin ja paremmalla käyttöasteella haj autuneessakin rakenteessa. Yhteiskunnan tuki on bussiliikenteen suhteellisen laajan tarjonnan perusta.
Koska yhä useammalla ruokakunnalla on auto tai kaksi, ja liikenne tulee yhä
keskeisemmäksi elämäntapamme osana, tarvitaan korkealuokkainen, hierarkisten katujen ja sisääntuloväylien verkko, jotta liikenteen ruuhkat ja matkaajat saataisiin pysymään siedettävällä tasolla. Tuo sietoraja on meillä Suomessa ollut suhteellisen alhainen. Vetäviin väyliin ja pysäköintiin näyttää
meillä käytettävän tavallista enemmän rahavaroja ja tilaa esim. muihin
-maihin verrattuna. Suomen yhdyskuntarakennetta muihin teollisuus- OECD
maihin vertailtaessa on todettu suomalaisten kaupunkitaajamien vastaavan
asukastiheydeltään lähinnä australialaista keskitasoa. Yhdysvalloissa hajautuneisuus ja autoliikennepainotteisuus ovat vieläkin selvästi pidemmälle kehittyneitä. Eurooppalainen kaupunkirakenne on selvästi tiiviimpi ja vähemmän
autoliikennettä suosivaa. Myös pohjoismaisessa vertailussa on taajamaraken
-temslväiuaPohjmt nepi.Tälhavtoen
suora yhteys myös suhteellisiin väyläpituuksiin. (Tielaitos 66/94) Myös ns.
ilmastollisten vaatimusten, kuten lumitilojen ja talviliukkauden huomioon ottaminen on johtanut esim. muita Euroopan maita "reilumpaan" liikennealueiden mitoitukseen. Toisaalta liikennealueisiin käytettävän maan suhteellisen
alhainen lunastushinta, ja siten käytettävissä olevan tilan fyysinen runsaus on
mandolistukerajnoptim ulkenatprhaalla mandollisella tavalla. Eurooppalainen mitoitus on selvästi tiukempaa ja
ekonomisempaa. On väitetty, että suomalaisilla on maailman kallein infrastruktuuri. Suomen infrastruktuuri asettaa luonnollisesti lähtökohdan kehityksen ohjauksessa. Hajautunut taajamarakenne johtaa myös autojen käyttöasteen kasvuun. Tällaisiin tuloksiin on päästy vertailtaessa mm. bensiinin kulutustaja asukastiheyttä eri puolilla maailmaa. (Naess, 1995) Myös alueellisesti
vertailtaessa auton käyttöasteen on todettu lisääntyvän siirryttäessä kohti harvemmin asuttuja seutuja. (Tielaitos 9/1995) Suomalaisten käytettävissä olevista rahavaroista kuluu liikenteeseen suhteellisesti suurempi osa kuin muissa
Euroopan ja OECD:n maissa.
Toisaalta eurooppalainen yleinen mielipide ja poliittinen kehitys on jo
-luvulta lähtien kulkenut joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun kehittä- 80
misen tietä, joka on edellyttänyt myös yksityisen autoliikenteen rajoittamista.
Eurooppalainen kehitys on edennyt jo konkreettisiin ratkaisuihin. Tämä näkyy esimerkiksi ympäristöministeriön selvityksessä, jossa on vertailtu Helsinkiä kymmeneen eurooppalaiseen saman kokoiseen kaupunkiin. (YM 11/
1990) Suomi tullee myös tässä kehityksen mukana. Eräänä esimerkkinä eurooppalaisen kehityksen trendeistä on seuraava kansainvälisen joukko-
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liikenteen yhdistyksen, UITP:n (International Union of Public Transport)
ja kaupunkiraken-konretisamhdouktlienjärsm
teen kehittämiseksi. Tässä poimittu lyhyesti seuraavat:
• parannetaan kaupunkirakennetta joukkoliikennettä tukevaksi
• elvytetään kaupunkikeskusten taloudellista vetovoimaa ja yhteiskunnallista merkitystä
• kytketään liikennemuodot tehokkaasti matkaketjuiksi
• subventoidaan joukko liikennettä strategisesti
• otetaan kaikki hyötyjät mukaan joukkoliikenteen rahoittamiseen
• annetaan joukkoliikenteelle toiminnallisia etuuksia
• luodaan pitkän aikavälin strategia
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Kuva 4. Henkilöliikenteen kehitys vuosina 1975.1994 ja Liikenneministeriön skenaarioiden
mukaiset ennusteet vuosille 1995-2020. (Liikenne-ja autokantaennuste 1995-2020).

3.2 Aluehallinnon tehokkuus

-

Vuorovaikutteisuus?

Yhdyskuntien kehittämisen hitauden taustalla nähdään usein fraasinomaisesti
"aluehallinnon kehittymättömyys ja joustamattomuus". Hallintomme historiallinen tausta on suurvalta Ruotsin ja keisarikunta Venäjän autonomian aikaista perua. Tämä on sopinut erinomaisesti itsenäistyvän, sotaa käyvän, jälleenrakentavan ja kasvavan hyvinvointivaltio Suomen hallinnon perustaksi.
Sektoroituneen ja kerroksellisen aluehallinnon organisaation tulokset ovat olleet kuitenkin enemmän rajoittavia kuin uutta luovia. Tavoitteellisen toiminnan sijasta on pyritty täyttämään organisaatioille määrätyt velvoitteet. Keskeisenä tavoitteena yhdyskuntien hallinnossa on ollut yhteiskunnallisen ja
teknistaloudellisen toimivuuden takaaminen ja siitä koituvan hyödyn jakaminen poliittisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Nykyisin myös ns. "ekologi-
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set näkökohdat" on katsottu kuuluvan tähän joukkoon. Aluehallinnon koneisto on kehittynyt huippuunsa "tehokkuuden yhteiskunnan" (Hankonen 1994)
tai "täydentävän uudistamisen" vaati- tarpeivn.Pysähkau
mukset edellyttävät yhdyskuntien hallinnolta uutta orientoitumista. Tämän
hetken ja tulevaisuuden tarpeita koneisto ei vastaa, kun tavoitteena on jatkuva uudistuminen, joustavuus ja asiakaslähtöisyys. Tehokkuus on määriteltävä
uudelleen vuorovaikutuksen näkökulmasta.
Olemme hahmottaneet koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan yhteiskunnan ja yhdyskuntien kehitystä jatkuvaan kasvuun tähtäävien käsitteiden avulla. Tällaisia varjeltuja käsitteitä ovat olleet "kasvu" ja "hyvinvointi". Kaavoi
liikenteen suunnittelu ovat perustaneet kasvun hallitsemiseen. Ne ovat-tasj
saaneet seuraajikseen "ekologiset muutokset" sekä "kehityksen globaaliset
reunaehdot". Tämän vuosikymmenen virallinen käsite "kestävän kehityksen
periaate" on tulkittavissa kompromissiyritykseksi vanhan kasvuajattelun ja
ja globaaliset reunaehdot huomioivan ajattelun udenkolgistm
välillä. (Schulman 1995). Kaupunkien ympäristöongelmien ratkaisuyritykset
ovat toistaiseksi olleet lähinnä oireiden lievittämistä. Kestävän kehityksen periaate saattaa olla tulkittavissa meidän aikamme käsitykseksi ns. "yleisestä
edusta". Sen sovellukset kuitenkin edellyttävät, kuten suunnittelu yleensäkin,
käsitystä yhteisestä tulevaisuudestamme. Mutta onko 90-luvulla ylipäätään
mandollista hahmotella laajaa kehitysprosessia ja sitä toteuttavaa ohjelmaa,
joka edes näyttäisi sopivan suunnittelun kaikille osapuolille yhteiseksi ohjenuoraksi, kysyy Schulman? Seudulliset ja kunnalliset hallintoelimet eivät ole
siihen riittävän vahvoja. Mikään asiantuntijaraati tai tutkimuselin ei voi sitä
määritellä. Uhkana onkin järjestelmän kykenemättömyys nopeaan suunnan
muutokseen ja uuden strategian luomiseen esimerkiksi juuri liikenteen ja
ja mandollisuuksien edessä. Suurten ohjelmien sijaan mankäytöuhie
kannattaa Schulmanin mukaan hahmotella sellaisia siirtoja tai teemoja, jotka
olisivat ainakin aluksi toteutettavissa nykyisten organisaatioiden ja resurssien
puitteissa. Julkisen vallan toimien ohella elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjenja ruohonjuuritason merkitys on tärkeä.
Näihin tavoitteisiin sisältyy säilyttämisen ja uudistamisen välinen ristiriita.
Tulevaisuudessa organisaatioiden ja tavoitteiden jatkuva uudistaminen voi
kuitenkin olla myös metodi ja itsetarkoitus, jotta aluehallinto säilyy tehokkaana ja mukautuu yhteiskunnallisiin prosesseihin. Tällöin kestävä kehitys malidollistuu ilman enempiä ohjelmajulistuksia. Vuosia kestäviä selvityksiä tämän päivän realiteeteista tehdään, mutta niistä ei löydetä tulevaisuudelle
suuntaa. On kyettävä näkemään tämän päivän pienten askelten merkitys tulevaisuuden kannalta. Jatkuva uudistaminen on välttämätöntä, koska tulevaisuutta ei (vielä) ole. Kokonaan uutta hallintokulttuuria kuvastaa se, että valtion aluehallinnon uudistuksessa pannaan paljon painoa organisaatioiden strategioille ja kyvylle käsitellä tietoa. Tärkeää on valmiuksien suunnittelu sekä
kokemusten kartoitus ja hyväksikäyttö. Organisaatiot eivät ole enää vain asioiden käsittelyä varten, vaan niille syntyy entistä enemmän myös ajatteleva
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luonne. (Holkeri, 1995). Euroopan maiden talous ja hallinto ovat olleet suurten muutosten alla viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Aluehallinnon uudistuksen ensimmäisenä vaiheena on toteutunut lääninhallitusten ympäristöosastojen ja vesi- ja ympäristöpiirien yhdistyminen alueellisiksi ympäristökeskuksiksi. Valtion hallinnossa toimii 24 erilaista viranomaista työsuojelupiireistä tiepiireihin. Viranomaisilla on 214 yksikköä eri
puolella Suomea. Maankäyttöä suunnitellaan ja valvotaan edelleen useissa
päällekkäisissä organisaatioissa. Valtion aluehallintoa selkeyttämään on perustettu Aluehallinto 2000-hanke. Hanke ei käsittele kuitenkaan kuntien muodostamia maakuntaliittoja eikä niiden alayksiköitä seutukuntia. Rakennuslaki
edelleen uudistumassa. Uutta rakennuslakikierrosta voitaneen odottaa vie-on
lä 90 -luvun loppuun mennessä. Nykyiset piirijaot eivät vastaa urbaania rakennekehitystä, eikä siten myöskään kestäviä liikenteen ja yhdyskuntarakenteen
maaseudun kehittymisedellytyksiä. Aluehallinnon uudistukset on nähtävätai
osana läntisten hyvinvointivaltioiden rakennesopeutusta. Aluehallinto uudistuu muiden rakenteiden mukana.
Kuntien itsenäinen päätösvalta tullee lisääntymään huomattavasti nykyisestä.
Samalla ajetaan kuntien määrän vähentämistä voimakkaasti yleisen edun nimissä. Kuntien taloudellinen kehitys, valtionapujen karsimisen myötä, lisää
yhdentymishaluja tai suorastaan nähdään ratkaisuna palvelutaijonnan turvaamiseen ja rationalisointiin. Keskustelun alaisena on tällä hetkellä valtion viranomaisten rooli yleisen edun valvojana. Mitkä ovat valvonnan keinot, kun
kuntien itsenäisyys lisääntyy? Autonomian lisääminen ja itsenäiset yksiköt
voivat heikentää poliittista koherenssia ja koordinaatiota. Aluehallinnossa ollaan siirtymässä kohti keskustelevaa neuvottelumekanismia valtion viranomaisten ja kuntien kesken. Tämä edellyttää luonnollisesti myös avoimen ja
luovanjtesimuvolhnsaiteroml.Kuntakoon kasvattaminen on törmännyt rajusti kotiseutuhengen kanssa. Ristiriita
nähty myös perinteisesti nimenomaan maaseudun ja kaupungin erilaisten on
intressien välillä. Uhka on nähty myös taloudellisina eturistiriitoina. Sovittamattomastiko?
Kotiseutuhengen kannalta ongelma syntyy jos kunta on hallinnon pienin jakamaton yksikkö. Hallinnon alueellisen järkeistämisen ei tarvitse olla muutenkaan ristiriidassa lähihallinnon kehittämisen kanssa. Selvien tavoitteiden ja
on johtunut osittain myös hal- konaisäemyputnhalios
linnon eri tasojen vuorovaikutuksellisen tiedon puutteesta. Kuntakoon kasvaessa muodostuu yhä tärkeämmäksi tekijäksi toimivan lähihallinnon so. kotipaikkahallinnon kehittäminen. Toisaalta lähihallinnon tasolla voitaisiin eriyt
maaseudun ja kaupungin erilaiset intressit. Kuntien suurta lukumää--täm.
rää ja keskinäistä kilpailua voitaisiin käyttää myös vahvuutena, jos samalla
puretaan kuntien työnjakoa estävää lainsäädäntöä ja kehitetään seudullista
strategiaa, jossa maaseutu ja kaupunki täydentävät toisiaan. Kaupunkien kehittämiseen tulisi löytää uusi, mielekäs orientaatioperusta, joka toimisi vastaavaan tapaan kuin hyvinvointiyhteiskuntaa toteuttanut "palvelukaupungin"
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malli tähän asti (esim. Bengs 1993). Vanha "aluedemokratia" on käsitteenä
kulunut ja leimautuu ideologisesti 70-luvulle. Saman idean edelleen kehittämisellä on kuitenkin nyt yhteiskunnallinen tilaus aluehallinnon ongelmia ratkaistaessa. Tällainen voisi olla eräänlaiseen "reviirijaon" perustalta lähtevä
aluehallinto maakuntatasolta aina lähiympäristön tasolle saakka. Reviirien
toiminnan painopiste kohdistuu konkreettiseen, toimeenpanevaan ja suhteelliseen itsenäiseen sekä vuorovaikutukselliseen hallintoon.
Reviireillä tarkoitetaan tässä ympäristön alueellisen tai paikallisen lähiympäristön ohjauksen hallintoa, ts. myös täydentävän uudistamisen ohjauksen perusyksikköä. Reviirihallinnolla olisi merkitystä mm. liikenneympäristön ratkaisujen korostumisessa nimenomaan päivittäisen käyttäjän näkökulmasta.
Tehokkaaseen koneajatteluun sisältyvän rationaliteetin ja paikallisten reviiri en välistä ristiriitaa on yhdyskuntasuunnittelussa mandoton väistää. Kysymys
siitä, miten ristiriitaa käsitellään. Sisältyykö suunnitteluun laaja-alais- onvai
ta arvo-osaamistaja keiden arvoja otetaan huomioon? (esim. Foucault 1980).
Revirnkästlpyoerainsmutpaklieshrmoniasta ja siten löytämään "hyvinvoinnin sampoon" täydentävää perustaa
1995). Mentaalisena perusyksikkönä voidaan käyttää myös "koti- (Schulman
paikan" käsitettä. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan elämistilan tai toimintaympäristön aluetta, johon ihminen tai yhteisö samastuu. Samastumisen perusta, alueellinen identiteetti, on konkreettisimmillaan juuri tällä tasolla ja
ja arkielämään (esim. Nordberg-lityhmsenpäv toia
Schulz 1980).
Samat periaatteet ovat sovellettavissa yleisemminkin. Aluehallinnon perusyksikkö reviiri - kotipaikka voi olla esim. kaupunginosayhdistysten johdolla ja
vastuloimperykö.Palisdenkotpa-lui
voisi vaihdella 15 000 - 20 000 asukkaan yhteisöihin, jotka edelleen ja- ko
kautuvat tilanteesta riippuen 3 000 - 5000 asukkaan reviireihin. (esim. Horelii, Kukkonen, 1995) Hajauttamisen ei tarvitse merkitä yhteiskunnalle kohonneita kustannuksia, jos se samalla mandollistaa toimivan monialapalvelujen
tarjonnan ns. yhden luukun periaatteella. Toisaalta tehtäviä voidaan siirtää
alemmas lähemmäksi palvelujen käyttäjää, jolloin organisaatioita voidaan keventää hallinnon ylätasoilla. Myös joustavuuden tavoite suosii aluehallinnon
rakenteissa ja organisaatioissa pienimuotoisia ja luovia yksiköitä. Paikallishallinnon suuremman joustavuuden mandollistamiseksi niille muodostuu
usein melko autonominen ja yksilöllinen tyyli - mikä saattaa olla sinänsä positiivista paikallista omaleimaa luova piirre. Låhihallinnon (kotipaikan) organisaatiot eivät voi myöskään olla kovin muodollisia. Myös välittömän tilanteen päällä tapahtuvan päätöksenteon lisääntyminen on tervetullutta. Riittävän monipuolinen palvelutaijonta asumisen lähiympäristössä vähentää myös
liikkumisen tarvetta. Tällä on vaikutusta kokonaisvaltaiseen oman lähiympäristön huomioimiseen ja samastumiseen siihen. Seurauksena voisi ihannetapauksessa olla huolenpidon lisääntyminen elinympäristöstä ja lähimmäisistä
ja yhteiskunnan hyvin- ylensä.Nmköohdatvnlisuk
voinnin kannalta tärkeitä.

Täydentävä uudistaminen

25

UHKAT JA MAHDOLLISUUDET

Kuva .. Alueflalimnon organisaariozaen raicennera ja wzmznraa on wyaennenava vasiaa

-manykistäpreluaosinmtkehyä.Tnarvi
myös hallinnollisten käsitteiden uudistusta. Kuvassa kolmentoista kaupunkiseudun
asuinrakennuskannan suhteellinen muutos kunnittain. Kuntarajaan sidottua tilastointia on vaikeaa käyttää hy'äbi esim. kaupunkiseutuja rajattaessa. (YM / ALO
(Pitkäranta 1995)
94)
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Myös kuntien hallinnollisten rajojen liike voidaan saattaa vastaamaan taajama-alueiden ja maaseudun prosessinomaista kehitystä. Muuten uhkana on
edlnkutarjopientahjovkus.Tinemahja
dollisuus on seudullisen hallinnon maankäytön ohjauksen tehostaminen
koordinoiminen. Kuntien lähihallinnon kehittäminen kohti pienempiä alueellisia ja paikallisia yksiköitä kotipaikkahallinnoksi (esim. sosiaali- ja terveyspiirien tapaan) vähentää maaseudun ja taajamien välistä ristiriitaa. Piirien rajaus tulee liittää jo alun alkaen myös täydentävän uudistamisen strategiaan.
Aluehallinnon kehittäminen on kuitenkin erittäin pitkäjänteistä. Suuret muutokset vaativat toteutuakseen aikaa, koska niissä on kyse hallintokulttuurin
muutoksista. Muutos ei tähtää lopullisuuteen tai edes kovin pitkäikäiseen ratkaisuun. Aluehallinnon organisaatioissa tullee kandenkymmenen vuoden kuluessa, muutosvastustuksesta huolimatta, tapahtumaan paljon rakenteellisia ja
kultrisamo.Aehlnrgaistodekhämutaan ensisijaisesti sellaisia yksiköitä, jotka pystyvät jatkuvasti muuttamaan itseään ja sopeutuvat alueiden ja asukkaiden muuttuviin vaatimuksiin. (Holkeri, 1995) Mikäli organisaatiot eivät itse pyri mukautumaan alueelliseen kehitykseen ja sen mukanaan tuomiin vaatimuksiin on uhkana niiden yhteiskunnallinen syrjäytyminen ja lopulta uudistumiseen kykenemättömien organisaatioiden lakkautus tarpeettomina.
3.3 Edunvalvontapeli Fyysinen ohjaus?
-

Yhdyskuntasuunnittelusta puhuttiin 70-luvulla ihanteellisena ja kaikkivoipaisena hyvinvointiyhteiskunnan osana, jota tosin usein ilkeät markkinavoimat
pyrkivät häiritsemään. Toisaalta yhdyskuntasuunnittelu on nähty eräänlaisena
edunvalvontapelinä, johon ovat osallistuneet viranomaisten lisäksi elinkeinoelämän keskeiset vaikuttajat, huomattavimmat maanomistajat, tietyt etujärjes
eräät kansalaisjärjestöt, yms. Joustavuutta ja vauhtia peliin on haettu kaa--tä,
voitussopimuksin ja muilla epävirallisilla menettelyillä, jotka ovat aiheuttaneet myös eriarvoisuutta ja närää päätöksenteon ulkopuolelle jääneissä. Viivytyspeli on tullut osaksi hallinnon strategiaa. Valituskierrokset ovat tulleet
osaksi yleisen edun nimissä harjoitettua viivytyspeliä. Siirryttäessä "täydentävän uudistamisen" aikakauteen ja vuorovaikutteiseen yhdyskuntien kehitykseen tarvitaan jälleen uudenlaisia menetelmiä ja kypsyyttä asioiden oikeudenmukaiseen hoitamiseen. Kaavoituskäytäntö on aina muotoutunut kulloisenkin yhteiskunnallisen tilanteen vaatimalla tavalla. Lainsäädäntö on pysynyt
muuttumattomana tai muuttunut hitaammin kuin kaavoituskäytäntö. Tässä on
Se on uhka ennenkaikkea lakisääteiselle jähme- sekäuhatmndolis.
älle järjestelmälle ja sen demokraattiselle ohjaukselle. Joustavuuden tavoitteen kannalta se on kuitenkin tarkoituksenmukaista. Uhkana on kaavoituskäytännön irtautuminen liian kauas yhteiskunnallisesta ohjauksesta ja yleisen
edun mukaisesta tavoitteista.
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Karttakeskeisen suunnittelun ja jonkin tietyn projektin toteutukseen tähtäävästä suunnittelun rinnalle tarvitaan pitkäjänteinen maankäytön ja liikenteen
strategia. On siirryttävä vaiheittain yhdyskuntien alueellisen kehityksen täydentävän uudistamisen ohjaukseen. Strategian puuttuminen johtaa kompromissinomaisiin ja pakonomaisiin ratkaisuihin. Hallinnon vihdoin reagoidessa
korjaavilla toimenpiteillä onjo kiire ja niiden vaikutus vähäinen. Kysymys on
ja tavoiteltavan kehityksen välisistä valinnoista pitkällä myöstodenäki
aikajänteellä. Vuorovaikutteiseen yhteiskuntaan tarvitaan yhteiskunnan kaikIda elämänaloja koskevaa, liikenne- ja maankayttötutkimusta ja kaupunkisuunnittelun strategiaa. Keskeisellä sijalla tulevassa rakennuslainsäädännössä
tullee olemaan yleiskaavoitus. Yleiskaavoitus on nähtävä prosessina. Prosessi
eli jatkuva yleiskaavoitus, jolla ohjataan fyysisen ympäristön ke- onrulav
hitysprosessia. Yleiskaavoituksen prosessinomaisen käytännön lisäksi asemakaavoituksen keskeisen aseman tulee asettaa kyseenalaiseksi. Nykyisenkaltainen asemakaavoitus on juridisen vahvistamismenettelyn kangistama ja hidas
prosessi. Vaikeaselkoinen edunvalvonta-asiakirja on vanhentunut, suunnittelusta ja sopimuskäytännöstä irtautunut lisärasite. Tulevassa lainsäädännössä
tavoitteena myös yleiskaavoituksen keskeisen aseman korostaminen ny- on
kyisen asemakaavoituksen sijaan. Yleiskaavatasolla on mandollista todella
sopia kaupunkikuvallisista toiminnallisista ja rakenteellisen kehityksen yleispiirteistä. Sen sijaan asemakaavoituksen painopiste tulisi olemaan lähiympäristön ratkaisut ja arkkitehtuuri. Myös yksityisen ja julkisen rakentamisen rajat voitaisiin suunnitella uuden asemakaavakäytännön avulla joustavarnmin.
Keskeisena uutena alueena kaavoituksessa tulisi olemaan julkisen tilan (esim.
katutilan) yksityiskohtainen suunnittelu ja sen toteutuksen koordinointi.
Kaavoituksessa ja julkisen tilan toteutuksessa tulee huomioida (markkinatalouden) taloudellisen ja fyysisen suunnittelun rajat. Kehityksen ohjauksen on
ja koko yhteiskuntaa koskettavaa. oltavurikesnptuva
Liikennettä ja maankäyttöä ei voida enää suunnitella pelkästään järjestelmän
sisältä käsin, karttojen ja laskelmien avulla, rahaa ja taloudellisia odotusarvo
jakamalla. Täydentävä uudistaminen edellyttää myös aluepolitiikan uudel- -ja
leenarviointia. Keskeisiä edellytyksiä liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisessa ohjauksessa ovat yhdyskuntien kehitysprosessien tutkiminen ja niistä
oppiminen. Tämä edellyttää myös alueellisen tilastoinnin perustumista todelliseen aluekehitykseen eikä hallinnollisiin rajoihin.
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3.4 Lypsyjärjestelmä Taloudellinen ohjaus?
-
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Kuva 6. Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusmalli, MEPLAN-koeprojekti pääkaupunkiseudulla. (Tielaitos, YM) (YM 9/1993)

Eräs liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta simuloiva malli on englantilaisen Marcial Echenique & Partners Ltd:n laatima MEPLAN-ohjelmisto.
Malli perustuu teoriaan, jonka mukaan liikenne on seuraus erilaisten yhteiskunnan toimintojen välisistä vuorovaikutussuhteista. Liikenteen synty, eli liikennetarve on näin ollen selitettävissä taloudellisilla tekijöillä. Liikennejärjestelmän tuottama tavoitettavuus puolestaan vaikuttaa toimintojen sijoittumiseen. Toimintojen sijoittuminen vaikuttaa edelleen liikennevirtoihin ja liikkumistapaan. Tämän mallin avulla voidaan kuvata erillisten hankkeiden aiheuttamia vuorovaikutuksia. Sen avulla voidaan arvioida myös laajempien liikennepoliittisten toimenpiteiden vaikutusta maankäyttöön ja käntäen. Mallilla
lienee sovellutusmandollisuuksia myös valtakunnallisella ja kansainvälisellä
tasolla. (YM 9/1993)
Vuorovaikutteisen ohjauksen välineitä ovat taloudellisten ja toiminnallisten
etuuksien ja sanktioiden hyväksikäyttö säätelemällä kysynnän ja tarjonnan
suhdetta. Tämä tapahtuu mm. verotuksen ja taksoituksen avulla. Tärkeää on
ja hyväksikäyttö sää yhteiskunarmtpeidnhuo
on, että lopetetaan-telmä
tarjonnan
kohtaamista.
Ensisijaista
kysynnän ja
kestävän kehityksen vastainen epäsuora subventio, ja siirrytään palvelujen ja
infrastuk loeanuksthmiovanrtelu.
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Epäsuoria subventioita on tänä päivänä lukuisa määrä. Palvelujen ja infrastruktuurin hinnoittelussa ei yleensä huomioida niiden ulkoisia kustannuksia.
Rakentamisen, ylläpidon ja käytön kustannukset esimerkiksi eivät määräydy
hyötyjä maksaa periaatteen mukaan vaan taksa on sama kaikille.
Taloudellisen ohjauksen merkitys näkyy erityisesti autoverotuksessa. Suhtautuminen autoon ja sen omistamiseen on tunne- ja arvoperusteista. Auto ei siis
ole ainoastaan väline, jolla pääsee pisteestä A pisteeseen B. Auto nähdään tiedostamattakin sekä kulkuvälineenä että osana omistaj ansa identiteettiä. Samaan tapaan kuten esimerkiksi pukeutuminen on osa siitä, millä me maanttelemme itsemme. Auto on lisäksi haluttu kulutushyödyke. Autoilussa on seikkailun ja vapauden maku, lentävä matto. Tosin satujen lentävä matto oli kokoon taitettava, mukana kuijetettava, saastuttamaton, kierrätettävä ja täysin
automaattinen. Autolla ajamiseen liittyy kuitenkin myös inationaali taso, joka synnyttää psyykkistä riippuvuutta. Autoliikenteen järjestelmä synnyttää
myös fyysisen riippuvuuden. Järjestelmän synnyttämä riippuvuus lisääntyy
ajan. Kehittymätön julkinen liikenne ei toistaiseksi pysty kilpailemaanko
auton kanssa mukavuudessa, eikä valinnan mandollisuuksissa. Koska auto on
on usein kuultu julkisen keskustelun väittämä, nihalutksyöde
että verottaja käyttää autoverotusta ikäänkuin lypsyjärjestelmänä. Näin kerätyt rahat käytetään kuitenkin muuhun kuin autoliikenteen yhteiskunnalle aiheuttamiin kuluihin!

Kuva 7. Liikenteen hinta ja kustannusindeksit 1970-93 (1980= 100) (Liikennetilastollinen
vuosikrja
1994)

Olennaista tämän asiayhteyden kannalta on kuitenkin se, että yhteiskuntamme tekee kansalaisistaan yhä riippuvaisempia tuosta rakkaasta lapsestaan, ja
kanslietvähuoas.Smlietova ksmn
auton käytöstä melkein mitä tahansa. Käytettävissä olevista varoistaan suomalaiset käyttävät suuremman osan kuin muut OECD-maiden asukkaat liikenteeseen. Samalla ympäristömme muotoutuu autoistumisen mukana yhä
enemmän autoilun funktioiden mukaiseksi. Vapauden illuusio ja liikkumisen
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hallinta on muuttunut riippuvuudeksi. Autosta luopuminenkaan ei ole enää
mielekästä. Koetaan, että autoihin sidottuja kansalaisia rangaistaan kohtuuttomasti erilaisilla veroilla ja maksuilla. Toisaalta yleensä ei huomioida välillisiä
autoliikenteen vaikutuksia tienpidon ja ympäristön kustannuksiin. Kuitenkin
autoliikenteen kuluttajahinnat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana
nousseet selvästi muita liikennemuotoja hitaammin. Oheinen taulukko kuvaa
eri liikennemuotoj en kuluttaj ahintoj en kehitystä.
Yleinen käsitys on, että tie- ja katuliikenne on vuosittain maksanut erilaisina
veroina ja maksuina huomattavasti enemmän kuin on aiheuttanut yhteiskunnalle kustannuksia. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, VATT:n laskelma kuitenkin kertoo, että tie- ja katuliikenne on ollut selvästi alijäämäinen.
Esimerkiksi vuonna 1993 tie- ja katuliikenteen yhteiskunnalle aiheuttamat
kustannukset, ulkoiset haitat ja väyläkustannukset yhteensä olivat noin runsaat 18 Mrd markkaa. Niitä vastaavat verot ja maksut olivat (verosta maksettavan arvonlisäveron käsittelystä riippuen) 11-14 Mrd markkaa. Alijäämä,
markkaa on johtunut siitä, että ympäristö- ja onnettomuuskustannuk- 4-7Mrd
sia ei ole hinnoiteltu yhteiskunnalle aiheutuviksi kuluiksi. Tällaisia ulkoisia
haittoja on mm. teiden kulumisesta aiheutuneet kustannukset - päästöt - melu
- onnettomuudet - ruuhkat. Väylien rakentamiskustannukset eivät kuulu ns.
ulkoisiin haittoihin. Vastaavasti rautatieliikenteen yhteiskunnalle aiheuttamat
kustannukset, eli käytännössä raideliikenteen alijäämä, oli vajaat 2 Mrd
marksnvuo.Raidelkhänmsvrojalikn.(Nnen, Sikow-Magny, Goebel, 1995).
VATT:n tutkimuksessa esitetyt laskutavat ovat osin myös kiistanalaisia riippuen intressiryhmien näkökulmasta. Näkökulmaeroja on mandollista hahmottaa tutkimuksesta pyydettyjen lausuntojen kautta. Liikenteen hinnoittelu ja
on kovasti kiistelty kysymys myös poliitikkojen ja etujärjestöjen toi- verotus
mesta. Keskustelu lukkiutuu usein yksittäisiin detalj ikysymyksiin. Pitääkö
autoveroa laskea vai nostaa, tai pitääkö tietulleja ottaa käyttöön vai ei? Liikenneministeriö on osaltaan onnistunut johtamaan tätä juupas-eipäs-keskustelua pois laajempiin kysymyksenasetteluihin mm. ko tutkimuksen avulla. (LM
L4195). Tässä tutkimuksessa tekijät näkevät liikenteen hinnoittelun julkais
markkinatalouden edistäjänä, eikä liikenneväylien käyttäjien vapautta rajoittavana, niin kuin vielä monasti ajatellaan. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinatalouden hinnoittelujäijestelmän piiriin otetaan myös liikenteen ulkoiset haitat ns. aiheuttaja maksaa - periaatteen eli rajakustannushinnoittelun mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin liikennemuodon kohdalla erikseen asetetaan puntariin kysymys sen käyttäjien velvollisuudesta itse vastata myös ko.
liikennemuodon ulkoisista haitoista, kuten päästöt - melu - onnettomuudet tien kuluminen - ruuhka. Toisin sanoen sovelletaan ns. käyttäjä maksaa- ja
hyötyjä maksaa- periaatteita. Kun liikenteen hinnoittelu nähdään nimen
omaan kestävän kehityksen mukaisen markkinatalouden edistäjänä, voidaan
nähdä myös tarpeellisen ja tarpeettoman liikenteen määrittämisenä. Mutta se
voiko mikään liikenne ylipäätään olla tarpeetonta, ja kuka sen voi määritellä?
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Markkinatalouden lainalaisuuksien mukaisesti "kannattamaton" liikenteen
todennäköisesti vähenee ja loppuu. Samoin väylien ylläpitoon ja uusienosa
rakentamiseen suhtauduttaneen nykyistä huomattavasti kriittisemmin, jos ym
hinnoitteluperiaatteita aletaan soveltaa. Toisin sanoen järjestelmä voi toimia
kysynnän ja tarjonnan säätelynä yleisen edun kannalta tarkoituksen mukaisella tavalla. Vaikutukset näkyvät kustannustehokkuuden paranemisenaja investointien tehokkaampana hyödyntämisenä. Riittävän laajasti koko yhteiskunnan kannalta märiteltynä järjestelmän vaikutukset voidaan nähdä myös verotuksen oikeudenmukaisempana kohdentumisena. Tämän järjestelmän etuna
olisi ennen muuta se, että mitään liikennemuotoa ei voitaisi verottaa lypsyjärjestelmän tapaan.
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Kuva 8. Kotimaan henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen henkilokuijetussuorite vuosina
vuosikirja 1994)
1960-3.(Likentlaso

Verotuksellaja muulla taloudellisella ohjauksella voidaan tehokkaimmin säädellä kansalaisten kulutuskäyttäytymistä ja siten eri liikennemuotojen välistä
kilpailua markkinatalouden keinoin. Näin meillä Suomessa jo tehdäänkin, jopa kansainvälisessä vertailussa muita tehokkaammin. Samaan aikaan autoriippuvuutta toisaalla tuetaan mm. maankäytön ja yhdyskuntapoliittisin toimenpitein. Oikea käsi ei aina tiedä, mitä vasen tekee. Vuosina 1994-95 toteutuneet polttoaineveron ja auton käyttömaksun korotukset ovat muuttamassa
tilannetta tie- ja katuliikenteen osalta. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan on mandollista, riippuen liikennemääristä ja toisaalta ulkoisten haittojen arvoista, että tieliikenteen kustannusvastaavuus toteutuu
joy.195
Järjestelmän käyttöönotto ei välttämättä merkitse joukkoliikenteen yhteiskunnallisen tuen loppumista, eikä yhteiskunnan muiden säätelyjärjestelmien lopettamista vaan entistä tarkemmin kohdistuvaa ja tarkoituksenmukaisempaa
Tie- ja ratayhtiöt ovat tehneet 90-luvulla tuloaan. Näidenkin avulla sätely.
voidaan kustannusten kohdentumista edelleen tehostaa. Samalla on noussut
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esiin keskustelu tietulleista. Tietullit eivät Suomessa ole yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukainen ainakaan perinteisessä muodossa. Jäykän
tullijäijestelmän käyttö siirtäisi huomattavan osan liikenteestä alemman tason
väylille, ja toivottua vaikutusta ei syntyisi. Sen sijaan synnytettäisiin uusia ja
jayhteiskuna lpjovkmiangel turvisden
mankäytölue.Jrjsmänkauoliyöst.Ongemadi
kuitenkin kustannusten paikkaan ja aikaan sitoutumaton kohdentuvuus. on
Pelkästään polttoaineen verotuksen kautta kerättävillä maksuilla ei voida vaikuttaa kysyntään siellä, missä haitat (kustannukset) ovat suurimmat. Näitä
alueita ovat nimen omaan taajamat ruuhka-aikoina. Ajosuoritteiden seurannan vaikeus on ongelman aiheuttaja. Tähän on kuitenkin uusien innovaatioi
kautta tulossa ratkaisu. Esimerkiksi ajoneuvoon kiinnitettävien sähköis--den
ten tunnistimien ja väylien varteen sijoitettujen laskimien avulla voidaan tulevaisuudessa saada paikka- ja aikasidonnainen seuranta ja taksoitus. Näin ajosuoritteita voitaisiin verottaa puhelinsykäysten tapaan (Soininvaara 1995).
ja väylän sekä ajoneuvotyypin mukaan. NäinHintamärysjkohdn
polttoaineen ja autojen ostohinnan verotusta voitaisiin vastaavasti keventää ja
ja täsmällisempään kysynnän ohja- pästeniarkoumsepn
ukseen. Kokonaisverotus järjestelmässä olisi vakio, joka määräytyy kunkin
liikennemuodon yhteiskunnalle aiheuttamien kustannusten mukaan.
Verotuksella ei olla toistaiseksi vaikutettu myöskään päästöihin. Uutena verotusmuotona voitaisiin pakokaasuanalyysin ja vuotuisten ajokilometrien perusteella laskutta.a erityistä pakokaasuveroa. Tämän järjestelmän toteuttaminen
olisi suhteellisen yksinkertaista jo nyt, koska siinä tarvittava hallinto (ajoneuvorekisteri) ja välineistö on jo olemassa. Autokatsastuksen yhteydessä mitataan jo nyt pakokaasut ja kontrolloidaan ajokilometrit. Tätä vain ei ole
kytketty yhteiskunnan ohjausmenettelyihin.
Tällaisesta hinnoittelusta esiin nousevia kysymyksiä on:
• mihin nämä kerätyt varat käytetään vai korvamerkitäänkö ne, jos kyllä,
nimtkäs?
• peritäänkö kaikilta sama maksu vai käytön ja haitta-asteen mukaan, eritellen mm. henkilöauto-, kuorma-, taksi-, linja-, raitio-, raide-, kevyt-, ja
• huomioidaanko alue- ja tulonjakokysymykset, jos niin miten?
• huomioidaanko maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen
• ohjaus, jos niin miten?
• huomioidaanko oikeudenmukaisuusnäkökohdat, jos niin miten?
• mikä on toteutustapa?
• mikä on aikataulu?

lentoik.

Tämän tyyppisessä hinnoittelussa saatetaan vaikuttaa maankäyttöön joko tarkoituksenmukaisesti tai tuhoisalla tavalla. Hinnoittelu vaatii liikenteen ja
mankäytövuorisenhjakyvälituomsa.Hnite
tulee tukea yhdyskuntarakenteiden fyysisen ohjauksen strategiaa. Liian-lua
yksipuolinen ajattelu saattaa johtaa mm. keskusten autioitumiseen ja
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1.
2.
3.
4.

rakenteellinen ohjailu
sujuvuuden korostaminen
liikenteen rauhoittaminen
maaseudun liikenne

Nämä neljä toimintalinjaa erottuvat toisistaan siinä, miten ne suhtautuvat rakentamiseen ja liikkumisperiaatteisiin. Rakentamisen vaihtoehtoisia näkemyksiä olivat "uuden rakentaminen" tai nykyisen ylläpito ja "vähäinen parantelu". Liikkumisperiaatteiden erona oli, korostaako toimintalinja "liikennemuodosta riippumatonta tasa-arvoa" vai "nopeaa ja sujuvaa liikkumista".

LIIKENNEMUODOSTA RIIPPUMATON TASA-ARVO
RAKENTEELUNEN OHJAILU
1. yhdenmukaiset liikenneratkaisut
2. moottoriliikennetie ja ohituskaistatiet
huonompia kuin moottoritiet
3 taajamanopeudet alas käyttamalla
rakenteellisia nopeudenrajoittimia
4. rahoituksen muutoksen painopisteena
taajamat ja pienet toimenpiteet

Iiikennesuunnittelun edustajat
lilkennetutkimuksen edustajat

UUDEN RAKENTAMINEN

UIKENTEEN RAUHOITTAMINEN
1. ei uusia moottoriväyliä, eikä muita teitä
2. pääpaino taajamissa, jotka suunnitellaan
pyöräilyn ja jalankuluri ehdoilla
3. autojen nopeuksia rajoitetaan, jos
muidenliken muot jenturvalisu
vaath
4. rahankaytön muutoksen painopisteena
taajamat
liikkumisen tasa-atvon kannattajat

vaihtoehtoisenliikenteen kannattajat

VÄHÄINEN PARANTELU

SLJJUVUUDEN KOROSTAMINEN

MAASEUDUN LIIKENNE

1. moottoritieverkkoa lisätään selvästi
2. eveita ja sujuvia teitä
3. taajamissa ei hidastimia ja kevytliikenne

1. ei uusia moottoriväyliä eikä muita teitä
2. teiden rakentamisesta rahaa sorateiden
päällystämiseen
3. nopeuden hidastimia ei pienissä
taajamissa
4. maaseudulla liikenteen lisääntyminen
hyvä vaikka ei taajamissa
5. rahoituksen muutoksen painopiste
sorateiden parantaminen ja talvikunnossapito

eronautvylis
4. nopeusrajoituksia maaseudulla osin
korotetaan
5. rahankaytÖn muutoksen painopiste
päätiehankkeet ja sujuvuuden parantaminen

edutajat
kasvun ja kiipailukyi edustajat

maaseudulla asuvat

NOPEA JA SUJUVA LIIKKUMINEN
Ku''a 9. intressiiyhmien esittämien toimenpiteiden pohjalta koottu nelikenttäanalyysi osoittaa toimintalinjojen painotuserot. (Puohiniemi - Toiskallio - Peltola 1995)
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sellaisena, joka vaikuttaa suuresti ympäristöön ja viihtyvyyteen. Liikenteen
haitat ovat tämän näkemyksen mukaan paljon suuremmat kuin pelkät terveyteen, kustannuksiin, ruuhkiin ja pääomiin liittyvät seikat. Yhteiskunnallisen
näkökulman mukaan tulee liikenneturvallisuuteen sisällyttää myös liikenteen
aiheuttamat maankäyttöongelmat. Toisin sanoen liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä arvioitaessa tulee huomioida myös niiden
vaikutus maankäyttöön laajemminkin. Tämä pitää sisällään myös inhimillisen, kokemuksellisen ympäristön ja sen vaikutuksen ihmisten käyttäytymiseen. Tällaisia voisi olla esimerkiksi autoliikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutus kävelyliikenteen houkuttelevuuteen ja pyöräilyn suosioon ja niiden vaikutus edelleen alueen palveluiden
määrään ja laatuun, liikenteen määrään ja liikennenopeuksiin, jne. Esim. erikoiskaupan ajoneuvoliittymien vähentäminen nähdään perinteisesti Suomessa
oikeaoppisena kehityksenä liikenneturvallisuuden kannalta. Seurauksena
tonttiliittymien vähentämisestä on kuitenkin autoliikenteen ajonopeuden kasvu. Asiointiliikenne ja sen mukana erikoiskauppa muuttaa muualle. Jalankulkijoiden liikenneonnettomuuksien lisääntyessä hälyyttävästi tuodaan paikalle
lopulta liikennevalot, ja aletaan sakottaa ylinopeuksista. Luonnollista inhimillistä käyttäytymistä toisin sanoen rangaistaan (Knoflacher 1993). On saavutettu liikenneturvallisuuden tilastollinen parantuminen kovaan hintaan. Tämä
johtuu siitä, että liikenneturvallisuus nähdään järjestelmän sisäisenä ongelmana, ei kaupunkisuunnittelun ongelmana.
Tielaitoksen tutkimuksessa 38/1995, "Liikenneturvallisuus ja tienpidon vaihtoehdot" on tarkasteltu eri intressitahojen käsityksiä liikenneturvallisuudesta.
Tässä raportissa on molempien näkökulmien huomioimiseksi liikenneturvallisuusajattelu kärjistetty kandeksi pääsuunnaksi.
1. Tekninen liikenneturvallisuusajattelu, joka pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta liikennejärjestelmän sisällä pysyen ja sen ehdoilla toimien.
Tavoitteena on saada nykyinen järjestelmä toimimaan häiriöttömästi ja
sen haitat minimoiden.
2. Yhteiskunnallinen liikenneturvaliisuusajattelu, joka katsoo liikennettä perinteisen liikennejärjesteimän ulkopuolelta ja haluaa liikenneturvailisuu
kattamaan myös liikenteen välilliset seuraukset ympäristölle ja-den
ihmisyhteisöille.
Tekninen liikenneturvaiiisuusaj attelu edustaa sekä liikenneturvaiiisuusaj atte
perinteitä että nykyaikaa. Sillä on virallinen asema yhteiskunnassa ja käy--in
tössään budjettivaroin toimivia organisaatioita. Teknisen liikenneturvailisuu
tavoitteena on liikenteen sujuva, tehokas ja häiriötön toiminta. Tähän py--den
ritään liikennejärjestelmän ohjaavuutta parantamalla tai ihmisen toimintaan
vaikuttamalla. Onnistumisen mittareina käytetään määräilisiä suureita, kuten
liikennesuoritteet suhteessa kustannuksiin. Tekninen liikenneturvaliisuusajattelu näkee, että tehokas ja turvallinen liikenne edellyttää liikenteen eriyttämistä kunkin liikennemuodon omiksi verkostoikseen. (Eichberg 1987).
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Ympäristökysymykset eivät ole keskeisiä. Mutta, jos esim. maankäyttö haittaa systeemin toimintaa, pyritään se minimoimaan. Asioita katsotaan koko
ja hen-ajnliketsä.Ihmnuleiyäktsvamo
gissä,, vaikka tärkeintä onkin liikkuminen ja liikuttaminen.
Yhteiskunnallinen liikenneturvallisuusajattelu puolestaan perustuu nykyisen
systeemin ongelmien tiedostamiseen, etenkin lisääntyneeseen ympäristötietoisuuteen. Se toimii tavallaan virallisena ja hyväksyttynä vaihtoehtona, jollaista toimiva demokraattinen yhteiskunta aina tarvitsee. Yhteiskunnallisen
liikenneturvallisuusajattelun tavoitteena on vähentää liikkumisen tarvetta, johon vaikutetaan mm. yhdyskunnan maankäytöllä. Haj autunut yhdyskuntarakenne lisää liikennetarvetta. Yhteiskunnallinen liikenneturvallisuus pyrkii
analysoimaan tällaisten päätösten seurauksia. Yksi tämän ajatussuunnan peruskysymyksiä on, kenen ehdoilla liikenne suunnitellaan.

Kuva 10. Eräiden maiden liikenneturvallisuusvertailu (Suomen Tieliikenneonnettomuudet
1994/Liikenneturva).
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3.7 Harvaan asutun maan liikenneongelmat?

Koko maan väestötiheyttä tarkastellessa on Suomi harvaan asuttu. Kuitenkin
esimerkiksi Uudenmaan 1änissä on yhtä suuri asukastiheys kuin Tanskassa.
Tilastokeskuksen mukaan maamme tilastollisissa taajamissa asuu tällä hetkellä noin neljä miljoonaa henkilöä, eli noin 80 % kokonaisväestöstä. Koko valtakunnan mitassa tarkasteltuna maamme aluerakenne on tiivistynyt taajamoi
myötä 50-luvulta lähtien voimakkaasti, ja tiivistyy edelleen. Tosin-tumisen
-luvun puolivälin jälkeen on tapahtunut selvää hidastumista väestön muut- 80
toliikkeessä asutuskeskuksiin. Toiminnot siirtyvät keskuksiin niiden vetovoimaisuuden perusteella. Samalla kuitenkin keskusten taajamarakenne laajenee
niiden aluetehokkuus pienenee (Tielaitos 66/94). Väestön harvalukuisuu- ja
desta taajamissa ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että liikenneongelmat olisivat vastaavasti pienemmät meidän maassamme. Liikennesuoritteet vastaavasti kasvavat taajamien asukastiheyden pienetessä. (Tielaitos 66/94). Väljillä
tajm-lueiyösonvkteäymnopuskav.

Kuva 11. Joukkoliikenteen matkaluku on sidoksissa palvelutasoon, joka riippuu tilastojen perusteella matkustajamäärien kauttayhdyskunnan asukasluvusta. Kaupunkikoon
kasvaessa joukkoliikennematkojen osuus kasvaa ja ajoneuvomatkojen määrä vähenee. (LM 10/191) (Ojala, Pursula, 1994)

Suomalaisten taajamien vaestötiheys on selvästi pienempi kuin muissa pohjoismaissa. Suomessa väestön tiheys on taajamissa n. 590 asukasta.fkm2, kun
Ruotsissa on 1400-1600 asukasta/km2 ja Norjassa 1500-1700 asukasta!se
km2 . Yli tuhannen asukkaan taajamissa mennään Norjassa jopa 3000-3500
asukntihey,Somvinasutjemväönihys on 1000-1300 asukasta!km2 Lahti, 1994).
. (

Pohjoismaisittain suhteellisen alhaista taajamatehokkuutta ja infrastruktuurin
kalleutta voidaan pitää myös liikenteen ongelmana. Väljät taajama-alueet lisäävät auton käyttöä, energian kulutusta ja liikennetarvetta, ts. fyysistä riippuvuutta liikkumisesta ja autosta. Liikenteen vaatima tilantarve kasvaa. Yhden
ihmisen kuijettaminen henkilöautolla vaatii 50 kertaa enemmän tilaa kuin
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yhden ihmisen kuijettaminen bussilla edellyttäen, että bussi on täysi. Samoin
yhden työntekijän auton pysäköintitila vaatii maa-alaa saman verran kuin hänen tyotilansa.
Väkilukuun suhteutettuna liikennesuorite maassamme on Tielaitoksen tilaston mukaan eurooppalaista keskitasoa. Tämä koskee henkilöauto- ja junaliikennettä. Sen sijaan linja-autoliikenteemme liikennesuorite on Euroopan
huipputasoa. Henkilöautotiheydessä olemme bruttokansantuotteen mukaisella
tasolla. Autoistuminenhan näyttää noudattavan bruttokansantuotteen kehitystä. Suomessa on voitu ylpeillä sillä, että ruuhkat ovat pieniä ja paikallisia.
Vastaavasti kadut ja tiet ovat vetäviä ja nopeavauhtisia. Väylien vetävyyden
lisäämisellä on nimenomaan pyritty saavutettavuuden parantamiseen, ruuhkien minimointiin, ehkä muiden liikenneongelmien kustannuksella. Ei ole huomattu sen johtavan samalla mm. sisäisen saavutettavuuden heikentymiseen.
Vetävät, nopeavauhtiset kadut- ja tiet vaikeuttavat pyöräilyn ja jalankulun
ja vähentävät siten myös kaupunkien viihtyi- turvalis,ämeu
syyttä. Seurauksena tästä yhä useampi hankkii peltikuoren ympärilleen. Liikenteen ongelmien vähentämisessä saadaan parhaiten tuloksia taajamien sisäisen liikenteen kehittämisellä, koska matkoista noin 90 % tehdään taajamissa. Taajamien välillä tehdään noin miljoona matkaa vuodessa, kun matkojen
on noin 15 miljoonaa matkaa.
konaismär
3.8 Muita ankarampi ilmasto - Asenteelliset olosuhteet?
Suomen ilmasto asettaa muita Pohjoismaita enemmän rajoituksia liikenteen
uusille järjestelyille, joilla pyritään mikroliikkuvuuden lisäämiseen ja liikenteen rauhoittamiseen. Tällaisia järjestelyjä ovat kävelykadut, rakenteelliset
esteet, liikenteen sekoittaminen jne. Suomessa ovat liikenteen asiantuntijat
perinteisesti vedonneet ilmaston ja huoltotoiminnan esteisiin vastustaessaan
liikenneympäristön uudistuksia. Esim. pihakadut ja muut liikenteen sekoittamiseen tai rauhoittamiseen pyrkivät ratkaisut olivat vielä 80-luvulla liikennesuunnittelun ammattilaisille "mandottomia". Katsottiin talvikunnossapidon
vaikeutuvan kohtuuttomasti. Toisena vakioperusteena on käytetty liikenneturvallisuutta meidän talviliukkailla väylillämme. Molemmat ovat toki vakavasti suunnittelussa huomioon otettavia tosiasioita. Niitä ei yleensä pyrittykään ratkaisemaan. Ei tunnustettu, että kysymys on vain suunnitteluongel
yhteistyön ongelmista. Uudet kokeilut olivat irrallisia, usein vesitet--mastj
tyjä ratkaisuja. Nämä ovat tietysti omiaan lisäämään kielteisiä asenteita kaikkea edistystä kohtaan. Muun muassa tämän kaltaisista syvälle juurtuneesta
asenteista johtuen on maassamme edetty muita Pohjoismaita hitaammin vaihtoehtoisia liikenneratkaisuja toteutettaessa. Toinen ja ehkä merkittävämpi syy
ollut asenteellisissa olosuhteissa.
on
Ympäristöministeriön Pohjoismaisia kävelykeskustoja koskenut selvitys 5/
1994 toteaa, ettei lämpötila tai sademäärät ole ollut esteenä kävelykeskustojen rakentamiseksi. Esimerkkikohteet ovat toimivia, viihtyisiä ja kaupunkilaisten suosimia, vaikka kävelykeskustojen mallit ovatkin lähtöisin lampi-
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mämmillä vyöhykkeiltä. Aineisto ei myöskään anna tukea sille, että varsinaisia kävelykatuja olisi tarvetta kattaa puolilämpimillä tai edes kylmillä katteil
Suomen lämpötila viilenee pohjoiseen mentäessä selvästi hitaammin kuin-la.
Keski-Ruotsissa tai Keski-Norjassa, missä kylmän vyöhyke pistää syvälle
etelään. Niinpä esim. Uumajan ja Sundsvallin lämpötilat ovat kylmemmät
kuin meillä Keski-Suomessa ja vastaavat Oulun ja Kajaanin olosuhteita. Toisaalta Jäämeren rannikon ankara ilmasto ei ole ollut esteenä toteuttaa lähes
jokaiseen Pohjois-Norjan pieneen kaupunkiin kävelykeskustaa.
Myöskään sademäärien perusteella Suomen ei voida nähdä, samaisen selvityksen mukaan, olevan muita Pohjoismaita huonommassa asemassa. Vuotuinen sademäärä on selvästi runsain (yli 1000 nmilv) Norjan rannikkoseudulla.
Melko runsasta (yli 600mmIv) sademäärä on Keski-Ruotsissa, Keski Norjassa ja Tanskassa. Vähäisintä sade on Pohjanlanden molemmin puolin ja Suomen Lapissa. Keskinmäärin Suomessa sataa noin 500 mm vuodessa. (Heikkilä - Santasalo - Silfverberg)
3.9 Maankäytön tehokkuus

-

Luonnonläheisyys?

Autoistumisen alkuajoista 50 -luvulta lähtien kaupunkisuunnittelu maassamme on suhtautunut tilan käyttöön ja infrastruktuurin rakentamiseen avokätisesti. Kaupunkirakenteen haj oamisen taustalla ovat olleet kaupunkisuunnittelun ihanteiden lisäksi eräät yleismaailmalliset syyt, kuten esimerkiksi:
• elintason nousu ja autoistuminenja niiden tarvitsema
• nopeiden liikennevälineiden ja väylien yleistyminen
• energian suhteellisen halpa hinta
Taustalla ovat myös Suomessa on erityisen korostetusti:
• rakennusmaan ja kaavoitetun rakennusoikeuden runsas tarjonta ja suhteellisen alhainen hinta
• työmatkaliikennettä suosiva verotus
• julkisen sektorin haluja kyky investointeihin
• harjoitettu kaavoituspolitiikka
• kuntien kilpailu verotuloista
• kunnallistekniikan kustannusten huono kohdentuminen
• metsäsuomalaisuus - halukkuus asua erillään, lähellä luontoa
(Lahti, 1995)
Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta taustalla voidaan nähdä suomalainen rakentamisperinne ja funktionalismin kaupunki-ihanteet. Aikaisemmin tiiviit
kaupunkirakenteet nähtiin pimeinä ja andistavina. Väljät ja luonnonläheiset
kaupunkitilat taas vastasivat hyvin suomalaisten pääasiassa ensimmäisen poiyen kaupunkilaisten tarpeita ja elämäntapaa. Kaupungistiimisvaiheen asuntomarkkinat ovat vastanneet tähän tarpeeseen ja luoneet siitä kulutustottumuk
Vasta 90-luvulla on alettu vakavasti puhua kaupunkitilan ja julkisen tilan-sen.
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vaihtoehdoista. Luonnonläheisyyden korostus sen mukaiset visuaaliset mielikuvat ohjaavat edelleen asuntomarkkinoita. Maankäytön tehokkuuden säätely
tasapuolinen jako on ollut kunnallisten päättäjien kes- jarkenusoid
keisenä huolenaiheena. Erityisen mielenkiinnon kohteena on ollut korttelei
Niiden avulla on voitu arvella, vastaako luku poliittisen-denthokuslv.
ryhmän tai kyseisen henkilön asettamia taloudellisia, esteettisiä ym. reunaehtoja. Aluetehokkuudet usein unohtuivat, olivat liian vaikeaselkoisia tai nähtiin vääjäämättä seuraavina kortteleiden tehokkuudesta. 70-luvun rakentamiselle onkin tyypillistä tehokkaiksi, jopa ahtaiksi koetut kerros- ja rivitalokorttelit "keskellä ei mitään". Nykyisin puhuttaessa taajamarakenteiden tiivistämisestä törmätään heti mielikuviin noiden lähiöiden luonnonläheisyyden
uhraamisesta tehokkuuden nimissä. Mielikuvat ovat kielteisiä (senlopuki)
siksi tiivistämistä vastustetaan, eikä rakentavaa keskustelua synny. Hyvillä ja
koerakentamisen kohteilla on ratkaiseva merkitys "täydentävän uudistamisen" käynnistämiseksi. Niitä onkin kehitteillä useita ympäristöministeriön
toimesta. Toteuttamiseen päästäneen vuonna 1996.
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Kuva 12. Kaupunkirakenteen hajautumiseen vaikuttaneita tekijöitä. (Halme, 1995)

Kokonaisuuden kannalta löysän infrastruktuurin rakentaminen kaupunkiseudulle ja sen liikenteelle on myöhemmin todettu olevan erittäin kallista rakentaa, ylläpitää ja käyttää. Vuosittaiset lisäkustannukset pelkästään liikenteessä
voivat olla uskomattoman suuria. VTT:n yhdyskuntatekniikan osasto on tehnyt vertailuja esim. 10 000 asukkaan kandesta sijoitusvaihtoehdosta. Kysymyksessä on teoreettisten sijoitusvaihtoehtojen vertailu teoreettiseen kaupunkirakenteeseen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa asukkaat sijoitetaan olevaan
yhdyskuntarakenteeseen täydentäen tai tiivistäen sen nykyistä rakennetta.
Toisessa vaihtoehdossa perustetaan kolme "lähiötä" 6 km:n lisämatkan päähän. Yhteenvetona tuon asukasmäärän sijoittamisesta "epäedullisesti" seuraa
lisäkustannuksia 465 Mmk, ja vuosittaisia lisäkustannuksia 57 Mmk.
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Ylimääräinen kustannus on 50 vuoden ajalta 1500 Mmk. Tuossa luvussa on
5 % pääoman korko. Tämä merkitsee 150 000 mk asukasta kohti. mukan
vastaa asukasta kohti laskettua asuntokannan arvoa. Asukastiheydek Suma
on laskettu 30 asunto-m2 asukasta kohti ja neliöhinnaksi 5000 mklm2. Va--si
litsevatko asukkaat mieluummin kaukaisen sijainnin ja 6 km:n edestakaisen
matkustamisen päivittäin, kuin esimerkiksi kakkosasunnon tai huvilan Espanjasta, kysyvät tutkijat. J05 valintatilanne olisi todellinen niin eivät varmaankaan. Asukkaathan maksavat todellisuudessa vain murto-osan syntyvistä (aiheuttamistaan) lisäkustannuksista - eli noin 46 000 mk kertasuorituksena ja
5700 mk vuodessa. Kunnan muut veronmaksajat kustantavat lisäkno
pääosan verkostoinvestoinneista ja kunnossapidosta, sekä ylimääräisistä palvelukustannuksista. Valtion veronmaksajat taas tukevat pitkien työmatkojen
kustannuksia verovähennysoikeuden kautta. (Lahti,1995) Näiden tässä teoreettisten vaihtoehtojen vertailussa esiin tulleiden lisäkustannusten ohella on
oteavhuminyöstkuaensim.lktaheutamat ulkoiset kustannukset.
Näitä epasuoria subventioita on tänä päivänä lukuisa määrä. Palvelujen ja infrastruktuurin hinnoittelussa ei yleensä huomioida niiden ulkoisia kustannuksia. Rakentamisen, ylläpidon ja käytön kustannukset esimerkiksi eivät määräydy hyötyjä maksaa periaatteen mukaan vaan taksa on sama kaikille. Jostakin syystä asukkaat maksavat jätehuollosta, vedestä, viemäröinnistä, sähköstä
puhelimesta yhtä paljon asunnon sijainnista riippumatta. Tämä merkitsee ja
huomattavaa tulonsiirtoa ja siten kulutuksen ohjautumista yhdyskuntakustan
kannalta epätarkoituksenmukaiseen kysyntään. Aiheuttamisperiaate-nuste
edellyttäisi, että nämä kustannukset maksaa se, joka niistä hyötyy.
Täydennysrakentamisen ja yhdyskuntien tiivistämisen suunnittelussa on keskeistä huomioida samalla koko yhdyskunnan rakenteen tervehdyttämisen
edellytykset. Kaavataloudellisia virheitä voidaan korjata ainoastaan voimakaan kasvun olosuhteissa yksittäisten hankkeiden kautta. Pysähtyneen kasvun
aikana on koko yhdyskunnan kannalta epätarkoituksenmukaista satsata yhteiskunnan tuen pääpaino yksinomaan lähiökohteisiin. Uhkatekijänä nykyisessä kehityksessä on, että vanha koneisto tuottaa lisää investointeja yhdyskuntien kestävän kehittämisen kannalta haitallisiin kohteisiin, joiden rakentamiseen esim. rakennusteollisuuden koneistolla on halua ja kykyä pelkästään
omista intresseistä. Uudistava täydentäminen tulee tapahtua yhteiskunnan sen
kestävän kehittämisen ehdoilla. Tarvitaan yhteiskunnan tukemien avainhank
ja taloyhtiöiden intresseistä lähte--keidnlsävuorateikdn
vää uudelleenkaavoitusta ja rahoitusapua. Tiivistämisen ja uudistamisen tavoitteena tulee olla maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kannalta tarkoituksenmukainen kaupunkirakenne. Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen ohjauksen kannalta tiivistyminen aloitetaan keskuksista käsin jalankulku- ja pyöräilyetäisyyksien sisäpuolelta. Toisena vaiheena seuraa joukkoliikenteen helminauhojen uudistava täydentäminen. Uudistaminen ja täydentäminen sisältää yleisen käsityksen mukaan pääasiassa rakennusten parannusten ja laajennusten lisäksi taydennysrakentamista ja kaupunkikuvan ehey-
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tymistä. Talonrakennuksen lisäksi täydentävään uudistamiseen tulee sisällyt
myös liikenneympäristön uudistaminen. Liikenneympäristön uudistami--tä.
sen kautta voidaan yhteiskunnan tavoitteita saavuttaa myös maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kautta.
3.10 Liikennemuotojen verkostot

-

Kokonaisjärjestelmä?

Maankäytön ja joukkoliikenteen sidos nähtiin vasta 80-luvulla vakavana
haasteena kaupunkisuunnittelulle. Joukkoliikenteen kurjistumiseen alettiin
tuolloin hakea lääkkeitä mm. maankäytön kehittämisestä. Auton muovaama
maankäyttö ei turvaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Tämä näkyy selvästi mm. Liikenneministeriön teettämässä tutkimuksessa, jossa verrattiin
suomalaisia 25000-170 000 asukkaan kaupunkien joukkoliikennettä keskenään. Joukkoliikennemyönteisellä maankäytön suunriittelulla voidaan pienentää joukkoliikenteen kustannuksia, jopa puoleen siitä mitä joukkoliikenteen
kannalta epäedulliset ratkaisut maksaisivat. Hyvän ja huonon maankäyttöratkaisun ero joukkoliikenteen hoitokustannuksissa voi olla jopa 400 mklas vuosittain. (LM 33/89) Kymmenessä vuodessa väärin sijoitettu 10 000 asukkaan
alueet aiheuttaisivat siis 40 miljoonan markan lisälaskun. Ja laskun maksaa
sekä joukkoliikenteen käyttäjät että kaikki veronmaksajat joukkoliikenteen
tuen muodossa.

Kuva 13. Kotimaan henkilöliikenreen kulkumuotojakautuma (milj .hkm) vuonna 1993 lukuunottamatta laivaliikennetta. (Julkisen liikenteen suoriretilasto 1993, Tilastokeskus)

Mikäli kehitys nähdään väisthmättömänä on päättäjien järkevintä nostaa kädet ylös antautumisen merkiksi! Keinoja tuon uhkan torjumiseksi on kuitenkin olemassa. Joukkoliikenteen taloudellisia toimintaedellytyksiä voidaan parantaa tehokkaimmin pitkällä tähtäimellä maankäytön sijoittamisella joukko-
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liikenteen linjojen muodostamien kapeiden taajamakäytävien varteen. Käytännössä tuo käytävät ovat vain noin 200+200 metriä kapeita. Tämän pidem
vähentävät j oukkoliikenteen käyttöastetta selvästi.-mätjalnku
(Knoflacher). Meillä on totuttu 400 m - 600 m etäisyyksiin pysäkeiltä. Miten
näistä lähtökohtaeroista huolimatta voidaan löytää toteuttamiskelpoinen ratkaisu? Nopeasti toteutettavaa periaatetta tuskin löytyykään. Avainsanoja ovat
kuitenkin maankäytön tiivistäminen ja lähiympäristön ratkaisut sekä liityntäliikenteen ja korvattavuuden parantaminen.
Vuorovälien tihentäminen eli odotusaikojen pienentäminen on toinen keskeinen seikka käyttöasteen lisäämiseksi. Yli 6 min odotus vähentää käyttöastetta
selvästi (Knoflacher, 1993). Odotusaikaan voidaan vaikuttaa ratkaisevasti
myös linjaston ratkaisuilla. Esim. bussilinjojen vuorotiheyttä on mandollista
lisätä yhdistämällä linjoja. Bussilinjoja on mandollista nopeuttaa mm. suoristamalla niitä ts. vähentämällä kattavuutta. Liikenteen ohjauksella joukkoliikennettä suosivalla tavalla voidaan myös matka-aikoja lyhentää. Käyttöaste
kasvaa ja kustannukset kuljettua matkaa kohti pienenevät. Seurauksena on
mandolistpr veua,joktsliäyöea.
Taulukko 1. Strategiat liikenteen vähentämiseksi ja toimien arvioitu vaikutus auton käyttöön (Rauh et al 1994 b:33, Apel, Dieter, Verkehrskonzepte in europäischen Städten, Deutsches Institute
Fur Urbanistik, Berkin 1992)
Keinot

Arvioitu vaikutus
autoiluun (%)

I. Investointi jalankulkuun. pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen

-(2-4)

2. nra I + liikennettä minirnoiva maankäyttö

-(5-10)

3. nra 2 +lisäkeinot, kuten työpaikkojen pysäkointipaikko len
rajoittaminen, tiepirita-alan uudelleenjako (pääasiassa autoilta joukkoliilenteelle) yms.

-(10-25)

4. nro 3 + taloudelliset ohjauskeinot. kuten tiernaksut, korkeammatpolttoaineverot yms

________ _______________

yli -2,5

Maankäytön suunnittelu on avainasemassa pyrittäessä kehittämään kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää. Hyvä liikennejärjestelmä tarjoaa liikennemuodosta riippumattomat liikkumismandollisuudet kaikille "kehityskäytävien"
varrella ja "keskusten" alueella asuville. Aikaisemmin 1980-luvulla mm. ao
yhteydessä "tasapuolisuudesta kaikille" tavoitteesta. Tämä on kuitenkin osaltaan johtanut nykyiseen kurj istumiseen. Joukkoliikenteen perusverkkoa tulee
rationalisoida riittävän käyttöasteen saavuttamiseksi sen kaikilla osilla. Joukkoliikenteen palvelujen ulkopuolelle jäävien palveluja voidaan merkittävästi
parantaa mm. uusilla innovaatioilla, kuten linjatakseillaja kutsubusseilla. Yhdyskunnan kestävän kehittämisen kannalta (sisältää myös sosiaalisesti kestävän kehityksen) on tärkeintä luoda kaupunkirakenteen kehittymistä tukeva
joukkoliikennetarjonta siellä, missä siedettävä käyttöaste voidaan saavuttaa.

Likenmströlvyeäpuhtinokasjlent
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Liikennemuotojen kannalta tarkasteltuna voidaan nähdä kuitenkin tämän kurjistumisen olevan vain välivaihe. Uudet joukkoliikenteen innovaatiot saattavat jopa parantaa palvelutarjonnan laatua nykyisestä. Siirryttäessä eri liikennemuotojen kytkeytymisessä yhdeksi uudeksi liikennejärjestelmäksi, jossa eri
on oma toisiaan täydentävä tehtävänsä. Kullakin liikenne-likenmuoda
muodolla on oma tehtävänsä omalla vahvuusalueellaan. Kunkin liikennemuodon vahvuusalue määräytyy kilpailukyvyn perusteella. Kehityksen liikkeelle panevana voimana on liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteinen, taloudellinen ja fyysinen ohjaus. Lyhyellä tähtäimellä voidaan tehdä paljon
myös joukkoliikenteen innovaatioiden kehittämiselläja tukien järkevärnmällä
kohdentamisella.
MATKAKETJU

informaation tehtävä matkan aikana'
antaa matkustusvarrnuutta, auttaa matkan hallinnassa, paikantamisessa ja suunnistamisessa sekä ilmoittaa häiriöistä
'

ifti

&PYSAKILLA

KOTONA
TYÖPAIKALLA

LIITYNTAYHTEYKSILLA

A

___

A

___

HTOP •• N
MATKAKESKUK-

RUNKOMATKAN
KULKUNEUVOISSA

matkan suunnittelu

paikanvaraus ta
lipunosto

pairretut aikataulut ja
reittikartat
kaikkien kujkumuotojen valtakunnallinen
puhelinpalvelu
kOtipaate
paikallisradiot ja
-lehdet
teksti -tv

ajoneuvon saapumisaika
ilmoitukset h5iriöisth
ajoneuvon tunnista-

-

minen

'

'

aikataulut, lirijakartat
ja matkustusohjeet
-

katoksessa
reaajiaikaisel naytöt
kuulutukset
kutkurieuvon turinistuskilvet

-

'

matkan maksamirien
tieto matkan edisty-

rnisesta
ilmoitukset h5irioist5
opastus matkakeskukseen
reaaliaikainen tieto
pysäköintitilanteesta

älykorttimaksujärjestelmä
kuulutukset ja elektroniset naytot
pysäkkiluettelo. linjakartta vaunussa
viitoitus
muuttuvat tienvarsiopasteet

'

opastus matkakeskuksessa
lipunosto ja
paikanvaraus
aioneuvort lähtÖaika
ja -laituri
ilmoitukset häiriÖista

SESSA

'

matkan maksamirien
tieto matkan edisty-

opastus matkakeskuksessa
opastus maaranpaahan
tiedot jatkoyt-rteyksis
tit ilmoitukset häiriÖistä
tiedot aseman ja
mäaränpään palveluista

misesta
ilmoitukset hãiriôustit
'

'

-

-

'
•

•

opastetautut, -kyjtit ja
-vilvat
aseman pohjapiirros
kaikkien kulkumuotojen yhteinen lipunmyynti- ja neuvontapalvelu
matkatoimistot
informaatiopäätteet
alykorttimaksujärjestelrnä
reitti- ja opaskartat
elektroniset aikataujut ja moriitorit
mukaanotettavat aikataulut ja lirijakartat

JATKOYHTEYKSILLA

MATKAKESKUK-

SESSA

-

-

-

-

alykorttimaksujärjestelmä
kuujutukset ta elektron-set näytöt
pysäkkiluettelo,
linjakartta
mukaanotettavat
aikataulut
vaurtuhenkilokurita

matkakeskuksen
pohjapiin- os
opasteviitoitus, -kyltit
ja -vuvat
paikkakunnan opaskartta ja mon -tonI
mukaanotettavat
aikataulut. linja- ja
opaskartal sekä
esitteet
kuujutukset
irifon-naatiopäatteet
hotejlivarausauto nautti

-

-

'

'
'
'

'

-

-

-

-

matkan maksarninen
tieto matkan edisty-

misestit
ilmoitukset häiriöistit
opastus määränpäähän

alykorttimaksujärjesteirnä
kuulutukset ja etektroniset naytöt
kulkuneuvossa
pysakkiluettelo.
linjakartta
viijoitus
muuttuvat tierivarsiopasteet

Kuva 15. Matkakeskuksen informaatiojärjestelmä on osa kokonaisjärjestelmää joka kattaa
kaikki kulkumuodotja matkatyypit. Matkustaja saa tiedot kaikis- komatejun,
ta vaihtoehdoista lähtö ja määräpaikan välillä samanaikaisesti yhdestä lähteestä.
Informaation yhtenäisyys lisää matkan hallittavuutta ja laskee joukkoliikennejärjestelmän kiiytön oppimiskynnystä. (Tampereen matkakeskuksen yleissuunnitelma,
194)

Taajamaliikenteessä ei henkilöauto- ja joukkoliikenteen joustavaa kytkentää
ja joukkoliikenteen väli- olenistuma.Ykyenutoli
seen valintaan vaikuttaminen on mandollista paitsi joukkoliikenteen toiminta
parantamisella myös autoliikenteen rauhoittamisella. Eri liiken--edlytksin
nemuodot täydentävät toisiaan taajamien välisessä liikenteessä ja pitkämatkaisessa liikenteessä. Tästä on osoituksena eripituiset keskimääräiset henkilö-
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matkapituudet eri kulkutavoilla. Auto 60 km, linja-auto 120 km, juna 230 km
lentokone 400 km). Liikennemuotojen kytkennässä tulee lähteä eri liiken- ja
nemuotojen todellisten vahvuuksien hyväksikäytöstä. Kytkentäi ei voida
nähdä pelkästään autoliikenteen vähentämisen keinona, vaan laajemmin liikkumisen j ärkeistämisen keinona.
Tärkeimpiä kulkumuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat nopeus, palvelutaso, matka-aika, kustannus. Nopeus vaikuttaa paitsi matka-aikaan myös
matkapituuksien kasvuun. Nopeudessa auto on ylivoimainen lyhyillä matkoilla. Pitkillä matkoilla juna on jo nopeampi kuin auto edellyttäen, että liityntäliikenne toimii. Palvelutaso vaikuttaa yleiseen joukkoliikenteen miellyttävyyteen. Palvelutaso erotellaan vuoro-, terminaali-, kulkuneuvo- ja väyläpalvelutasoon. Matkan miellyttävyyden lisäämiseksi on joukkoliikenteen kaikilla tasoilla tehtävä paljon työtä. Matka-aika vaikuttaa merkittävimmin käyttöasteeseen. Matka-aikaa tarkastellessa tulee erottaa matka-aika kotoa pysä
odotusaika, kulkuneuvossa käytetty aika, mandollinen liittyminen toi--kile,
seen kulkuneuvoon sekä määränpäähän kuijettu aika. Kustannus myös eräs
kulkumuodon valintaan vaikuttava asia. Kustannuksia voidaan erotella välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Yleensä ihmiset mieltävät kustannuksiksi
välittömät kustannukset eli bussilipun hinta tai auton polttoaineen kus-vain
tannus. Välillisiä kustannuksia kuten veroja, vakuutusmaksuja, ja huolto- korjauskustannuksia ei yleensä mielletä kulkumuodon valintaa tehtäessä. Yhteiskunnan kustannusohjaus, jossa huomioidaan myös väyläkustannukset ja ulkoiset haitat tullee vaikuttamaan voimakkaasti liikennemuotoa valittaessa.
(Liikenneministeriö 10/91)

ERILLISTEN ASEMIEN JARJESTELMA
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Kuva 16. Matkaketju on kokonaisuus, joka koostuu esim. liityntämatkasta, vaihdosta asemalla, runkomatkasta, vaihdosta määränpään asemalla, jatkoyhteyden matkasta,
sekä saapumisesta määränpäähän. Matkakeskusjärj este/mä vähentää matkojen
ja helpottaa vaihtamista. (Liikennemuotojen välisen yhteistyön kehittämi- mär
nen. 1991)

Perinteisesti on autoliikenteen ruuhkat pyritty purkamaan fyysisin keinoin levittämällä liikenneväyliä. Lukuisat väyläparannukset ja investoinnit katuverkon kehittämiseen eivät ole oleellisesti vähentäneet liikenneruuhkia - vaan
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alueellisesti tarkasteltuna päinvastoin liikenteen määrä kasvaa nopeammin
kuin välityskykyä kyetään lisäämään tai muuta ohjailua toteuttamaan.
(Knoflacher 1993) Tämä johtuu ajoratojen pinta-alan kasvusta. Keskusten ulkoisen saavutettavuuden parantaminen on sinänsä positiivinen asia, jos samanaikaisesti suoritetaan liikennettä rauhoittavia toimenpiteitä. Korostetusti
henkilöautoja varten luotu liikennejärjestelmä liikennevaloineen kasvattaa
joukkoliikenteen matka-aikoja. Näiden haittojen vähentämiseen on kehitetty
ja jopa erillisiä väyliä. Tästä on kuitenkin ollut m.busilkentaoj,
seurauksena myös henkilöautojen liikenteen sujuvuuden parantuminen. Huonon liikennekurin vuoksi joukkoliikenteen sujuvuus ei ole lisääntynyt toivotulla tavalla. Ajoratojen pinta-alojen lisäys suosii yhä suurempaa autojen kokonaismäärää ja seurauksena on yhä suurempi ruuhka. Saman aikaisesti tulisi
väylästön hierarkiaa selvästi jyrkentää, jotta ei lisätä autoliikenteen suoritetta
nähden. Tämä tarkoittaa ajoratojen koko- jaepäsuhtokline
naispinta-alan tasapainoa. Meillä on ollut toistaiseksi vain yksi suunta - ajoratoj en ja asfalttipinnan kasvun suunta.
Yksityisautoilun synnyttämät liikenneruuhkat aiheuttavat kandenlaista haittaa
linja-autoliikenteelle. Ensinnäkin ruuhkan vuoksi matkat tulevat hitaammiksi
vähemmän mukaviksi matkustajille - joten käyttöaika kasvaa. Toisaaltaja
julkisen liikenteen kierrosajat pitenevät, jolloin tarvitaan enemmän ajoneuvoyksikköjä saman aikataulun hoitamiseen - joten ajoneuvojen käyttöaste laskee. Seurauksena on julkisen liikenteen kustannusten nousu. Kun tämä iisääntyvien kustannusten ja vähenevien matkustajien yhtälöstä seuraava lasku
lankeaa jäljelle jääville matkustajille ja yhteiskunnalle on seurauksena sekä
käyttöasteen lasku, että tarjonnan laskuja niiden kehävaikutus.

JOUKKOLIIKENTEEN KURJISTUMINEN ,,'
henkilbautoj
nmin:n
in nova ati a
vi h ene e

I tuentarve kasvaa
I palvelu
kärsii

)

NI

4

matka-aika
pitenee

kyttbaste
lac
________________

Kuva 17. Joukkoliikenteen kurf istumisen kehävaikutuk.sia. (Ark Linkovuori 1995)
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Joukkoliikenteen kurjistumista ei voida kuitenkaan laittaa kokonaan autoistumisesta syntyneeksi ongelmaksi. Maankäytön ratkaisut ovat olleet liikennemuotoihin nähden liian neutraaleja. Joukkoliikenteen erityisasemaa ei ole riittävästi tuettu maankäytöllä Ruuhkia voidaan paljon edellistä merkittävämmin
pyrkiä rajoittamaan edellisessä kohdassa selostetuin taloudellisin ohjauskeinoin. Herman Knoflacherin ehdotus ruuhkien purkamiseen on yllättävä ja
on myös onnistuneita käytän- mielnkto-av äyli!Tst
nön kokeiluja keski-euroopassa. Väylien kaventaminen merkitsee vähenevää
kuormitusta alueen katuverkkoon. Väylien kaventaminen on alueiden sisäisen
liikenteen rauhoittamisen keinona tehokas. Pienten taajamien liikenneympäristön kehittämisen ohjauksessa meillä jo suositaan ajoratojen kaventamista.
Niitä myös toteutetaan paljon. Koska meidän kaupunkirakenteemme ovat jo
haj autuneet on kuitenkin välttämätöntä huolehtia mm. joukko-voimakst
liikenteen toimivuuden vuoksi alueiden ulkoisen saavutettavuuden hyvästä
tasosta. Tähän tarvitaan liikenneverkoston hierarkian jyrkentämiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Linja-autoliikenteelle annettavien etuisuuksien vaikutusta matka-aikaan on
mm. OECD:n ja Euroopan liikenneministeriöiden yhteisessäselvitymö
kokouksessa, 1990. (OECD 1990) Tutkimuksen mukaan voidaan mm. bussikaistoilla ruuhka-aikana vaikuttaa matka-aikojen lyhenemiseen n.15%. Joukkoliikennekaduilla joukkoliikennealueilla, sekä pääväylillä ja moottoriteillä
annettavilla erilaisilla j oukkoliikenteen sujuvuuteen vaikuttavilla etuisuuksil
kuitenkin huomattavasti suurempi vaikutus matka-aikojen lyhentymi -laon
%. Vaikka tilastoa ei voida pitää yleispätevänä, on se kuitenkin-sen,.50
liikennemuotojen kilpailuetLjen vaikutuksia valaiseva. Lisäväylien tai bussikaistojen rakentaminen on vaikutuksiltaan selkeästi vähäisempi, kuin ne toimenpiteet, jolla väyläpinta-alaa ei lisätä.

Kuva 18. Joukkoliikenteelle suunnitellaan etuuksia paavayiiva ja ,cyuceraan eseeuomasu

toimintoihinja reviireihin asuinalueilla. Kaavio on Göteborgista. (Source: UITP)
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hierarkian jyrkentämisen toimenpiteillä ja liikenteen samanaikaisella rauhoittamisella.
Joukkoliikenteen taloudellinen tuki on ollut suuntaamatonta. Tavoitteena on
on kuitenkin johtanut laa- oluthyväjkienpalut .Tvoie
jaan joukkoliikenteen subventointiin, koska väestötiheys ja kaupunkirakenteet eivät ole taanneet riittävää käyttöastetta kaikkialla. Seurauksena on ollut
subventoinnin aiheuttamia vinoutumia. Subventoinnilla on ylläpidetty "kannattamattomia", linjoja ts. tyhjänä ajavia busseja. Tämä on, sekä ehkäissyt
kustannusperusteisen hinnoittelun sekä teknisen ja maankäytöllisen innovaation. Joukkoliikenteen laaja verkko on edesauttanut myös yhdyskuntarakenteiden haj oamista. EU:n kiellettyä joukkoliikenteen ristisubvention on tapahtunut selvää tervehtymistä, samalla kun on herätty yhteiskunnallisen tuen
kriittiseen tarkasteluun yleisemminkin.
Uusina keinoina joukkoliikenteen käyttöasteen kohottamiseen on noussut lm
jataksien ja kutsubussien käyttöönotto. Vuorovälejä voidaan näiden uusien
joukkoliikennemuotojen avulla tihentää sellaisillakin linjoilla, joilla perinteinen linja-autoliikenne ei kannata. Pienikokoisten ajoneuvojen käyttöaste on
ja vuorovälejä voidaan tihentää, palveluaste kohoaa ja käyttöaste koreampi
on myös lähes henkilöautomainen käyt-sadnkvmel.Etuna
tömukavuus. Pienikokoiset bussit tai tilataksit voivat olla kaupunkiseutujen
reima-alueiden ja ns. poikittaisen joukkoliikenteen eräs uusi ratkaisu. Automaattisen kutsujthjestelmän avulla voidaan reittien joustavuutta ja käyttöastetta lisätä ulataksin tapaan. Paradoksaalista on, että liikennöitsijät ja taksiliit
suhtautuvat asiaan nihkeästi, vaikka liikennemuotojen palvelun kehittämi- -to
nen voidaan nähdä tienä kannattavuuden parantamiseen kaluston luonnollisen
uusiutumisen myötä.
-

Informaatio tulee olla
havaittavaa
helposti saatavilla
koko matkaketjua palvelevaa
oikea-aikaista
yhtenäistä
lyhyttä
selkeää
helposti omaksuttavaa
luotettavaa
maksutonta

-

tieto omaksutaan nopeasti ja oikein
matkan suunnittelu helpottuu
virhevalinnat vähenevät
matkan hallittavuus paranee
vieraallapaikkakunnallakulkeminen
on helppoa
epävarmuus matkan reitistä ja kestosta
poistuu
tarvekysyä neuvonnasta vähenee
asiakastyytyväisyys lisääntyy
joukkoliikenteen imago kohoaa

-

p.
-

-

-

Kuva 19. Informaation oikea-aikainen ja tehokas välilys asiakkaille on markkinointia, joka

vahvistaa joukkoliikenteen kuvaa nykyaikaisena kulkumuotona.. (Kaupunkiliikenne
Uusi linja liikkumiseen. Suomen Paikallisliikenneliitto, Suomen Kaupunki- 201liitto, LM, 1992)
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MATKAXESKUS
Kaupwikotcajaman matlorkeskus yhds125 valtakunnatloren rataverkon
seka kirja-autojen kauko- ja paikatlisliikenteor,. Ma koskuloreen on
IrynSI tltlyntayl,teyiot kaupursloseodtitta jalan, polkupyllrUllU. toisilla
sek0 omalla autolla.

-

-

-

RATAVERKXO

on kaupuntoaajamion ostinen susnkapazteetmen ja nopea rtJlkOJaIjeStelrfla solut
ones sosrluflssta honnetta palvelevan Ohilikoolleen oe,lovoto.

RAUTATEIDEN TAAIAMA-ASEMA
Taavoajuuat ja k1skotussit palvelevat seoduttnta tikeunett kvobkeskusten vttla. L&y,da taajama-.semaflo on mandollistaJalan, polkupyOrEI. blmdta. imolbussltla tai omalla autolla.

KAUKOUIKENTEEN UNJA-ALFrOT
toimivat njnkoi evtetmEI rat2vetkon ulkopuololta sok kithikenteen pillcomallo
junalkenteelle.

KAUKOLIIKENTEEN RISTEYSASEMA
Kaukollikenteen ke .atdoeu istaysasemassa ed uountm kulkevat
linjat kohtaavat Asema vm olla taajamasna tinJa-autoasema tal valtateiden riidoy4mess. esimedokni huottoaseman thtoydoss5. lillyntaIlikonno toimü p ^3asiassa PO1ImPYOtt& tokolUe to omalta autolla
Teajrnoaasa vm totta kysoeseon myEI jalaokulku.

Kaupunldseodunpailmllisliikonne palvelee

• VNHTOIOYsAJcKI
Vaihtopysatdflti Intytaan haja-asutusalueetta valtakunnalliseen kaukoliikestoon linja-autojajeotolsnUan. Llityntarouodol ovat plkasassa
polkupytir. tin a-itulsutaksi to oma coto

PJKAWSUIKENNE

pasomn tinja.autoin paikallista naaokayova
toimii runkojarjestelmien tirtynt5rnuotona ja
I-tOJA-ASUTUSALUEEN JUU(JNEN UIKENNE
toimii kityntajarjenlelmUnakaukokikenteen
tinja-aulojUrjostelrnatn. Kulkumuotorna voivat
olla luku, kutsu.Iltnjataksi ta- miribusor.

• PYsAKKJ
PysSkit IiitluoUt nmankaytlln jeotoolikennej rootalmUUn. Halu-asutusalueilla pyEI.ldreja palvelevat k tuu-Ilorjataksit ta- pihirubossit. Kaupankiseudulla pys5kkoiä palvelevat paikalhs- ja soutuliiltontoeo linja-autot
PUSasmilnen tiityntUmuoto or jalan tai polIepyÖrUtla.

Kuva 20. Matkaketjuja palveleva henkilöliikenteen kokonaisjärjestelmä muodostuu eri liikennemuotojen verkostoista, jotka on yhdistetty term maalein ja vaihtopistein toisiinsa. (LM 11/91)

Joukkoliikenteen kehittämisellä nykyistä joustavammaksi, nopeammaksi ja
mielytävksodanjuliemotnkpaluyärt.
Ruotsissa
yleisiä.
Kaluston
pienenMatalalattiaiset pikkupussit ovat jo esim.
tämisellä ja reittien joustavuuden lisäämisellä voidaan palvelutasoa kohottaa
kannattavuutta parantaa. (Kalenoja 1993). Kutsujärjestelmä ja reaaliaikai- ja
nen informaatiojärjestelmä tekevät tuloaanSuomeen.Harvaan asutut taajama-alueet edellyttävät kutsubussi- ja linjataksijärjestelmiä, joita tulisi kehittää
perinteisten linjaliikenteen rinnalla. Tämä edellyttää luonnollisesti käyttäjä
maksaa periaatteen noudattamista ja muita taloudellisten ohjailukeinojen
käyttöä. Joukkoliikenteen etuisuuksia voidaan parantaa liikennevalotunnis-
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timien avulla. Bussin lähestyessä liikennevaloin ohjattua risteystä muuttuvat
valot poikittaisliikenteelle punaiseksi. Näistä on ollut hyviä kokemuksia min.
Köpenhamis.Joukltenma-jovlyhtneksimärin 20%.
Liikenneministeriön julkaisussa LMin 10/91, jossa selvitetään henkilöliikennemuotojen siirtymä- ja korvattavuusmandollisuuksia, ehdotetaan mm. joukkoliikenteen kehittämistä asiakaslähtöisesti matkaketjuperiaatteen mukaisesti.
Matkaketjuhan on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki alkaen tiedonsaannista,
lipun varauksesta, ja lunastuksesta, siirtymisestä liikennemuodosta toiseen aina terminaalien tai pysäkkien viihtyisyyteen ja palvelutasoon saakka.
Kullakin joukkoliikenteen muodoilla on oma tehtävänsä ketjussa. Kehittämällä matkakeskuksia selkeiksi ja heippokulkuisiksi voidaan joukkoliiken
asemaa kilpailussa yksityisen autoliikenteen kanssa parantaa. Joukkolii--ten
kenteen ja pyöräilyn yhdistäminen on myös joukkoliikenteen käyttoasteen
kannalta edullista. Liikennemuotojen välillä on kilpailua, mutta ne myös voivat tukea toisiaan. Tarvitaan uutta innovaatiota, jolla liityntää voidaan tehostaa. Yhdistämällä auto- jajunaliikennettä voidaan tukea lähinnä pitkämatkais
Eräinä esimerkkeinä liityntälii--taruielknäjstyien.
kenteen toiminnasta on mm. lähinnä Lapin matkailua palvelevat autojunat.
Rekkajunia on kokeiltu -95 lähtien ja todettu niiden kannattavuus yli 400
km:nuljetsia.Pvrnkuljetsaogirkenmutoja
yhdistäviä järjestelmiä kehitellään jatkuvasti. Miksi ei myös henkilöautoliikennettä voisi kytkeä nykyistä näppärämmin ja laajemmin esim. junaliikenteeseen?
3.12 Pyöräilyn olematon merkitys - Saavutettavuus?

Pyöräilyn väyliin on investoitu liikenneturvallisuuden kannalta välttämättömänä toimintana 1970-luvulta lähtien. Tämä on näkynyt nimenomaan uusilla
alueilla ja uusilla väylillä pääväylätasolla. Nykyinen pyöräteiden verkosto
muodostaa rungon tulevalle kehittämiselle. Muuten pyöräilyliikenne on haluttu pitää mandollisimman vähäisenä, johtuen todennäköisesti sen merkityksen vähäisyydestä "väistyvänä" liikennemuotona (Hankonen, 1994). Lisäksi
pyöräily on nähty autoliikennepainotteisen järjestelmän liikenneturvallisuuden kannalta ei - toivottuna osana. Pyöräilyä ei ole maassamme haluttu systemaattisesti edistää. Tästä on osoituksena mm. nuiva suhtautuminen liityntään
joukkoliikennevälineisiin, pyöräteiden ja -kaistojen puuttuminen keskustojen
katuverkostossa, sekä polkupyöräliikenteen lukuisat ajokiellot niin puistoissa
kuin ajoradoillakin. Puhumattakaan jalkakäytävistä, jossa pyöräily on liikennesäännöissä kielletty.
Pyöräily suomalaisissa taajamissa liikennesääntöjä noudattaen on hankalaa ja
on lopettanut vähin äänin työmatka- tai varlist.Skmonuae
asiointipyöräilyn. Tämä on myös osoitus suomalaisten erinomaisesta sopeutumiskyvystä ja lainkuuliaisuudesta. Hallinnon nurjaa suhtautumista pyöräi-
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lyyn osoittaa esim. asemakaavakäytäntö, jossa on erikseen osoitettava missä
kevytliikenteen väylillä on polkupyöräily sallittu. Pyöräilyn salliminen on siis
kaavoituskäytännössäkin enemmän poikkeus kuin sääntö. Kevytliikennettä
koskeva säädöstö ja käytännön sovellutukset kaipaavatkin uudistamista monilta osin ja nimenomaan epäsuorien vaikutustensa kautta.
Keskusta-alueiden kevytliikenneverkko on pääväylien ja virkistysreittien tasolla monissa kaupungeissa jo olemassa. Nämä väylät muodostavat hyvän
pääreittiverkon, jota tulee täydentää alemman asteisella hidasvauhtisen pyöräliikenteen verkolla. Monissa kaupungeissa laaditut kevytliikenteen suunnitelmat kuitenkin odottavat toteutustaan. Esim. Turussa ja Tampereella on kattava kevytliikennesuunnitelma toteutumattomana. Pääreittien lisäksi tarvitaan
kaupunkien keskusten sisäisen polkupyöräliikenteen verkon luomista. Osittain on pyöräily tarkoituksenmukaista myös sekoittaa jalankulun kanssa. Tämä edellyttää myös liikenneasenteiden kehittymistä nykyistä vapaamielisempään suuntaan.
Polkupyörä.liikennettä ei yleensä meillä nähdä normaalina asiointiliikenteenä
jalankulun tapaan vaan enemmänkin kuntoiluna tai lasten ja naisten ja nuorten satunnaisena kulkumuotona. Kuitenkin polkupyöräilyllä voitaisiin korvata
nyt liikenneministeriön pyöräilypoliittisen ohjelman mukaan noin 10-20 % jo
ja keskisuurten taajamien henkilöautoliikenteestä. Pyöräilyä tukemal- pient
la sen kulkumuoto -osuus voisi olla vielä huomattavasti suurempi. Liikenteen
maankäytön vuorovaikutus ilmenee erityisen selvästi tarkasteltaessa polku- ja
pyörän käyttömandollisuuksia kaupungeissa. Suomalainen poikkeuksellisen
hajanainen taajamaympäristö on vaikeuttanut pyöräilyn kilpailukykyä kohtuuttomasti muiden liikennemuotojen suhteen.
Pyöräily on saastuttamaton, meluton, vähän tilaa vievä, halpa ja kuntoa kohottava mandollisuus korvata autoliikennettä lyhyillä taajamien sisäisillä matkoilla. Valtaosa matkoista on juuri lyhyitä ja taajaman sisäisiä matkoja. Pidemmillä matkoilla polkupyöräily toimii yhdessä joukkoliikenteen kanssa,
parannetaan. Pyöräilyn osuuden lisääminen onjoslitynämaduk
eräsmkitvnoaule gminvähtsek.MualEon
ympäristötietoisuuden
mukana
tullut
kesroopassa pyöräilyn lisääminen
keiseksi liikennepolitiikan tavoitteeksi. Suomessa seurataan yleisiä eurooppalaisia trendejä pienellä viiveellä.
Pyöräilyn osuuden lisäämiseksi suomalaisissa taajamissa tulisi ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:
• pyöräilyn turvallisuuden edistäminen
• kattavat, hierarkiset pyöräilyn verkostot keskusten ympärillä
• polkupyöräilyn ja jalankulun sulauttaminen
• autoliikenteen rauhoittaminen reviirien sisällä ja keskuksissa
• pyöräilynjajoukkoliikenteen liitynnän edistäminen
• pyöräilyn palvelujen parantaminen
• tietoisuuden lisääminen pyöräilyn mandollisuuksista ja eduista
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• liikennesäintöjen uudistaminen pyöräilyä suosivammaksi
• lasten ja liikuntaesteisten tarpeiden huomioiminen
(Tielaitos 33/1995)
3.13 Pysäköinnin valvonta - Sijainnin ohjaus?

Kaikissa suomalaisissa kaupungeissa noudatetaan rajoitettua pysäköintiä, tai
ainkpysäötrjouiake-lruhaikon.Kestulkopuolella pysäköinti on yleensä vapaata ja maksutonta niin tonttimaalla kuin
katualueillakin. Pysäköintijärjestelyillä on teoriassa pyritty vaikuttamaan liikenteen alueelliseen suuntautumiseen sekä kulkumuotojen jakautumaan. Pysäköintipolitiikka on perustunut liikennejärjestelmän sisäiseen hallintaan. Pysäköinti keskustoissa lienee myös kohtuullinen tulolähde kaupungeille. Esimerkiksi Tampereella vuosittaiset keskustan katu- ja aluepysäköinnistä saadut tulot ovat olleet 90-luvun alussa noin 12 miljoonaa markkaa. Pysäköinnin
valvonta sen sijaan yleensä toimii omakustannusperiaatteella. Ulkoisia vaikutuksia ei sen sijaan ole riittävästi huomioitu. Liikennepoliittiset tavoitteet tuntuvat usein hämärtyneen ja keskeiseksi tehtäväksi onkin muodostunut pysäköinnin rajoittaminen ja sen valvonta.
Perinteisen liikennepolitiikan pyrkimyksenä on ollut vaikuttaa pysäkoinnin
suuntautumiseen pysäköintilaitoksiin ja pysäköintialueille keskustassa. Siis
liikenteen sujuvuuden parantaminen. Pysäköintiaikojen rajoituksilla on pyritty pysäköinnin vaihtuvuuteen. Pysäköintipaikkojen niukkuudella, pysäköintiaikojen rajoituksilla ja hinnoittelulla on pyritty vaikuttamaan myös liikennemuodon valintaan joukkoliikennettä suosivasti. Seurauksena on ollut keskustojen kauppapaikkojen kilpailukyvyn heikentyminen. Kauppa ja muu yritystoiminta on siirtynyt liikennevirtojen mukana keskustojen ulkopuolelle.
Nykyisin yleinen ja ilmainen, sekä vapaampi pysäköinti ilman lappuliisan yllätysvierailuja keskustan ulkopuolella asettaa taajaman reima-alueet liikenteellisesti parempaan asemaan ja suuntaa liikennettä ja toimintoja keskustan
ulkopuolelle. Onko siten kaupunkikeskustojen vetovoima ja kilpailukyky
riippuvainen pysäköinnin määrästä ja toimivuudesta? Pysäköinnillä voidaan
omalta osaltaan sääidellä tuota kilpailukykyä. Kestävän yhdyskuntakehityksen
tavoitteena on keskustojen vahvistuminen myös pysäköintipolitiikan avulla.
Ylipäätään pysäköinnin toimivuudella on keskeinen tehtävä sijainnin ohjauksessa.
Jotta voisimme tarkastella asiaa on pysäköintitarve jaoteltava:
• asumisen
• työmatkaliikenteen
• palvelujen pysäköintitarpeeseen.
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Pysäköintipaikan sijainnin perusteella:
• pysäkointilaitoksessa
• pysäköintitontilla
• kadulla
• tontilla sijaitsevaan pysäköintiin.
Sekä edelleen:
• maksulliseen
• maksuttomaan pysäköintiin.
Pysäköinnin rajoituksella on ehkä kaikkein selvimmin nähtävä vaikutus kaupallisten palvelujen käyttöön ja sijoitukseen keskustoissa. Tämä on johtanut
lähinnä ns. erikoiskaupan valikoitumiseen keskustojen liiketiloihin. Vain pysäköintilaitosten välittömässä yhteydessä sijaitsevat suuret päivittäistavaroi
myymälät ja tavaratalot hakeutuvat keskustaan. Keskustan palvelutarjon--den
nan lisäämiseen voidaan vaikuttaa pysäköintipaikkojen määrää lisäämällä ja
nimeoadsvut aprnml.Käytösvanule
tilan puute keskustojen katualueilla, joten pysäköinnin merkittävä lisääminen
edellyttää pysäköintilaitosten rakentamista keskeisille liikepaikoille ja nimen
omaan kävelykeskustojen yhteyteen.
Pysäköintipaikkojen tarjonnalla ei ole yhtä selvää vaikutusta työpaikkojen sijoittumiseen keskusta-alueille. Työpaikkojen määrää, ts. yritysten sijoittumisen halukkuutta keskusta-alueelle säätelee lähinnä liikennevirrat, ja muut tekijät kuin pysäköinti, joka on kuitenkin osa toimivaa kokonaisuutta.Osalle
palvelualojen työpaikoista on oma pysäköintiruutu työpaikan välittömässä läheisyydessä toiminnallinen perusedellytys. Pysäköintitilat sijaitsevat yleensä
kiinteistön sisällä tai piha-alueella. Osa työtehtävistä ei vaadi välttämättä auton käyttöä. Näiden ihmisten kulkutavan valintaan voidaan vaikuttaa pysäköinnin rajoituksilla, mikäli korvaavia liikennemuotoja kehitetään kilpailukykyisiksi.
Pysäköinnin rajoitukset vaikuttavat suhteellisesti vähiten keskusta-asumisen
määrään. Keskusta-asukkaat ovat vähiten autosidonnaisia, johtuen etäisyyksien lyhyydestä päivittäisiin toimintoihin, kuten työpaikalle ja palveluihin, sekä joukkoliikenteen palvelujen parempi taso keskustoissa. Asukaspysäköinti
sijaitsee pääasiallisesti kiinteistöjen tiloissa, kadulla tai pihamaalla. Keskustaasumisen lisäämisen kynnyksenä on enemmänkin liikenteen tuomat haitat.
Asukaspysäköintiin tarvittavien ruutujen määrä on riippuvainen taajaman rakenteesta, tiiveydestä ja muiden liikennemuotojen kilpailukyvystä. Asumisen
sijoittumiseen keskusta-alueelle voidaan vaikuttaa lähinnä keskustojen viihtyisyyden lisäämisellä ja liikenteen haittavaikutusten vähentämisellä.
70 -luvulta peräisin oleva normatiivinen pysäköintipolitiikka kaavoituksessa
pyrki neutraaliin ohjaavuuteen. Pysäköintitilaa oli varattava kiinteistöistä autoistumisen edellyttämä määrä. Käytännössä kuitenkin autoistumisen alkuvaiheissa esiintyi ylitarjontaa. Myöhemmin on jouduttu jakamaan niukkuutta.
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Maankäytöllä ja siten myös pysäkointipaikkojen tarjonnalla voidaan vaikuttaa voimakkaasti autojen käyttöasteeseen. Sen sijaan autoistuminen määräytyy lähinnä käytettävissä olevan varallisuuden kautta. Kun keskusta-asumista
halutaan edistää, tulee löytää asukaspysäköinnille ratkaisuja, jotka eivät samalla vähennä asumisviihtyisyyttä. Saavutettavuuden tulee olla vähintään yhtä hyvä, mielummin parempi kuin reuna-alueilla. Katupysäköinti on keskusten luontevin pysäköintimuoto. Iltaisin ei ongelmaa kaupungeissamme yleensä ole. Asiointipysäköinnin sijoittelu samoille alueille päivisin synnyttää tilaongelman. Merkittävänä etuna asumisen keskustasijoitukselle kaupunkikoneen kannalta on toimintojen sekoittuminen ja mm. pysäköinnin tilatarpeen
javähenmiuorkytösdena.Hiltpdeönkä
työpaikkapysäköintiä voidaan merkittävästi vähentää keskusten ja kehityskäytävien asutuksen lisäämällä.

Kuva 21. Arhusin keskustan liikennesuunnitelman seitsemän elementtiä. (Arhus kommune
194b:7)

Tästä voidaan yhteenvetona todeta pysäköinnin määrän lisäämisellä olevan
vähän vaikutusta keskustojen vetovoimaan. Palvelujen suhteen pysä- vain
köintipaikkojen määrää merkittävämpi tekijä on pysäköinnin sisäinen saavutettavuus. Pysäköinnin laatu ja sijainti toimintoihin ja nimenomaan kävelykeskustaan nähden, sekä kulun heippous, visuaalinen ohjautuvuus ja opastus.

57

Täydentävä uudistaminen

UHKAT JA MAHDOLLISUUDET

Autoilijahan muuttuu kävelijäksi astuttuaan ulos autosta. Tässä kevytliikenne
kohtaa autoliikenteen. Hyvä pysäköinnin suunnittelu yhdistää kaikki liikenemuodot.
3.14 Liikenne-eroosio Liikenteen rauhoittaminen?
-

Kaupunkiympäristönune on muuttunut nopeasti erilaisiksi tekoympäristöiksi,
olivatpa ne sitten moottoriteitä, ramppeja, pysäkkejä tai kävelykeskustoja.
ja valintojaTämoniulteyprsöhjaimtenkäy s
liikenteessä. Normaalisti ei liikenteen visuaalista ympäristöä kuitenkaan
suunnitella tästä näkökulmasta. Yksipuolisesti ulkoisen saavutettavuuden tarve on ohjannut kehitystä. Kaupunkien katuympäristöön on alettu vasta
-luvulla kiinnittää entistä enemmän huomiota eräiden kaupunkien keskeis- 90
ten alueiden osalta. Liikenneympäristö kokonaisuutena on kuitenkin vailla
humanisointia. Tulevaisuuden Euroopassa liikennesuunnittelu kattaa myös
tuottaman kaupunkikuvan. Kaupunkiympäris- kolienympärstöja
tön poikkeukseton epäyhtenäisyys suomalaisissa kaupungeissa on syntynyt
pitkän prosessin tuloksena. Tätä hidasta kehitysprosessia voidaan kutsua liikenteen aiheuttamaksi eroosioksi.
Yleensä ruutukaavaan ja 1 800-luvun empirehenkeen rakennetut kaupunkikeskustat soveltuivat erinomaisesti auton mukaantuloon 1960-luvulta. Valtaosa
ns. vanhoista kaupungeistamme on historialliselta keskustaltaan rakennettu
ruutukaavan muotoon. Suomessa on esim. keskiaikaisia kävelykaupungeiksi
rakennettuja kaupunkirakenteita on ollut vähän, ja tulipaloilta säästyneitä vielä sitäkin vähemmän. Ruutukaavaisten asemakaavojen ajatus oli nopeiden hevospelien kaupunki. Komeiden ja yhtenäisten fasadien reunustamilla leveillä
kaduilla saattoi näkyä ja tulla nähdyksi. Väljyys oli tavoitteena edustavuustavoitteiden lisäksi terveydellisistä syistä ja myös paloturvallisuuden vaatimusten kautta. Niitäkin säädeltiin Turun palon jälkeen, 1 800-luvun puolivälissä
rakennusmääräysten kautta. Kaupunginosien väliin piti istuttaa puistokadut.
Pääkadut olivat leveitä ja puiden reunustamia. Vähäisempien katujen minimileveys oli säädelty. Samoin kortteleiden sisälle tuli jättää lehtevät palokujat.
kujat rakennettiin umpeen, piti rakentaa kivestä. Tuloksena oli yhtenäinen Jos
perusrakenne. Tämä rakenne on säilynyt yleensä tähän päivään saakka.
Tämän vuosisadan alussa tulivat yksilöllisten jugendkivitalojen torahampaat,
pääasiassa yksikerroksisten puutalokortteleiden keskelle. Katutila kuitenkin
säilyi ehjänä, koska rakennettiin katurajaan kiinni. Mutta kehitys oli nopeata
muuttivat ilmeensä suljetummiksi rakennusten korkeuden kasva- jaktuil
essa. Kiassismin harrastuksen myötä, 20-luvulla kiinnitettiin edelleen huomiota katutilojen yhtenäisyyteen. Myös fasadien yhtenäisyyttä ja edustavuutta varjeltiin tiukasti vielä 30-luvulla.
Funktionalismin valoisuuden ja dynaamisuuden korostus johti avoimempaan
Kaupunkien nopea kasvu suunnattiin jaktuilnepäyhsrajukn.
esikaupunkeihin. Joukkoliikenteen innovaatiot mandollistivat esikaupunkien
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rakentamisen. Keskustoissa tilaa tehtiin purkamalla vanhaa. Rakennusoikeu
rajoittaminen valoisuuden vuoksi ja yhtenäisyyden kustannuksella on ol--den
lut keskeinen piirre kaavoituksessa 50-luvulta lähtien. Rakennusoikeudesta
tuli nopean kasvun aikakauden vaihdannan väline, jossa oli myyjän markkinat.
Autoistumisen mukana on katutilan idassisista periaatteista luovuttu. Aluksi
autokaupunki nähtiin, kaupunkisuunnittelu unohti "kadun" keskeisenä ja monimuotoisena osana kaupunkilaisten elämää, koska liikenteen tilantarpeen
synnyttämä paine kasvoi kestämättömäksi. Keskustan katualue jäi liikenteen
"eroosion" kouriin. Kehitys vaati osansa, sitä mukaa kun autoistuminen eteni.
Puurivit ovat monin paikoin väistyneet ajoratojen levittämisen tieltä. Näkemäalueiden ja ryhmittymiskaistojen vuoksi on kaadettu kaupunkikuvallisesti
kannalta tärkeät puut. Katualueita on levennetty ja purettujapienlmsto
vanhoja kaupunkielementtejä liikenteen tieltä. Yksisuuntaisilla kaduilla ja
väylähierarkian loiventamisella on lisätty moottoriliikenteen sujuvuutta. Liikenteen käyttämä ajonopeus kasvoi luonnollisesti edelleen näiden toimenpiteiden kautta. Autoistumisen kiihtyessä alkoi järjestelmäsuunnittelun vaihe, ja
låhiöityminen. Autokannan ja väestön kasvulle, sekä liikenteen nopeutumiselle visioitiin kasvuvaraa. Katutilaa käsiteltiin tiemäisesti autoliikenteen
ehdoilla.
Samalla alkoi toimintojen uudelleen sijoittuminen liikenteen vuorovaikutuksen kautta. Lähikaupan merkitys väheni ja esikaupunkien ympäristö yksipuolistui toiminnoiltaan. Päivittäistavaran kauppa levisi liikennevirtojen varteen
asutuksen siirryttyä lähiöihin ja omakotialueille. Kaupan jakelujärjestelmät
ovat vaatineet osansa eroosioprosessissa. Kaupunkiseudun vanhan keskustan
merkitys muuttui lähinnä erikoispalvelujen ja hallinnon alueeksi asutuksen
vähennyttyä keskustassa. Teollisen rakentamisen jäykät järjestelmät tekivät
lopulta selvää katukuvan yhtenäisyydestä ja harmoniasta. Siellä, missä ei ollut erityisen merkittäviä rajoittavia tekijöitä, katutila muuttui tiemäiseksi, ja
likentopusavdlen.Eroisuaketojnvihysyys ja turvallisuus alenivat. Asutuksen siirtymiseen keskustan ulkopuolelle
onkin ympäristön köyhtyminen, liikenteen kasvava tilantarve, melu ja turvattomuus. Hajoamisprosessia on pyritty hillitsemään mm. alakeskusten verkostolla.
Eräänä eroosion piirteenä 80-luvulla on ollut liikennetilan jatkuva kasvu. Kehityksellä on ollut ainoastaan kasvun suunta, vaikka uudet ohikulkutiet antaisivat edellytykset vähentää kaupunkien sisäisten väylien vetävyyttä. Vanhat
keskusten läpi menneet pääväylät ovat nykyisiin liikennemääriin nähden tar peettoman leveitä. Puuttomat kadut ja nopeavauhtinen liikenne vähentävät
pyöräilyä ja jalankulkua. Jalankulun väheneminen tappaa perinteisen pienen
erikoiskaupan pääkatujen varsilta.
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"Liikenteen rauhoittamisella" olisi mandollisuus pyrkiä kanavoimaan liikenne uudelleen, lisäämään mikroliikkuvuutta ja edesauttamaan lähipalvelujen
palutsinymärö.Tseuaknmyöirpästel
keskusta-asuminen lisääntyisi (van der Berg, van der Meer, 1988). Kau-ja
punkien viihtyisyyden ja turvallisuuden edistäminen, "humanisointi" tarkoit
nimenomaan pitkäjänteistä liikenneympäristön kehittämistä ja siitä synty--tan
vää vuorovaikutusprosessia. Eroosion aiheuttamia vaurioita voidaan korjata
enimmäkseen julkisella rahoituksella. Myös yksityisen sektorin osuutta voitaisiin voimakkaasti lisätä "hyötyjä maksaa" periaatteen mukaisesti.

Kuva 22. Väylän (3,5 m leveä) välityskyky eri kulkumuotojen suhteen (Rauh et al 1994:b)

3.15 Keskustojen heikentyminen

-

Vitalisointi?

"Keskukset" ovat taajamien koko rakenteen kannalta erityisasemassaja säätelevät koko kaupunkiseudun elinvoimaa. Siksi taajamien rakenteen ja liikenneympäristön kehittäminen tulisi aloittaa keskusten elvyttämisellä (vitalisoin
luonnollisesti tärkeirnmässä asemassa. "Vitalisoinnilla" tar--ti).Päkesuon
koitetaan tässä pääkeskuksen lisäksi kaikkien kaupunkiseudun keskusten painoarvon ts. kilpailukyvyn lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Keskeisenä tavoitteena on toimintojen lisäämii en ja monipuolistaminen. Alakeskusten kehittäminen saatetaan nähdä ristiriitaisena kaupunkiseudun pääkeskuksen kehittämisen kanssa, koska keskusten välillä on kilpailua asukkaista, työpaikoista, kuluttajista, liikennevirroista. Vaarana on alakeskusten hidas ja huomaamaton periferisoituminen ja asutuksen slummiutuminen. Vaikutuksena
saattaisi olla myös kaupan keskusten lisääntyminen suunnittelemattomasti.
Myös kaupan edun mukaista on, suunnitelmallinen nykyisten resurssien hyväksikäyttö (Kauppa 2010, YM 10/95). Kiinteistökaupan villitseminen 80luvun lopun malliin ei ole kaupan, kuluttajan eikä yleisen edun mukaista.
Tarjotessaan tietyn asteista monipuolisuutta ja hyvän saavutettavuuden alakeskustenkin tukeminen vaikuttaa kaupunkirakenteiden haj ontaa hillitsevästi.
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Keinot ovat periaatteessa samat kuin pääkeskuksissakin. Painotukset vain
vaihtel.
Mikä sitten on kaupunkiseudun keskusta? Perinteiset eli ns. klassiset kaupunkirakennemallit lähtevät liikkeelle ns. keskustaetäisyyden suhteen muuttuvas
Klassiset kaupunkirakennemallit kuvaavat lähinnä maan--tamnkäyös.
käytön muutosta kaupunkien sisällä ja niitä onkin usein arvosteltu niiden
puutteellisen dynaamisuuden vuoksi (Halme, 1995). Paikkatietoon perustuvat
toimintojen sekoittumista ja intensiteettiä kuvaavat mallit lienevät nykyisin
käyttökelpoisimpia. Tällaisten mallien avulla voidaan erottaa esim. pääkeskukset, alakeskukset ja ostosvyöhykkeet. Kaupunkiseudun pääkeskus, Central Busines District (CBD) rajautumista voidaan hahmottaa erilaisten keskustahakuisten toimintojen, suhteellisen osuuden (kerrosalan) ja intensiteetin (tehokkuuden) avulla (Halme 1995).
Kaupallisten keskustojen alueellinen laajuus ja toimintojen jakautuma eivät
välttämättä vastaa kaupunkiseudun historiallista keskustaa, tai mielikuvaamme kaupungin keskustasta. Keskusta-alueiden rajaus on siten nykytilanteenja
tavoitetilanteen määrittelyä. Kaupalliset palvelut sijoittuvat kaupunkikudok
oman logiikkansa perusteella eri asteisiksi vyöhykkeiksi. Kaupallisten-sen
vyöhykkeiden ulkopuolelle jäävät asuntoalueet ja muut kaupunkielementit,
joissa kauppaa esiintyy joko hajallaan tai omina itsenäisinä alakeskuksina.
(Heikkilä-Santasalo-Karppinen, 1995).
Historiallisen keskustan määrittää yleensä vanha kaupungin asemakaava-alue,
esim. ruutukaavakeskusta, jossa keskeisenä elementtinä on tori. Historiallinen
keskusta on myös yleensä kaupunkiseudun pääkeskus. Suomalaisten pääkes
omaleimainen tunnuskuva ovat empireasemakaavojen johdonmukaiset-kusten
rakenteet. Ne antavat mandollisuuden edelleen kehittää selkeän toiminnallista, ja erilaisiin tarpeisiin joustavaa kaupunkirakennetta niiden omista lähtökohdista, muuttamatta historiallista perusrakennetta.
Mentaalinen keskusta (mielikuvaan perustuva) taas voidaan määrittää lähinnä
mukaan missä kaupunkilaiset keskinmäärin liikkuvat ja minkä he keskus- sen
taksi kokevat. Rajat piirtyvät kaupungin tunnusten mukaan. Tärkeimpiä esim
tyypillisen suomalaisen kaupunkiseudun pääkeskuksen tunnuksia ovat tori,
kirkko, hallintorakennus sekä erikoiskauppa, joukko asuinrakennuksia, mahdollisesti rautatieasema ja linja-autoasema jne. Myös tuotantoelämän tunnukset usein nähdään suomalaisen teollisuuskaupungin keskustassa. Keskusta
määrittyy myös rajaavien tai yhdistävien luonnonelementtien mukaan. Tällaisia ovat meri, joki, järvi, topografia jne. Rajana voi muodostaa myös este, kuten rautatie tai moottoritie. Mentaalinen keskusta yhdistää siten tavallaan
kaikki keskuksen toiminnalliset elementit ja määritystavat. Mentaalisesta keskustasta käytetään yleensä synonyymia "ydinkeskusta".

61

Täydentävä uudistaminen

UHKAT JA MAHDOLLISUUDET

Mielenkiinto "kävelykeskustojen" rakentamiseen lisäintyi 1 990 -luvulla voimakkaasti. Toimenpiteet kohdistuivat lähinnä tonen ja tavaratalojen yhteyteen sijoitettujen kävelyaukioiden rakentamiseen, torialueiden kunnostukseen
sekä kävelykatujen rakentamiseen. Vanhimmat hankkeet ovat jo 1960 -luvulta
lähtien. Ensimmäinen suomalainen kävelykatu toteutettiin jo 1966 Tammisaaressa kansanäinestyksen jälkeen. Näyttää siltä, että kävelykeskustojen toteuttaminen on hallinnollisesti hyvin vaikeata. Moni hanke yhä odottaa toteutustaan. Kaikki toteutuneet hankkeet ovat vaatineet virka- ja luottamusmiehilta poikkeuksellista ja henkilökohtaista panostusta. Suomessa on edetty kävelykeskustojen toteuttamisessa muita Pohjoismaita selvästi hitaammin. Merkittävimpänä esteenä tämän kaltaisen kehityksen tiellä on kielteisten asenteiden runsaus ja tiedon puute. Asukkaat ja kauppiaat vasta opettelevat niiden
toimintaa (Heikkilä, Santasalo, Karppinen, 1995). Samoin kaupunkisuunnittelijat vasta pohtivat niiden tehtävää kaupunkien liikenteellisessä kokonaisuudessa.
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Kuva 23. Kokonaisjärjeste/man suunnittelu on liikenteen ja maankäytön suunnittelun ja ohjauksen yhdistämistä. (Tiehankkeiden suunnittelu)

Tulokset ovat toistaiseksi kaupungin koko liikennejäijestelmästäja maankäytöstä irrallisia osasia. Hankkeissa on jouduttu etenemään askel askeleelta, mikä onkin periaatteessa järkevää. Suomi seurailee yleistä eurooppalaista kehitystä ja on oletettavissa, että kävelykeskustat tulevat meillekin ajan myötä.
Suomalaisten kävelykeskustojen kehittämisestä on valmistumassa ympäristö-
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ministeriön tutkimus v. 1995. Irralliset, väliaikaiset kokeiluratkaisut eivät toimi koko kaupunkikoneen kannalta toivotulla tavalla. Tämä on omiaan lisäämän kielteisiä asenteita kaikkia uudistuksia kohtaan. Kävelykeskustojen toteutus on nähtävä osana keskusten elvyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kävelykeskustat ovat myös keino ratkaista konttoroituneiden keskusten yöaikai
autioitumisen ja päiväaikaisen ruuhkaisuuden synnyttämiä ongelmia. Ne-sen
parantavat keskusten sisäistä saavutettavuutta, parantavat joukkoliikenteen
kilpailuasemaa, lisäävät mikroliikkuvuutta jne. Keskusten toiminnallisesti kokoavana elementtinä kävelykeskusta on liikennettä rauhoittava ja koko keskuksen kehittämisen kannalta tärkeä. Tähän ihannetapauksessa yhtenäiseen
nauhaan liittyy kaikki keskuksen palvelujen kannalta keskeiset toiminnot.
Tärkeimpiä liikenteen kannalta ovat:
• liikennemuodot yhdistävä matkakeskus
• pysäköintilaitokset suurten myymälöiden yhteydessä
• pyöräliikenteen pääväylät
• virkistyksen pääväylät
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Kuva 24. Kokonaisfärjestelmän suunnittelun osa-alueita. (Kaupunkiseudun liikennejärjeste/män suunnittelu - Yksityiskohdista toimenpidekokonaisuuksiin. 1994)

Kävelykeskusta sijoittuu luontevimmin kaupallisen pääkeskuksen (CBD) alueelle ja eri asteisina variaatioina kaikkien alakeskusten ytimeksi. Kaikki muut
sijoittumisratkaisut itse asiassa ovat kaupunkikoneen kannalta virheellisiä.
Tilastollinen seuranta ja yhteistyö kaupunkilaisten ja kauppiaiden kanssa on
kävelykeskustan jatkuvan kehittämisen perusedellytys. Kävelykeskustojen
ympärille tulisi luoda myös vaihettumisvyöhyke, sekä toiminnallisessa että
liikenteellisessä mielessä. Palvelujakautuma muuttuu jatkuvasti ja vetovoimatekijät siirtyvät paikasta toiseen. Kävelykeskustat löytänevät vakiintuneem
aseman kaupunkien kokonaisuudessa vasta ajan mukana.
-man
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET
4.1 Täydentävä uudistaminen

Kaupunkiseutujen liikenteen ja maankäytön uhkien ja mandollisuuksien perusteella on kestävän kehityksen avaimiksi löydetty seuraavia toimenpideryhmiä.
Toimenpiteet voidaan jakaa viiteen päaryhmäan:
1. Kaupunkirakenteen täydentävään uudistamiseen
2. Liikenneympäristön täydentävään uudistamiseen
3. Asuinympäristön täydentävä uudistaminen
4. Liikenteellisen järjestelmän täydentävä uudistaminen
5. Ohjausjärjestelmän täydentävä uudistaminen

. .d _r

Toimenpiteiden yhteisenä nimikkeenä on täydentävä uudistaminen.
4.2 Kaupunkirakenteen täydentävä uudistaminen
4.2.1 Taajamat

KAUPUNKISEUTU

%
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Kuva 25. Kaupunkiseudun rakenne (Ark Linkovuori 1995)

Kaupunkiseudut on nähtävä alati muuttuvina organismeina. Taajaman ja
raja hahmottuu tilastollisen väestötiheyden perusteella. Käytän- maseudn
nössä rajaa on usein vaikea hahmottaa. Kaupunkiseudun pääkeskus ja alakeskukset erottuvat muusta taajama-alueesta tihentyminä ja sekoittuneen toiminnan alueina. Keskuksia yhdistävät usein päaväylien varteen syntyneet
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taajamakäytävät. Nauhamaisina "käytävinä" tai pistemäisinä "keskuksina" ja
iralsn"kymäeotuval ydenäuistam jnen kohdealue.
Taajama-alueiden ulkopuolisia haja-asutusalueita nimitetään tässä maaseuduksi. Maaseudun taajaan asutut alueet ts. päätaajamasta irralliset taajamat
ovat maaseutukyliä. Tässä niitä nimitetään "kyliksi". Kyliä yhdistää usein
muihin keskuksiin liikenneväylien varteen syntyneet asumisen nauhat.
4.2.2 Taajamakeskukset

"Keskusten" elvyttämisen toimenpiteet edellyttävät ohjauksen kaikkien tasojen vaikutuksen yhdensuuntaistamista. Keskusten elvyttäminen edellyttää tämän vuoksi kokonaisvaltaista pitkän tähtäyksen strategian, joka on yhteydessä koko kaupunkiseudun kehittämisen kanssa. Kaupunkiseutujen koko, rakenteelliset ominaisuudet ja maankäyttö antavat luonnollisesti omat lähtökohtansa ratkaisujen soveltamiseen.
Keskukset ovat taajamien koko rakenteen kannalta erityisasemassa ja säätelevät koko kaupunkiseudun elinvoimaa. Siksi taajamien rakenteen ja liikenneympäristön kehittäminen tulisi aloittaa keskusten yhdistämisellä käytävien
avulla tehokkaammin toisiinsa. Pääkeskus on luonnollisesti tärkeimmässä
asemassa. "Vitalisoinnilla" pyritään pääkeskuksen lisäksi kaikkien kaupunkiseudun keskusten painoarvon lisäämiseen. Keskeisenä tavoitteena on toimintojen lisääminen ja monipuolistaminen. Kaupunkiseudun pääkeskuksen ja
alakeskusten välillä on kilpailua asukkaista, työpaikoista, kuluttajista ja liikennevirroista. Kaupan, kuluttajan ja yleisen edun mukaista on, suunnitelmallinen nykyisten resurssien hyväksikäyttö. Tarjotessaan tietyn asteista monipuolisuutta ja hyvän saavutettavuuden alakeskustenkin tukeminen vaikuttaa
kaupunkirakenteiden hajontaa hillitsevästi. Keskeistä on vetovoimaisuuden ja
ja työpaikka-alueina. Tämä edel- kilpauyvnehtämsoaluin
lyttää yhtäaikaisia toimenpiteitä sekä liikenteen rauhoittamiseksi, että liikenteellisen saavutettavuuden parantamiseksi kaikilla liikennemuodoilla.
Toimenpiteitä keskustojen vitalisoinnissa voivat olla esim. seuraavat:
• toimintojen sekoittumisen edistäminen
• taajamarakenteen kasvun hillitseminen
• toimintojen ulkoisen saavutettavuuden parantaminen kaikilla liikennemuodoilla
• toimintojen sisäisen saavutettavuuden parantaminen kaikilla liikennemuodoilla
• liikenteen rauhoittaminen
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4.2.3 Taajamakäytävät

"Käytävät" ovat keskusten ulkopuolisia taajama-alueita. Taajaman märitelmästä seuraa tietty asumisen vähimmäistehokkuus. Tämä aluetyyppi sisältää
laajan infrastruktuurin lisäksi huomattavan osan kaupunkiseutujen uusimmasta kerrosalasta. Ovathan ne syntyneet pääasiassa autoistumisen aikana, ts. viimeisen 30 -vuoden aikana.

Kuva 26. Täydentavän uudistamisen taajamavyöhykkeet (Ark Linkovuori 1995)

Käytävien rakenne koostuu solumaisista "reviireistä" ja "kotipaikka-alueista". Kehityskäytävien määritelmästä seuraa, että ne ovat yksitoimisia tai vain
vähnsekoitual.Käyvsitalyhekunisrsursseja. Kaupunkikoneen kannalta niiden kehittämisessä on lähtökohtana
olemassa olevan infrastruktuurin ja rakennuskannan tehokkaampi hyväksikäyttö. Sosiaalisesti kestävä uudistaminen edellyttää reviireittäin tapahtuvaa
vuorovaikutteista uudistumista. Käytäville on tyypillistä myös rakennettujen
alueiden väliin jäävä virkistysalueiden saaristo ja pajuttuneet "ei kenenkään
maat". Liikenneväylät ovat lähes ainoa julkinen tila käytävillä. Käytävien
probiematiikkaan ollaan pureutumassa 90 -luvun lopulla "lähiöuudistuksen"
"ekologisen korjausrakentamisen" muodossa. Näkökulma tulisi pikaisesti tai
laajentaa koskemaan koko kaupunkikoneen herkkää tasapainoa. Toimenpiteet
kaupunkikoneen kehityksen tasapainottamiseksi ovat moninaiset ja pienistä
osasista koostuvia. Käytävien elvyttäminen edellyttää kokonaisvaltaista pitkän tähtäyksen strategiaa käytävien vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Tämä on
yhtedsäkunime.Haltsvnikmuodtls
asettaa linjaliikenne ja sitä täydentävä kutsuliikenne. Liityntäliikenteen saavutettavuutta tulee tehostaa. Kehityskäytävät rajataan siten, että linjaliikenteelle voidaan luoda toimintaedellytykset. Tärkeimpänä tekijöinä on siten vä
ja linjaliikenteen sisäinen saavutettavuus. Ts. käytävät rajataan-estönihy
keskuksia yhdistäviksi kapeiksi käytäviksi, joiden leveyden määrittää
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kohtuulliset liityntäliikenteen mandollisuudet linj aliikenteen väylille, esim.
polkupyörällä, kutsubussilla jne. Toimiva ja vetovoimainen käytävä edellyttää reviirien sisäisen liikenteen rauhoittainista ja sisäisen saavutettavuuden
parantamista.
4.2.4 Maaseutu kylät

Maaseutuun kuuluu harvaan asuttuja mm. asunto-, ja tuotantoalueita, sekä jrrallisia pieniä taajamia, joiden liittäminen taajamakäytävään ei ole tarkoituksenmukaista. Keskustaajamien ulkopuolisia taajaan asuttuja alueita kehitetään
maaseutukeskuksina täydentävällä uudistamisella. Maaseudulla liikenne perustuu edelleen pääasiassa yksityisauton käyttöön. Aluetyypin eriytyminen
maaseututaajamiin eli kyliin on tavoitteellista. Vanhat historialliset rajaukset
ovat joskus nykyisten liikenneyhteyksien ja aluerakenteiden kannalta vanhentuneita. Kuitenkin kestävä kehitys lähtee maaseutukylien vetovoiman palauttamisesta ja liittämisestä osaksi kaupunkiseudun kokonaiskehitystä. Liittäminen tapahtuu ulkoisen saavutettavuuden parantamisella. Toimenpiteet maaseudulla ovat pitkäjänteisiä ja maaseudun ominaispiirteitäja tuotantotapaa tukevia. Maaseudun "maaseutuistaminen" edellyttää tämän vuoksi pitkän tähtäyksen strategiaa, joka on yhteydessä myös kaupunkiseutujen tavoitteelliseen
kehittämiseen. Vaikka hallitsevana liikennemuotona on autoliikenne voidaan
määrätietoisella toiminnalla kylissä luoda edellytyksiä myös kutsuliikenteen
joustavalle toiminnalle. Linjaliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi
yhdistetään linjaliikenteen linjoja ja pienennetään peittävyyttä. Kaupunkiseutujen taajamien jatkuva hallitsematon laajeneminen voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti vain aluehallinnon uudistamisella, ks. kohta 4.6.
Kuntien välistä kilpailua voidaan käyttää myös terveen aluerakenteen täydentämisen välineenä, jos kasvu suunnataan yhdyskuntatalouden kannalta tarkoituksenmukaisesti nykyisiä rakenteita tukemaan. Kaupungin ja maaseudun tavoitteet voidaan eriyttää ja työnjakoa tulee korostaa. Kilpailu asukkaista on
Jos aluehallinnon kautta tervehdytetäänsinätervkhypusa.
infrastruktuurin ja palvelujen järjestelmiä hyötyjä maksaa periaatteelle, ja
luovtanyheisk pärvtubenoisa, tuvlo
asumisen ja yritysten investoinneista täydentävään uudistamiseen. Kylät ovat
maaseutumaisen asumisen ja tuotantotoiminnan alueita. Kylien ulkopuoliset
alueet toimivat elintarviketuotannon alueenaja "kaupunkikoneen" uudistumisen alueena, ekologisena pankkina, ja virkistyskohteena.
4.3 Liikenneympäristön täydentävä uudistaminen
Liikenteen rauhoittaminen

4.31

Liikenteen rauhoittamiseksi kutsutaan kaikkia niitä toimenpiteitä joilla vaikutetaan makroliikkuvuuden vähentämiseen ja mikroliikkuvuuden lisääntymiseen. Tällä pyritään toimintojen monipuolistumiseen ja viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääntymiseen. Liikenneympäristön kehittäminen aloitetaan
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liikenteen rauhoittamisella keskuksissa, käytävissä ja kylissä. Käytännön toimenpiteenä aloitetaan ajoratojen kaventaminen ja pysäkoinnin vähittäinen
siirtäminen tonteilta katualueille. Lisäksi puserretaan löysä tilankäyttö pois
ajoradoilta. Autoliikenteen jäsennöintiä tiukennetaan. Tarpeettomat erilliset
ryhmittymiskaistat poistetaan. Liittymiä sallitaan alemman tason väylillä nykyistä enemmän, jos se merkitsee samalla ajonopeuksien hidastumista. Liikenneympäristön ratkaisut suunnitellaan huolellisesti liikenneturvallisuuden
näkökohdat huomioiden. Säästynyt tila, esim rinnakkaiskaduista, käytetään
osittain pysäköintiin. Pyöräilylle varataan pääväylät autoliikenteen ajoratoja
kaventamalla. Muualla pyöräily sekoitetaan jalankulun kanssa. Jalankululle
varataan aukiomaisia "paikkoja" katutilaa jäsennöimällä. Liikenteen rybmi
korostetaan puurivein. Historialliset puurivit palautetaan. Toteutus ta--tysa
pahtuu luontevimmin katuhierarkian alapäästä lähtien. Liikenteen rauhoittaminen voidaan aloittaa samanaikaisesti väylähierarkian jyrkentämisellä. Saavutettavuuden parantamisen kanssa syntyvää ristiriitaa voidaan välttää väylien hierarkian jyrkentämisellä ja harmonisella liikennemuotojen yhteensovittamisella. Tärkeintä on katujen tilallinen suunnittelu nykyistä monikäyttöisemmäksi. Hallitseva liikennemuoto ydinkeskustoissa on jalankulku ja pyöräily.
Ydinkeskusta-alueen rajautuminen tulisi näkyä selvästi katualueiden ilmeen
muuttumisena. Lähiympäristö ohjaa liikkumista sekoittuneena ja monimuo
-toisenarkm.Tälöientopusaklvätirey
lisääntyessä ja ajoratojen kavetessa. Kauempaa lähestyttäessä tulisi erot--den
tua selkeät keskuksen historialliset ja kaupalliset tunnusmerkit.
Liikenteen rauhoittamisen keskeisenä instrumenttina on kävelykeskusta. Kävelykeskusta sijoittuu luontevimmin kaupallisen ydinkeskustan (CBD) alueelle ja eri asteisina variaatioina kaikkien alakeskusten ytimeksi.
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Kuva 27. Ydinkeskustassayhdislyvät kaikki keskustan määrilystavat. (Ark Linkovuori 1995)
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Kävelykeskustojen toteutus on nähtävä osana täydentävään uudistamiseen
tähtääviä toimenpiteitä. Ne parantavat keskustojen sisäistä saavutettavuutta,
parantavat joukkoliikenteen kilpailuasemaa ja lisäävät mikroliikkuvuutta.
Ydinkeskusten toiminnallisesti kokoavana elementtinä kävelykeskusta on liikennettä rauhoittava ja koko keskuksen kehittämisen kannalta tärkeä. Tähän
ihannetapauksessa yhtenäiseen nauhaan liittyy kaikki keskuksen palvelujen
kannalta keskeiset toiminnot.
Tärkeimpiä liikenteen elementtejä kävelykeskuksissa ovat:
• liikennemuodot yhdistävä matkakeskus
• pysäköintilaitokset suurten myymälöiden yhteydessä
• pyöräliikenteen pääväylät
• virkistyksen pääväylät
Kävelykeskustojen ympärille tulisi luoda hidasliikenteen vaihettumisvyöhyke. Hidasliikenne koskee kaikkia liikennemuotoja myös joukkoliikennettä ja
ja ti- pyöräil.Lkentauhomietnfysrakide
lankäytön suunnittelun avulla.
4.3.2 Mooftoriliikenteen saavutettavuuden parantaminen

Toisena ja oleellisena tehtäväalueena on keskusten vetovoiman lisäämisessä
täydentävän uudistamisen edellytysten lisäämisessä on saavutettavuuden ja
ja muun yritystoiminnan menestys parntmie.Kskuvähtapn
riippuu sekä ulkoisesta, että sisäisestä saavutettavuudesta, että aukioloajoista.
Ulkoinen saavutettavuus riippuu kaikkien liikennemuotojen kulkuyhteyksien
nopeudesta, matka-ajasta, kustannuksista ja miellyttävyydestä. Tähän liittyy
myös keskusten pysäköinnin joustavuus. Ulkoisen saavutettavuuden parantaminen ei saa olla ristiriidassa liikenteen rauhoittamisen kanssa. Molemmat
ovat saman asian kääntöpuolia. Liikenteen "hierarkisen jäsennöinnin jyrkentämisellä" ja väylien tasapainoisella kehittämisellä voidaan päästä harmoniseen lopputulokseen. Sisäisen saavutettavuuden määrää pysäkit, pysäköinnin
sijoittuminen, kulkuyhteydet keskuksen katuverkossa ja naapurisuhteet. Naapurisuhteilla tarkoitetaan monipuolisen tarjonnan tuomia etuja, eli toimintojen liittymistä ja sekoittuneisuutta. Sisäisen saavutettavuuden kannalta on
ja pysäköintilai- kesinävlyutakehimn,pysäötadu
tavaratalojen
yhteydessä.
Pysäköintipolitiikka
vaatii
myös
tasapainoistokset
ta kehittämistä. Aukioloaikojen vapauttamisella voidaan vaikuttaa keskustan
erikoiskaupan ja lähimyymälöiden sisäiseen saavutettavuuteen ja kilpailukyvyn parantamiseen suuriin päivittäistavaramyymälöihin nähden. Tällä hetkellä lainsäädäntö tukee lähinnä suuria yksiköitä yhtenäistämällä ja rajoittamalla
aukioloaikoj a.
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4.3.3 Pyöräilyn saavutettavuuden parantaminen

Ks. 3.12.
Pyöräilyverkko on toistaiseksi pääväylien ja virkistysreittien tasolla useimmissa suomalaisissa kaupungeissa jo pääosin olemassa. Nämä väylät muodostavat hyvän pääreittiverkon, jota tulee täydentää alemman asteisella hidasvauhtisen pyöräliikenteen verkostolla. Pääreittien lisäksi tarvitaan kaupunkien keskusten sisäisen polkupyöräliikenteen hierarkisen verkon luomista. Osittain on pyöräily tarkoituksenmukaista myös sekoittaa jalankulun kanssa. Sekoittuminen on mandollista alueilla, joilla liikenne on fyysisen ympäristön
syistä hidasvauhtista. Jalankulkijoidenja pyöräilijöiden yksilövastuuta liikenteessä tulee korostaa nykyistä enemmän kieltojen ja rajoitusten sijaan.
Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus ilmenee erityisen selvästi tarkasteltaessa polkupyörän käyttömandollisuuksia kaupungeissa. Suomalainen poikkeuksellisen hajanainen taajamaympäristö on vaikeuttanut pyöräilyn kilpailukykyä kohtuuttomasti muiden liikennemuotojen suhteen nimenomaan siellä
missä sen käyttöalue on parhaimmillaan tiheään asutuissa keskustoissa. Valtaosa matkoista on juuri lyhyitä ja taajaman sisäisiä matkoja. Pidemmillä
matkoilla polkupyöräily toimii yhdessä joukkoliikenteen kanssa, jos liityntä
on eräs merkittä--mandolisukpret.Pyöäilnosud me
vä keino autoliikenteen ongelmien vähentämiseksi. Myös pyöräilyn talviliikenteen osuutta voidaan lisätä merkittävästi liikenneympäristön täydentävän
uudistamisen toimenpitein. Muualla Euroopassa pyöräilyn lisääminen on ympäristötietoisuuden mukana tullut keskeiseksi liikennepolitiikan tavoitteeksi.
Suomessa seurataan yleisiä eurooppalaisia trendejä pienellä viiveellä. Pyöräilyn osuuden lisäämiseksi suomalaisissa taajamissa tulisi ryhtyä seuraaviin
toimenpiteisiin:
• pyöräilyn turvallisuuden edistäminen
• kattavat, hierarkiset pyöräilyn verkostot keskusten ympärillä
• polkupyöräilyn ja jalankulun sulauttaminen keskuksissa
• pyöräilyn ja joukkoliikenteen liitynnän edistäminen
• pyöräilyn palvelujen parantaminen
• pyöräilyn huomioiminen talvikunnossapidossa
• liikennesääntöjen uudistaminen pyöräilyä suosivammaksi
4.3.4. Pysäköinnin saavutettavuuden parantaminen

Ks. 3.13.
Pysäköinnin saavutettavuuden parantamisella voidaan merkittävästi vaikuttaa
toimintojen sijoittumiseen. Pysäköinnin sisäinen saavutettavuus on pysäköintipaikkojen määrää merkittävämpi tekijä toimintojen sijoittumisen suhteen.
Sisäiseen saavutettavuuteen vaikuttavat pysäköinnin laatu ja sijainti toimintoihin ja nimenomaan kävelykeskustaan nähden. Kulun helppous, visuaalinen
ohjautuvuus ja opastus ovat erittäin tärkeitä asioinnin miellyttävyyteen
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vaikuttavia tekijöitä. Hyvä pysäköinnin suunnittelu yhdistää kaikki
liikennemuodot.
Pysäköinnin rajoituksella on ehkä kaikkein selvimmin nähtävä vaikutus kaupallisten palvelujen käyttöön ja sijoitukseen keskustoissa. Tämä on johtanut
lähinnä ns. erikoiskaupan valikoitumiseen keskustojen liiketiloihin. Vain pysäköintilaitosten välittömässä yhteydessä sijaitsevat suuret päivittäistavaroi
myymälät ja tavaratalot hakeutuvat keskustaan. Keskustan palvelutarjon--den
nan lisäämiseen voidaan vaikuttaa pysäköintipaikkojen määrää lisäämällä, ja
ja ulkoista saavutettavuutta parantamalla. Käy- nimeoadsät
tännössä vastaan tulee tilan puute keskustojen katualueilla, joten pysäköinnin
merkittävä lisääminen edellyttää pysäköintilaitosten rakentamista keskeisille
liikepaikoille ja nimen omaan kävelykeskustojen yhteyteen.
Pysäkointipaikkojen tarjonnalla ei ole yhtä selvää vaikutusta työpaikkojen sijoittumiseen keskusta-alueille. Työpaikkojen määrää, ts. yritysten sijoittumisen halukkuutta säätelee lähinnä liikennevirrat, ja muut tekijät kuin pysäköin
Yritysten luonne liikennehakuisuus, asiakashakuisuus, työvoimavaltaisuus,-ti.
logistiikka, tilantarve, kiinteistökustannukset jne määrää sijoituksen. Pysäköinti on kuitenkin osa yritysten sijainninsuunnittelua. Osalle palvelualojen
tyopaikoista on oma pysäköintiruutu työpaikan välittömässä läheisyydessä
toiminnallinen perusedellytys. Osa työtehtävistä ei vaadi välttämättä auton
käyttöä. Näiden ihmisten kulkutavan valintaan voidaan vaikuttaa pysäköinnin
rajoituksilla, mikäli korvaavia liikennemuotoja kehitetään kilpailukykyisiksi.
Pysäköinnin rajoitukset vaikuttavat suhteellisesti vähiten keskusta-asumisen
määrään. Keskusta-asukkaat ovat vähiten autosidonnaisia, johtuen etäisyyksien lyhyydestä päivittäisiin toimintoihin, kuten työpaikalle ja palveluihin, sekä joukkoliikenteen palvelujen parempi taso keskustoissa. Asukaspysäköinti
sijaitsee pääasiallisesti kiinteistöjen tiloissa, kadulla tai pihamaalla. Keskusta-asumisen lisäämisen kynnyksenä on enemmänkin liikenteen tuomat haitat.
Asukaspysäköintiin tarvittavien ruutujen määrä on riippuvainen taajaman rakenteesta, tiiveydestä ja muiden liikennemuotoj en kilpailukyvystä.
Maankäytöllä ja myös pysäköintipaikkojen tarjonnalla voidaan vaikuttaa voimakkaasti autojen käyttöasteeseen, mutta sensijaan autoistuminen määräytyy
lähinnä varallisuuden kautta. Kun keskusta-asumista halutaan edistää tulee
löytää asukaspysäköinnille ratkaisuja, jotka eivät samalla vähennä asumisviihtyisyyttä. Ratkaisujen tulee olla vähintään yhtä hyviä, mielummin parempia kuin reuna-alueilla. Katupysäköinti on keskusten luontevin pysäköintimuoto. Iltaisin ei katupysäköinnin tilaongelmaa kaupungeissamme yleensä
ole. Asiointipysäköinnin sijoittelu samoille alueille päivisin synnyttää tilaongelman, koska pysäkoinnin vuorottelu ei yleensä toimi. Asukkaille varatut
paikat ovat päivisin usein käyttämättömiä ja vastaavasti asiointipaikat iltaisin.
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4.4. Asuinympäristön täydentävä uudistaminen
4.4.1. Tiivistäminen

Ks. 3.9.

Tiivistämisen tavoitteena tulee olla maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kannalta tarkoituksenmukainen kaupunkirakenne. Tiivistämisellä pyritään
kaavataloudellisen aluetehokkuuden parantamiseen, tehtyjen rakennusinvestointien ja olemassa olevan infrastruktuurin parempaan hyödyntämiseen. Tuvistäminen tulee tapahtua yhdyskuntakoneen kestävän kehittämisen ehdoilla.
Tämän vuoksi tarvitaan alueellista priorisointia. Kaupunkirakenteen tiivistäminen aloitetaan keskuksista käsin jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliiken
Toisena vaiheena seuraa käytävien ja helminau--tensavu lt.
hojen (kylät) uudistava täydentäminen. Kaavataloudellisia virheitä voidaan
korjata ainoastaan voimakkaan kasvun olosuhteissa ja yksittäisten hankkeiden kautta.
ALUEEWNEN PRORISOINTI
—.

cz:I::::t

1.vydhyke

3.vyWiyke

LJ 4. vyähykc

Kuva 28. Alueellinen priorisointi (Ark Linkovuori 1995)

4.4.2 Toimintojen monipuolistaminen

Pysähtyneen kasvun aikana on koko yhdyskunnan kannalta tarkoituksenmukaista satsata yhteiskunnan tuki pieniin yksittäisiin hankkeisiin. Tarvitaan yhteiskunnan tukemien avainhankkeiden lisäksi vuorovaikutteista asukkaiden ja
taloyhtiöiden intresseistä lähtevää uudelleenkaavoitusta ja rahoitusapua. On
selvätmdyöshteikunaoj delrvinta.
Aluerakentamiseen ja suuriin yhtenäisiin rakennushankkeisiin tulisi suhtautua
pidättyvästi, koska ne heikentävät täydentävien hankkeiden kilpailukykyä.
Kysynnän ollessa vähäinen vaikuttaa pienikin häiriö kilpailukykyyn. Täydennysrakentamisen ohjauksessa on keskeistä huomioida samalla koko yhdyskunnan toiminnallisen tervehdyttämisen tavoitteet. Ohjauksessa tulisi tähdätä

72

Täydentävä uudistaminen

JOHTOPÄÄTÖKSET

yhdyskuntarakenteen toimintoja monipuolistaviin uudishankkeisiin ja pieniin
toteutusyksiköihin. Monipuolistamisella on keskeinen merkitys alueiden idipailukykyyn. Toimintoja monipuolistavat hankkeet ovat työvoimavaltaisia
korjaushankkeita tai vanhaan rakenteeseen sovitettuja pieniä uudisrakennushankkeita. Vuorovaikutteiset keinot toimintojen sijainnin ohjauksessa ovat
keskeisen tärkeitä. Tämän vuoksi toimintojen monipuolistamiseen liittyy aina
myös yhdyskuntarakenteenja liikenneympäristön täydentävä uudistaminen.
4.5 Liikennejärjestelmän täydentävä uudistaminen
Toimintaperiaate

4.51

Ks.3.5.

Siirryttäessä eri liikennemuotojen kytkeytymisessä yhdeksi uudeksi kokonaisjärjestelmäksi, jossa eri liikennemuodoilla on oma toisiaan täydentävä
tehtävänsä. Kullakin liikennemuodolla on oma tehtävänsä omalla vahvuusalueellaan. Kunkin liikennemuodon vahvuusalue määräytyy kilpailukyvyn
perusteella. Kehityksen liikkeelle panevana voimana on liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteinen, taloudellinen ja fyysinen ohjaus. Lyhyellä tähtäimellä voidaan tehdä paljon myös joukkoliikenteen innovaatioiden kehittämisellä ja tukien j ärkevämmällä kohdentamisella.
Luodaan pitkäjänteinen liikennesuunnittelun strategia, joka yhdistää "rakenteellisen ohjailun" ja "liikenteen rauhoittamisen" toimintalinjat keskenään.
Samoin yhdistetään "uuden rakentamisen" ja "nykyisen ylläpidon ja vähäisen
parantelun" periaatteet keskenään. Näin luoma toimintalinja.a voidaan nimittää "täydentäväksi uudistamiseksi". Liikkumisperiaatteena on "liikennemuodosta riippumaton tasa-arvo". Toimintalinjaa voidaan kuvata seuraavilla
periaatteilla.
• Kaupunkiseuduilla on pidättäydyttävä nykyisen liikenneverkon täydentävässä uudistamisessa.
• Uusiin väylähankkeisiin on suhtauduttava nykyistä kriittisemmin.
• Taajamissa toteutetaan liikenteen rauhoittamiseen tähtäävä ohjelma keskuksissa, käytävissäja kylissä.
• Taajamissa toteutetaan kaikkia liikennemuotoja koskeva saavutettavuuden
parantamiseen tähtäävä ohjelma keskuksissa, käytävissä ja kylissä.
• Toimenpiteet priorisoidaan kaupunkirakenteen kehittämisstrategian mukaisesti.
• Toteutus tapahtuu pieninä prosessinomaisina toimenpiteinä.
4.5.2 Liikenneturvallisuuden laajentaminen
Ks.3.5.

Yhteiskunnallinen näkökulma liikenteeseen laajentaa liikenneturvallisuuden
kattamaan myös liikenteen välilliset seuraukset, eikä näe liikennettä vain kuljetusverkostona, vaan yhtenä yhdyskunnan monista toiminnoista, tosin
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sellaisena, joka vaikuttaa suuresti ympäristöön ja viihtyvyyteen. Liikenteen
haitat ovat tämän näkemyksen mukaan paljon suuremmat kuin pelkät terveyteen, kustannuksiin, ruuhkiin ja pääomiin liittyvät seikat. Yhteiskunnallisen
näkökulman mukaan tulee liikenneturvallisuuteen sisällyttää myös liikenteen
aiheuttamat maankäyttöongelmat. Toisin sanoen liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä arvioitaessa tulee huomioida myös niiden
vaikutus maankäyttöön laajemminkin. Tämä pitää sisällään myös inhimillisen, kokemuksellisen ympäristön ja sen vaikutuksen ihmisten käyttäytymiseen kaikkine seurausvaikutuksineen. Tällaisia voisi olla esimerkiksi autoliikenteen liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutus kävelyliikenteen houkuttelevuuteen ja pyöräilyn suosioon ja niiden vaikutus edelleen alueen palveluiden laatuun, liikenteen määrään ja liikennenopeuksiin - jne.
4.5.3 Hinnoittelujärjestelmä

Ks. 3.4.
Ulkoisten kustannusten mukainen hinnoittelu tarkoittaa sitä, että markkinatalouden hinnoittelujärjestelmän piiriin otetaan myös liikenteen ulkoiset haitat
ns. aiheuttaja maksaa - periaatteen eli rajakustannushinnoittelun mukaisesti.
Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin liikennemuodon kohdalla erikseen asetetaan
puntariin kysymys sen käyttäjien velvollisuudesta itse vastata myös ko. liikennemuodon ulkoisista haitoista, kuten päästöt - melu - onnettomuudet - tien
kuluminen - ruuhka. Toisin sanoen sovelletaan ns. käyttäjä maksaa- ja hyötyjä maksaa- periaatteita. Samalla, kun liikenteen hinnoittelu nähdään nimen
omaan kestävän kehityksen mukaisen markkinatalouden edistäjänä. Se voidaan nähdä lisäksi myös ns. tarpeellisen ja tarpeettoman liikenteen määrittämisenä. Markkinatalouden mukaisesti ja riittävän laajasti koko yhteiskunnan
kannalta maanteltynä esim. "kannattamaton" liikenteen osa vähenee ja loppuu. Samoin väylien ylläpitoon ja uusien rakentamiseen suhtauduttaneen nykyistä huomattavasti kriittisemmin. Toisin sanoen järjestelmä toimii kysynnän ja tarjonnan säätelynä yleisen edun kannalta tarkoituksen mukaisella tavalla. Järjestelmä voi edesauttaa myös kustannustehokkuuden paranemista ja
investo hkampyödntäis,ekvrou dnmkaisempana kohdentumista. Kullakin liikennemuodolla olisi oma yhteiskunnalle
aiheutuviin kustannuksiin pohjautuva verotuksensa. Todettakoon, että paljon
kiistelty autoliikenteen kokonaisverotus oli 1994 tasolla, joka suurin piirtein
vastasi liikennemuodon yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia kun myös
ulkoiset kustannukset huomioidaan. Kokonaisverotuksen tasoa ei toisin sanoen ole tarpeen nostaa. Kysymys on enemmänkin maksujen tarkoituksenmukaisemmasta kohdentamisesta.
Järjestelmän käyttöönotto ei välttämättä merkitse joukkoliikenteen yhteiskunnallisen tuen loppumista, eikä yhteiskunnan muiden säätelyjärjestelmien lopettamista vaan entistä tarkemmin kohdistuvaa ja tarkoituksenmukaisempaa
on järkevän lii- sätely.Kkimanätövuoriksenalt
kenteen tukeminen ja maankäytön vuorovaikutuksen kannalta haitallisen
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liikenteen tuen lopettaminen. Tuella tarkoitetaan tässä kaikkea suoraa ja epäsuoraa tukea mukaanlukien myös kaupunkirakenteen kehittämisen mandollistama epäsuora tuki. Kaikki nämä periaatteet ovat myös meillä 90-luvun Suomessa ajankohtaisia kaupunkiseudun koosta riippumatta. Tärkeätä joukkoliikenteen tukemisessa on että luodaan harmonia kaupunkiseutujen rakenteellisen kehityksen ja ohjauksen kanssa. Infrastruktuurinja liikenteen tukea "täsmäjaetaan" vain sinne missä liikenteellä on mandollisuus kehittyä kokonaisjärjestelmän kannalta terveeseen suuntaan. Joukkoliikenteen tukemiseen on
oteavmuknsjiaetryhmäjokasiötv.
Tietullit eivät Suomessa ole kannatettava vaihtoehto sen perinteisessä muodossa. Jäykän tullijärjestelmän käyttö siirtäisi liikenteen alemman tason väy
Suomessa nuo väylät on tehty niin vetäviksi, että toivottua vaikutusta ei-lie.
syntyisi. Sen sijaan synnytettäisiin uusia ja yhteiskunnan kannalta paljon vakavampia ongelmia liikenneturvallisuuden ja maankäytön alueella. Järjestelmän kalleus olisi myös ylittämätön tosiasia.
Ongelman ydin on kuitenkin kustannusten paikkaan ja aikaan sitoutumaton
kohdentuvuus. Pelkästään polttoaineen verotuksen kautta kerättävillä maksuilla ei voida vaikuttaa kysyntään siellä missä haitat (kustannukset) ovat
suurimmat. Näitä alueita ovat nimen omaan taajamat. Ajosuoritteiden seurannan vaikeus on ongelman aiheuttaja. Tie- ja ratayhtiöiden toiminnan kautta
saatetaan kustannusten kohdentumista tehostaa. Kustannusten kohdentuvuu
kuitenkin innovaatioiden kautta tulossa uusia ratkaisuja. Esimerkiksi-teno
ajoneuvoon kiinnitettävien sähköisten tunnistimien avulla voidaan tulevaisuudessa saada väylille omat taksansa. Näin ajosuoritteita voitaisiin verottaa
puhelinsykäysten tapaan. Hinta määräytyisi ajankohdan ja väylän sekä ajoneuvotyypin mukaan. Näin polttoaineen ja autojen ostohinnan verotusta voitaisiin vastaavasti keventää ja päästä entistä tarkoituksenmukaisempaan ja
täsmällisempään kysynnän ohjaukseen. Kokonaisverotus järjestelmässä olisi,
kuten jo todettiin, vakio joka määräytyy kunkin liikennemuodon yhteiskunnalle aiheuttamien ulkoisten kustannusten mukaan. Verotuksella ei olla toistaiseksi vaikutettu myöskään päästöihin.
Päästöihin kohdistuvana verotusmuotona voitaisiin pakokaasuanalyysin ja
vuotisenajklmrputeaskriyäpouvea.
Näin voitaisiin myös päästöjen verotusta kohdentaa oikeudenmukaisemmin.
Tämän järjestelmän toteuttaminen olisi suhteellisen yksinkertaista jo nyt, koska siinä tarvittava hallinto (Ajoneuvorekisteri) ja välineistö (autokatsastus) on
olemassa. Autokatsastuksen yhteydessä mitataan jo nyt pakokaasupäästöt jo
vuoden aikana kertyneet ajokilometrit. Tätä vain ei ole kyt- jakontrlid
ketty liikenteen hinnoitteluj ärj estelmään.
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• Kerätyt varat käytetäin kunkin liikennemuodon yhteiskunnalle aiheuttamien kustannusten kattamiseen.
• Maksut peritään käytön ja haitta-asteen mukaan.
• Verotustaso mäiräytyy eritellen henkilöauto-, kuorma-, linja-, taksi-, raitio-, raide-, kevyt-, ja lentoliikenne.
• Alueellinen liikennejärjestelmä huomioidaan.
Hinnoittelu vaatii liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksen ohjauksen huomioimista. Hinnoittelulla tulee tukea yhdyskuntarakenteiden kestävää kehitystä.
4.5.4 Alueellinen liikennejärjestelmä

Ks. 3.10.
• joukkoliikenteellä tuetaan maankäytön uudistavaa täydentämistä
• luodaan pyöräilykeskustat
• luodaan kävelykeskustat
• elvytetän kaupunkikeskusten taloudellista vetovoimaa
• kytketän liikennemuodot tehokkaasti matkaketjuiksi
• annetaan joukkoliikenteelle toiminnallisia etuuksia

Kuva 29. Alueellinen liikennejärjestelmä (Ark Linkovuori 1995)

4.5.5 Matkaketjut

Ks. 3.11.
Taajamaliikenteessä ei henkilöauto- ja joukkoliikenteen joustavaa kytkentää
ole onnistuttu luomaan. Liikermemuotojen kytkennässä tulee lähteä eri liikennemuotojen todellisten vahvuuksien hyväksikäytöstä. Kytkentää ei voida
nähdä pelkästään autoliikenteen vähentämisen keinona, vaan käyttäjän liikkumisen järkeistämisen keinona. Henkilöliikennemuotojen siirtymä- ja
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korvattavuusmandollisuuksien parantaminen edellyttää liikenteen kehittämistä asiakaslähtöisesti matkaketjuperiaatteen mukaisesti. Matkaketjuhan on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki alkaen kävely- ja odotusajoista, tiedonsaannista, maksuista, siirtymisestä liikennemuodosta toiseen aina terminaalien tai
pysäkkien viihtyisyyteen ja palvelutasoon saakka.
Kullakin joukkoliikenteen muodoilla on oma tehtävänsä ketjussa. Kehittämällä matkakeskuksia selkeiksi ja helppokulkuisiksi, voidaan joukkoliiken
asemaa kilpailussa yksityisen autoliikenteen kanssa parantaa. Joukkolii--ten
kenteen ja pyöräilyn yhdistäminen on myös joukkoliikenteen käyttöasteen
kannalta edullista. Polkupyöräilyn ja linja-autoliikenteen välillä on näennäisesti kilpailua, mutta ne myös voivat tukea toisiaan. Tarvitaan uutta innovaatiota, jolla liityntää voidaan tehostaa. Yhdistämällä auto- ja junaliikennettä
ja sen liityntä voidantukelähpmaistruelknä
-likentä.
4.5.6Li njaliikenteen peittävyys
rIIj

Joukkoliikenteen linjasuunnittelu on ollut neutraalia ja suuntaamatonta. Tavoitteena on ollut hyvät joukkoliikennepalvelut kaikille. Tavoite on kuitenkin
johtanut palvelutason heikentymiseenja laajaan joukkoliikenteen subventoin
koska väestötiheys ja kaupunkirakenteet eivät ole taanneet riittävää käyt--tim,
töastetta kaikkialla. Subventoinnilla on ylläpidetty "kannattamattomia", linjoja ts. tyhjänä ajavia busseja. Tämä on, sekä ehkäissyt kustannusperusteisen
hinnoittelun sekä teknisen ja maankäytöllisen innovaation. Joukkoliikenteen
on edesauttanut myös yhdyskuntarakenteiden hajoamista.
lajverko
Linjaliikenteen linjojen peittävyyttä tuleekin pienentää samalla, kun palveluastetta parannetaan. Peittävyyden tulee olla sidoksissa alueellisen liikennejär jestelmän kehittämisen kanssa. Tärkeintä on linjojen jatkuvuus ja kokoava
luonne. Esimerkiksi nauhamainen rakenne ja rengasmainen rakenne pitää tukeutua keskuksia yhdistävään kokonaisuuteen, jossa matka-ajat ovat yhdyskunnan kokoon nähden siedettäviä. Tähtimäisissä rakenteissa on viime vuosina pyritty yhdistämään reittejä siten, että kaikki linjat kulkevat pääkeskuksen
eli tulevaisuudessa matkakeskuksen kautta. Verkkomainen rakenne, jossa on
vain heikkoja keskuksia on joukkoliikenteen kannalta kaikkein epäedullisin.
Säännöllisen ja tiheävälisen linjaliikenteen ulkopuolelle jäävien alueiden korvattavuus- ja liityntäniandollisuuksia kehitetään kutsuliikenteen avulla.
4.5.7 Kutsuliikenne

Ks. 3.11.
Joukkoliikenteen kehittämisellä nykyistä joustavammaksi, nopeammaksi ja
mielytävksodanjuliemotnkpauyärt.
Kutsujärjestelmä ja reaaliaikainen informaatiojärjestelmä tekevät tuloaan
Suomeen. Harvaan asutut ja linjaliikenteen ulkopuolelle jäävät taajama-alueet
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edellyttävät kutsubussi- ja linjataksijärjestelmiä. Järjestelmää tulisi kehittää
perinteisten linjaliikenteen rinnalla. Tämä edellyttää luonnollisesti käyttäjä
maksaa - periaatteen noudattamista ja muita taloudellisten ohjailukeinojen
käyttöä.
Maankäytön suunnittelu on avainasemassa pyrittäessä kehittämään kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää. Hyvä liikennejärjestelmä tarjoaa liikkumismahdollisuudet kaikille "kehityskäytävien" varrella ja "keskusten" alueella asuville. Linjaliikenteen peittävyyttä tulee rationalisoida riittävän käyttöasteen
saavuttamiseksi sen kaikilla osilla. ulkopuolelle jäävien palveluja voidaan
merkittävästi parantaa mm. uusilla innovaatioilla, kuten linjatakseilla ja kutsubusseilla joissa on elektroninen kutsujärjestelmä. Yhdyskunnan kestävän
kehittämisen kannalta (sisältää myös sosiaalisesti kestävän kehityksen) on
j oukkoliikennetarjon tärkeinluodap tenkhiymsäuva
siellä, missä siedettävä käyttöaste voidaan saavuttaa. Joukkoliikenteen kur--ta
jistumista ei voida laittaa autoistumisesta syntyneeksi ongelmaksi. Maankäy tön ratkaisut ovat olleet liikennemuotoihin nähden liian neutraaleja. Joukkoliikenteen erityisasemaa ei ole riittävästi tuettu maankäytöllä.

______________

saavutettavuus
paranee

maankaytto ja
linjaliikenne tukevat
toisiaan
kayttdaste
paranee

SUJIJVLIUS

"

fl paranee

TAYDENTAVA
UUDISTAMINEN

henkildautojen
suorite laskee

kustannukset
laskevat

Kuva 30. Maankäytönjajoukkoliikenteen kestävä vuorovaikutus. (Ark Linkovuori 1995)

4.5.8 Sujuvuus
Ks. 3.11.

Fyysisen tilankäytön keinoin voidaan vaikuttaa liikennemuotojen väliseen
kilpailukykyyn. Joukkoliikennekaduilla, joukkoliikennealueilla, sekä pääväylillä ja moottoriteillä annettavilla erilaisilla joukkoliikenteen sujuvuuteen vaikuttavilla etuisuuksilla on huomattava vaikutus matka-aikojen lyhentymiseen,
jopa n. 50 %. Lisäväylien tai bussikaistojen rakentaminen on vaikutuksiltaan
selkeästi vähäisempi, kuin ne toimenpiteet jolla väyläpinta-alaa ei lisätä.
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järjestelmän avulla voidaan reittien joustavuutta ja käyttöastetta lisätä ulatak
tapaan. Paradoksaalista on, että liikennöitsijät ja taksiliitto suhtautuvat-sin
asiaan nihkeästi, vaikka liikennemuotojen palvelun kehittäminen voidaan
nähdä tienä koko alan kannattavuuden parantumiseen kaluston luonnollisen
uusiutumisen myötä.
Työaikojen porrastuksella ja etätyön lisääntymisellä on vain käyttöasteen
huippuja tasaavaa vaikutusta. Kimppakyydeillä, yms. on ehkä jonkin verran
voitu vaikuttaa henkilöautojen käyttöasteeseen ja ruuhkien vähentämiseen
kaupungeissa. Kaikki käyttäjien tottumuksiin vetoavat ja itse järjestelmään
vaikuttamattomat toimenpiteet ovat liian idealistisia ja vaikutuksiltaan vähäisiä. Asenteiden muutosta kuitenkin tarvitaan.
4.6 Ohjausjärjestelmän täydentävä uudistaminen
Aluehallinnon kehittäminen

4.61

Ks. 3.2.
Aluehallinnon täydentävä uudistaminen on pintajänteistä toimintaa. Suuret
muutokset vaativat toteutuakseen aikaa, koska niissä on kyse hallintokulttuurin muutoksista. Muutos ei tähtää lopullisuuteen tai edes kovin pitkäikäiseen
ratkisun.Alehorgaistulekndymvuoe
kuluessa, muutosvastustuksesta huolimatta, tapahtumaan paljon rakenteellisia
kulttuurisia muutoksia. Mikäli organisaatiot eivät itse pyri mukautumaanja
alueelliseen kehitykseen ja sen mukanaan tuomiin vaatimuksiin on uhkana
niiden yhteiskunnallinen syrjäytyminen ja lopulta uudistumiseen kykenemättömien organisaatioiden lakkautus tarpeettomina.
Tulevan aluehallinnon organisaatiot tulee vastata maankäytön alueellista rakennekehitystä. Yhdyskuntien alueellinen koko ja liikenteellinen vaikutusalue muuttuu jatkuvasti. Yhdyskuntarakenteissa tapahtuva jatkuva alueellinen
muutosprosessi edellyttää hallinnon organisaatioiden kehittämistä:
• historiallinen läänintason hallinnon korvaaminen seudulliseen kehitykseen
sidotulla hallinnolla. Sellaisia voisivat olla esim. nykyisten maakuntien
pohjalle rakennetut organisaatiot
• seudullisen kehityksen ja hallintorajojen kytkentä, esim. kaupunkiseutujen
rajojen mukaan
taiyösäknlued
• kuntien lähihallinnon kehittämistä kohti pienempiä alueellisia ja paikallisia yksiköitä kotipaikkahallinnoksi
Aluehallinnon uudistuksen ratkaisuna voitaisiin nähdä lääninhallinnon tehtävien siirtäminen nykyisen maakuntahallinnon pohjalle rakennettuihin organisaatioihin. Uudistus edellyttää valtion ja kunnallisen maakuntahallinnon palvelujen yhdistämistä saman katon alle. Tällöin myös maakunnallinen näkökulma, palvelujen asiantuntevuus ja maakunnallinen identiteetti jopa korostuisi nykyisestä. Päällekkäisyys vähenisi selkeästi ja vuorovaikutus
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lisääntyisi. Tällä voitaisiin merkittävästi lisätä seudullisen ja valtakunnan tason suunnittelun koordinointia. Yhdyskuntasuunnittelussa seudullisten kaavojen merkitystä voitaisiin korostaa nykyisestä huomattavasti. Hallintorajojen
kytkeminen, esim. tilastollisten työssäkäyntialueiden rajojen mukaisiksi on
ja jatku-ainkteorsmdla.Täeytrulvasnie
van seurantaa. Taajama-alueiden ja maaseudun organisaatioiden ylätaso voitaisiin yhdistää kaupunkiseutujen hallinnoksi. Ihannetapauksessa tämä organisaatio olisi yhtäkuin maakunnan hallinto.

kotipaikka

TAAJAMAT
MAASEUTU

UPUNKIS
_______

MAAKUNTA

VALTIO

(::I:

ta aj am at
maaseutu
kaupunseutu

_________________

I

maakunnat

Kuva 31. Aluehallinnon täydentävä uudistaminen (Ark Linkovuori 1995)

Kuntien kilpailua voidaan käyttää hyväksi suuntaamalla taajama-alueiden ja
koko kaupunkiseudun aluehallinnon maseudnproitakehysä
tavoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää riittävän voimakasta maakunnallista
hallintoa. Muuten uhkana on edelleen kuntarajojen jakupnisedlt
kaupunkirakennetta hajoittava vaikutus. Kuntien lähihallinnon kehittäminen
kohti pienempiä alueellisia ja paikallisia yksiköitä kotipaikkahallinnoksi vähentää maaseudun ja taajamien välistä ristiriitaa. Piirien rajaus tulee liittää jo
alun alkaen myös täydentävän uudistamisen strategiaan.
4.6.2 Vuorovaikutteinen ohjaus

Ks. 3.3.
Kuvassa "vuorovaikutuksen ohjauksen" (kuva 32 s. 81) malli perustuu teoriaan, jonka mukaan liikenne on seuraus erilaisten yhteiskunnan toimintojen
välisistä vuorovaikutussuhteista (ks. kohta 3.3). Liikenteen synty, eli liikennetarve on näin ollen selitettävissä taloudellisilla tekijöillä. Liikennejärjestel
tuottama tavoitettavuus puolestaan vaikuttaa toimintojen sijoittumiseen.-män
Toimintojen sijoittuminen vaikuttaa edelleen liikennevirtoihin ja liikkumis-
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tapaan. Keskeisiä keinoja liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteisessa ohjauksessa ovat:
• yhdyskuntien kehitysprosessien tutkiminen ja niistä oppiminen
• taloudellisten ja toiminnallisten etuuksien hyväksikäyttö säätelemällä kysynnän ja tarjonnan suhdetta
• intressiryhmien tarpeiden huomioiminen ja hyväksikäyttö säätelemällä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista
• rullaavaa eli jatkuvaa yleiskaavoitusta, jolla ohjataan fyysisen ympäristön
kehitysprosessia
Nämä toteutetaan kestävän kehityksen periaattein, markkinatalouden ja fyysisen suunnittelun keinoin. Kehityksen ohjauksen on oltava vuorovaikutteisuu
perustuvaa ja koko yhteiskuntaa koskettavaa. Liikennettä ja maankäyttöä-ten
ja laskelmien eivodanäsutlpekiäsn,artoje
avulla, rahaa ja taloudellisia odotusarvoja jakamalla. Kaupunkiseutuistuminen edellyttää myös aluepolitiikan uudelleenarviointia. Kaavoituskäytäntö on
ainmuot klseinyhuatlenvima,
muuttunut
hitaammin
pysynyt
muuttumattomana
tai
vaikka lainsäädäntö on
kuin käytäntö. Karttakeskeisen suunnittelun, ja projektin toteutukseen tähtäävästä suunnittelun rinnalle tarvitaan pitkäjänteinen täydentävän uudistamisen
strategia. On siirryttävä vaiheittain yhdyskuntien alueellisen kehityksen vuorovaikutteiseen ohjaukseen. Passiivisuus manakäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen suhteen johtaa nykyisen kaltaiseen kompromissinomaisiin ja pakonomaisiin ratkaisuihin, jossa korjaavilla toimenpiteillä on kiire ja niiden vaikutus vähäinen. Kysymys on myös todennäköisen ja tavoiteltavan kehityksen
välisistä valinnoista pitkällä aikajänteellä. Vuorovaikutteiseen yhteiskuntaan
tarvitaan yhteiskunnan kaikkia elämänaloja koskevaa yhdensuuntaista strategiaa.
LIIKENTEEN JA MAANKAYTON VUOROVAIKUTUS
ULKOISET
ohjaus
rjonta

ohjaus

-

/i)tä

)

Iiikkumistarve
seuranta I

I MAANKiY1TÖ

tuatokset
suuntautuminen

U1KENNE

saavutettavuus
vaikutusten arviointi

1

vaIkutusten arviointi

VUOROVAIKUTUSPROSESSIN OHJAUS

Kuva 32. Vuorovaikutuksen ohjaus (Ark Linkovuori 1995)

strategia
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Kaupunkiseutujen kehittäminen edellyttää aluehallinnolta:
• asemakaavoituksen keskeisen aseman romuttamista
• rakenteellisen kehitysprosessin vuorovaikutteista hallintaa
• lopetetaan kestävän kehityksen vastainen epäsuorat subventiot
• siirrytään palvelujen ja infrastruktuurin ulkoiset kustannukset huomioon
ottavaan hinnoitteluun
• suunnitteluorganisaatioiden tulee selvittää perinteisen muoto-opillisten, juridisten, taloudellisten, liikenneteknisten jne, seikkojen lisäksi monimutkaisia, vielä suurelta osaltaan tutkimattomia vuorovaikutussuhteita
• kun nämä lainalaisuudet opitaan tuntemaan voidaan niitä myös muuttaa
haluttuun suuntaan
Kaikkiin taajamarakenteen ja liikenneympäristön kehittämisen keinoihin ja
esteisiin tulee kiinnittää huomiota seudullisessa suunnittelussa. Vuorovaikut
ajattelun liikkeelle saaminen edellyttää uutta ennakkoluulotonta asen--teisn
netta kaikilta suunnittelun kentän osapuolilta.

SUUNNITTELUN KENTTÄ
taso

ylikansallinen
valtakunnallinen

taloudellinen
ohjattavuus

taso

seudullinen

TÄYDENTÄVÄ

taso

paikallinen

UUDISTAMINEN

taso

hihiympristhn

ohjattavuus

taso

Kuva 33. Kaupunkisuunnittelun ohjaukseen tarvitaan kaikilla tasoilla taloudellisen, )5rysisen
ohjauksen harmonisointia. (Ark Linkovuori)
janormtivse
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5 KIRJALLISUUS
5.1 Yhdyskuntarakenteen muutos
• Andersson, Harri
Eurooppalainen kaupunkiuudistus ja suomalainen kaupunki.
Tera357.
• Andersson, Harri
Rakennettu ympäristö - kaupunkirakentamisen modemina projektina.
Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus 1988
• Bengs, Crister 1993
Spekulation, plats, tid samt folkning.
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Julkaisuja 113. Tampere
• van der Berg & van der Meer 1988
Dynamics of urban systems:
General trends and Dutsh experiences.
Environment and Planning A20.
• Foucault, Michael 1980
Questions on geography. Teoksessa
Gordon, C (toim.)
Power/knowledge
Selectied interviews and other writings 1972-1977.
• Halme, Timo 1995
Oulun yliopisto
Kaupungin sisäinen rakenne, kaupunkirakenteen haj autuminen,
työmatkaliikenne ja ydinkeskustan toiminnallisen rakenteen muutos.
• Hankonen, Johanna 1994
Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta
ISBN951-6728
Otatieto 1994
• Harmaajärvi, Irmeli
VTT
Kaupunkirakenneanalyysi.
Espoon kaupunkirakenteen kehitys, osa 3
• Horelli, Kukkonen 1995
Kirjoituksia kaupungista
Ruohonjuuritaso uudistaa kaupunkipolitiikan, artikkeli
YM Katse kaupunkiin, Helsinki 1995
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• Jantunen, Jutta, 1995
VTT
Suomalaisen yhdyskunnan suuntaaminen kestävän kehityksen polulle.
• Kosonen, Leo 1989
Kuopion yleiskaava, Kaupunkirakenteen muutos 1960-2005
Kuopinka
/ Tutkimuksia Sarja B 54/1989
• Luukinen, Ari
YM
Keskustan kaupallinen kehittäminen, miten lisätä keskustan vetovoimaa...
• Laurila, Aarne (toim.)
Nykyihmisen etiikkaja moraali
Oriveden opiston 70 -vuotisjuhlakirja
• Nordberg-Schulz, Cristian 1980
Genius Logi
Towards a phenomenology of architecture
• Pitkäranta, Harri
YM
Yhdyskuntarakenteen seurantaj ärj estelmä 1980-90
tilastotietoja
Julkaisemto
• Schulman, Hany 1990
Alueelliset todellisuudet ja visiot
Helsingin kehitys ja kehittäminen 1 900-luvulla.
A18, Espoo
TKJY,
• Tilastokeskus 1990
Taajamat 1990
Väestölaskenta 1990, osa 11
ISBN 951-47-6528-1
• Vartiainen, Perttu 1991
Seutuistuminen yhdyskuntasuunnittelun haasteena
Tera103:2

• Wuori, 011i
Teollisuuskaupungin rakenne ja rakenteen muutos
yliopisto - Aluetieteen laitos, TampereTampern
ISBN 951-44-2540-5
• YM 6/1994
Mitä tehdä Suomen lähiöille
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• YM 10/1995
Kauppa 2010
Kaupan toimintaympäristö ja rakenne
TapioRsmu
5.2 Liikenne ja maankäyttö
• de Boer, E. (Ed) 1986
Transport Sosiology. Sosial aspects of Transport Planning
Urban and Regional Plannig Series, Volume 35. Pergamon Press 1986.
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