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Tiivistelmä  

Taajamien  ja  kylien elinvoimaisuuden kehitys  on  voimakkaasti sidoksissa 
niiden houkuttelevuuteen asuinpaikkoina sujuvien  ja  turvallisten liiken-
neyhteyksien läheisyydessä. Toisaalta lähipalvelujen käytön vähentyminen 

 on  yksi tieverkon parantumisen  ja autonkäytön  lisääntymisen aiheuttama 
kehitystrendi. 

Työn tavoitteena  on  selvittää miten  haja-asutusalueella toteutettu uusi no-
pea tieyhteys  on  vaikuttanut tien vaikutusalueen elinvoimaisuuden kehi-
tykseen, asutuksen  ja  toimintojen sijoittumiseen sekä  matkojen  suuntau-
tumiseen. Esimerkkihankkeena  on Lahti-Orimattila tieyhteys. 

Elinvoimaisuustarkastelussa  selvitetään vaIkutusalueen sosioekonomises
-sa  kehityksessä tapahtuneita muutoksia uuden tieyhteyden tuomien saa-

vutettavuusmuutoksien funktiona. Asiointipaikan valintamallilla tutkitaan, 
miten uuden tieyhteyden rakentaminen vaikuttaa tien vaikutusalueen väes-
tön asiointikäyttäytymiseen palvelutatonnan pysyessä ennallaan. Tarkas-
telua täydennetään teemahaastatteluilla, joissa selvitetään vaikutusalueen 
yleisiä kehityspiirteitä  ja  tieyhteyden parantamisen roolia niiden vahvista-
jana  tai  hillitsijänä.  

Uusi, nopea tieyhteys  on  selvästi vähentänyt matka-aikaa sekä keliolosuh-
teiden takia tehtävää matka-aikavarausta tien vaikutusalueella. Sekä työs-
säkäynnin että päivittäis-  ja erikoistavarakaupan  osalta Landen merkitys 

 on  uuden tieyhteyden myötä korostunut. 

Landen rajan tuntumassa  on  uusi tieyhteys vahvistanut vallitsevaa kehitys-
tä. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat tien keskivaiheille, jonka työssä- 
käynnistä  ja asioinnista  merkittävä  osa  on  siirtynyt Orimattilan keskustaa-
jamasta Lahteen. Uudella tieyhteydellä  on  ollut vaikutusta myös työssä- 
käynnin lisääntymiseen Orimattilan keskustaajaman eteläpuolisista kylistä 
Lahteen. 

Suurin merkitys uudella tieyhteydellä  on  kuitenkin ollut yleisen liikennetur-
vallisuuden edistäjänä. Lisäksi uusi tieyhteys  on  lisännyt henkilöautolla 
tehtäviä asiointi-  ja  vapaa-ajan  matkoja. 
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Abstract 

The development of the vitality of built-up areas and villages is strongly lin-
ked to their attraction to residents and businesses in the vicinity of fluent 
and safe transport connections. On the other hand, the diminishing number 
of local services is a development trend caused by improved traffic network 
and increased car ownership. 

The objective of the study is to examine the impacts of a new, rapid rural 
road on the development of vitality, on the location of residences and other 
activities as well as on the distribution of trips in the area of influence of the 
road. The road between Lahti and  Orimattila  was selected as an example. 

The vitality analysis includes the assessment of the changes in the socioe-
conomic development of the impact area induced by the new road and imp-
roved accessibility. The market potential analysis evaluates the impacts of 
improved accessibility on the retail sales and on the distribution of shop-
ping trips. Furthermore, interviews and surveys were conducted to examine 
the general development trends and the role of the improved road connec-
tion in promoting or restraining the development of the impact area of the 
road. 

The new, rapid road connection has significantly reduced the actual travel 
time and the extra time reserved for the trip due to e.g. extreme weather 
conditions. Moreover, the role of the city of Lahti at the other end of the 
new road connection as a major attractor for shopping trips has improved. 

The new road connection has promoted the existing development of 
suburbanization in the vicinity of the border of the city of Lahti. The greatest 
impact has occurred in the middle part of the road segment. A significant 
part of the commuter and shopping trips have shifted from the smaller city 
of  Orimattila  to the major commuting center of Lahti. Commuting from villa-
ges located south of  Orimattila  to Lahti has also increased due to the new, 
rapid road connection. 

The new road has had major contribution in promoting traffic safety. This is 
supported by decreasing number of traffic accidents. 

Furthermore, the new road has increased the number of private vehicle 
trips, especially shopping and leisure trips. 
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JOHDANTO  

1 	JOHDANTO 

Työssä tutkitaan esimerkkihankkeen avulla uuden tielinjauksen vaikutuksia 
tien vaikutuspiirin elinvoimaisuuden kehitykseen ennen  ja  jälkeen tien ra-
kentamista. Esimerkkihankkeena  on  uuden, nopean väylän rakentaminen 

 Lahti-Orimattila välille. 

Työn tavoitteena  on  selvittää miten  haja-asutusalueella toteutettu uusi no-
pea tieyhteys  on  vaikuttanut tien vaikutusalueen elirivoimaisuuden kehi-
tykseen  ja  asutuksen  ja  toimintojen sijoittumiseen sekä  matkojen  suuntau-
tumiseen. 

Uuden  Lahti-Orimattila tieyhteyden vaikutusalueen elinvoimaisuuden kehi-
tystä tarkasteltiin aikasarjaan perustuvalla tilastollisella analyysilla elin-
voimaindikaattorimenetelmää soveltaen. Lisäksi suoritettiin kylien  ja  tien-
varren asuntoalueiden teemahaastattelu  ja kyselytutkimus.  

Tilastollisen tarkastelun tuloksia verrataan kylähaastatteluissa esiin  tullel- 
sun  kehitysnäkymiin  ja  tieverkon parantamisen "roolin" elinvoiman kannalta 
sekä tehdään johtopäätöksiä  haja-asutusalueen tieverkon kehittämisen 
yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista. 

Työn tuloksena voidaan arvioida uuden tien rakentamisen aiheuttaman 
"saavutettavuuskentän" muutoksia  ja  vaikutuksia tien vaikutusalueen elin-
voimaisuuteen. 
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2 	TUTKIMUSALUEEN  JA  SEN  TIEVERKON KU- 
VAUS  

2.1 	Tutkimuksen rajaus  

Tutkittavana tieosuutena  on  maantie  167  Orimattilan keskustaajaman  ja 
 Landen kaupungin rajan väliseltä osuudelta. Uuden tieyhteyden aiheut-

tamia muutoksia alueelliseen saavutettavuuteen  ja elinvoimaisuuteen  tut-
kittiin tien vaikutusalueella  (kuva  1).  Vaikutusten kohdentumisen  ja  voi-
makkuuden perusteella tien vaikutusalue jaettiin kolmeen tutkimusaluee

-seen:  tienvarren kyliin (Pennala  ja Virenoja),  Orimattilan keskustaajamaan 
(tienvarren asu ntoalueet, muut asuntoalueet)  ja keskustaajaman eteläpuo-
lisiin  kyliin (Pakaa, Niinikoski  ja Mallusjoki),  jotka eivät sijaitse tien välittö-
mällä vaikutusalueella, mutta joihin tiellä  on heijastusvaikutuksia.  Sitä 
vastoin muut Orimattilan kylät rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska uu-
della tieyhteydellä ei katsottu olevan merkitystä niiden kehitykseen.  

Kuva  1.  Uusi maantie  167  ja sen vaikutusalue 
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Saavutettavuus-  ja  elinvoimaisuusanalyysi määrittävät  viime kädessä, 
kuinka laajalle alueelle tien heijastusvaikutukset leviävät. Siten varsinai-
nen tien vaikutusalue määräytyy tarkastelemalla saavutettavuudessa  ja 

 alueellisessa elinvoimaisuudessa tapahtuvia muutoksia.  

2.2 	Tutkimusalueen tieverkon kuvaus 

Vuoteen  1 988  asti vanha maantie  167  palveli  Lahti -Orimattila  välin  liiken-
nettä.  Tie  oli mutkainen, mäkinen  ja  kapea nopeusrajoituksen ollessa  60 
km/h. Tie  oli linjattu tarkastelualueen kyläkeskusten, Pasinan, Pennalan  ja 

 Virenojan  kautta. Lisäksi raskaan liikenteen osuus vanhalla tiellä oli kohta-
lainen  ja  ohitusnäkemät  olivat huonot. 

Uusi maantie  167  valmistui  Lahti -Orimattila välille vuonna  1988. Tie on lm -
jattu  em.  kyläkeskusten  ohi  ja  on  tiegeometrialtaan  selvästi vanhaa tietä 
parempi. Uuden suoran linjauksen myötä uusi  tie on  hieman lyhyempi kuin 
vanha  tie  nopeusrajoituksen  ollessa kesällä  100 km/h  ja  talvella  80 km/h. 

 Uudelta tieltä puuttuvat kuitenkin ryhmityskaistat kyläkeskustojen liittymistä 
sekä kevyen liikenteen väylä, jotka heikentävät uuden tien käyttömuka-
vuutta. Vanhaa mutkaista maantietä, joka vielä osin toimii uuden tien  im -

nakkaistienä,  käytetään kevyen liikenteen väylänä. Lisäksi tienvarren kylis-
tä ovat poikittaiset paikallistieyhteydet länteen Lahteen johtavalle valta- 
tielle  4  ja  itään Nastolaan johtavalle maantielle  169.  

Orimattilan keskustaajamassa maantie  1 67  (Landentie)  jatkuu tienvarren 
asuntoalueiden, Lintulan, Koivulan  ja  Myllylän  ohi  ja  muuttuu maantieksi 

 1 64  (Helsingmntie)  sivuuttaen keskusta-alueen länsipuolelta. Tutkimusalu-
eeseen kuuluvista keskustaajaman eteläpuolisista kylistä johtaa seutu-  tai 

 yhdystiet  keskusta-alueen eteläpuolitse suoraan maantielle  167  (Landen - 
tie).  

Keskimääräinen vuorokausiliikenne vanhalla maantiellä vuonna  1 987  oli 
noin  31 00  autoa  ja  uudella maantiellä vuonna  1993  noin  4200  autoa. 
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3 	TUTKIMUSAINEISTO  JA  -MENETELMÄT  

3.1 	Yleistä  

Analysoitaessa  käytettävissä olevaa alueittaista aikasarja-aineistoa voidaan 
kuvata eri alueyksiköiden elinvoimaisuuden muutosta  ja  kehitysnäkymiä. 
Uuden tiehankkeen vaikutukset saadaan selville vertaamalla tien vaikutus-
piirissä tapahtuneita saavutettavuus-  ja  sosioekonomisia  muutoksia ennen 

 ja  jälkeen uuden tien rakentamisen. Työ sisältää kolme osatarkastelua 
 (kuva  2).  

Saavutettavuustarkastelussa  selvitetään tien vaikutusalueen saavutetta-
vuus kilometriruuduittain ennen  ja  jälkeen tien rakentamisen. Verrattaessa 
saavutettavuusmuutosta  ja  sosloekonomista  kehitystä arvioidaan uuden 
tien rakentamisen vaikutukset lähialueen elinvoimaan. Sosloekonomisten 
tietojen analyysissa sovelletaan kylien elinvoimaindikaattorimenetelmää 
(Hietala  1994).  Haja-asutusalueen elinvoimaa kuvaavien tilastotietojen  pää - 
ryhminä menetelmässä ovat väestörakenne, tulot  ja  varallisuus, työpaikat, 
palveluvarustus, elinkeinojen tehokkuus sekä rakennuskanta. 

Lähtö- 	Vanha tieyhteys ____ 	Uuden tieyhteyden 
tiedot 	 rakentaminen 

Tutki- 	Haastattelu-  ja 	Saavutettavu us/elm- 
mukset  j: 	kyselytutkimus 	voimaisuusanalyysi  

Ostovoiman suun-
tautumisanalyysi 

Tulokset 	Vaikutusalueen 	
Vaikutusalueen elin- 

yleinen kehitys 	
voimaisuuden kehitys- 
näkymät  

Kuva  2. 	Tutkimuksen sisältö  
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Ostovoiman suu ntautu mistarkastelussa tutkitaan asiointipaikan valintamallin 
avulla, miten uusi tieyhteys vaikuttaa  haja-asutusalueen väestön ostokäyt-
täytymiseen  ja päivittäistavarakau  pan myynteihin. Mallitarkasteluja  täyden-
nettiin teemahaastatteluilla sekä kylä-  ja asuntoaluekohtaisilla kyselyillä, 

 joissa selvitettiin paikalliset näkemykset uuden tieyhteyden merkityksestä 
lähinnä työ-  ja asiointimatkoihin,  matka-aikaan  ja vaikutusalueen  yleiseen 
kehitykseen.  

3.2 	Saavutettavuus-  ja  elinvoimaisuusanalyysi 

Saavutettavuus  kuvastaa sijainnin edullisuutta muihin paikkoihin nähden 
tiettyjen toimintojen (esim. asuminen, työpaikat, palvelut) suhteen. Saavu-
tettavuus mittaa  en  toimintojen saavuttamisen heippoutta. 

Saavutettavuus  muuttuu uuden tieyhteyden vaikutuksesta  ja  se  ilmaisee, 
 millä  alueella  on  paras liikenteellinen  asema toisiin alueisiin nähden. Saa-

vutettavuuden avulla voidaan arvioida eri  osa-alueiden elinvoimaisuuden 
riippuvuutta liikenneverkon ominaisuuksista. 

Saavutettavuudet  laskettiin Päijät-Hämeen liitossa seutusuunnittelun tar-
peisiin kehitetyllä aluesuunnitteluohjelmistolla (AS2) ennen  Lahti -Orimattila 
tien rakentamiista sekä rakentamisen jälkeen kilometrin ruuduissa. Saavu-
tettavuus määriteltiin ruutuun vaikuttavien keskusten yhteenlasketuksi  veto- 
voimaksi eli tällöin voitiin kuvata ruutuun vaikuttavien keskusten yhtaikaista 
vaikutusta. Saavutettavuus  on  sitä suurempi mitä lähempänä keskuksia 
ruutu sijaitsee  ja  mitä suurempia lähimmät keskukset ovat. Kustakin ruudus-
ta laskettiin aikaetäisyydet maaku ntakeskukseen  (Lahti), ku ntakesku kseen 

 (Orimattilan keskustaajama)  ja kyseiseen kyläkeskukseen.  Laskelmassa 
käytettiin aikaetäisyyttä kerottuna itsellään osoittamaan keskuksen 
vaikutuksen vähenemistä. Siten etäisyyden kasvaessa kaksinkertaiseksi 
vetovoima pienenee neljännekseen. Keskusten suuruutta kuvattiin  asukas- 
määrällä. 

Saavutettavuuden  laskennassa käytettiin tierekisterin mukaista yleisten tei-
den tieverkkoa  1 .1.1988  ja  1 .1 .1995  tilanteessa. Koska  1 .1 .1988  mukainen 
tierekisten sisälsi  jo parannetun  yhteyden mukaiset tiedot, korvattiin  Lahti- 
Orimattila -yhteyden tiedot ennen tilanteessa  1 .1.1987 tierekisteritiedoilla, 

 jonka mukainen tierekisteritilanne sisälsi parantamattoman yhteyden tiedot. 
Lisäksi  1.1.1988 tieverkosta  poistettiin uusi valtatie  4  yhteys  (mol)  sekä 
Landen ohikulkutie, koska näiden hankkeiden ei vielä katsottu ehtineen vai-
kuttaa yhdyskuntarakenteeseen  ja  siten vuoden  1987 sosioekonomisten ti-
lastomuuttujien  arvoihin. 

Tieverkkoa  täydennettiin Orimattilan kunnan alueella muiden kuin yleisten 
teiden osalta maanmittauslaitoksen tietietokannan mukaisilla väylillä sekä 
ennen että jälkeen tilanteessa. Tietokanta sisältää kaikki ajokelpoiset väy-
lät, joten tieverkko oli  varsin  tiheä Orimattilan kunnan alueella. Vuoden 
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1988  tilanne muodostettiin vuoden  1995  tietokannasta  siten, että ennen ti-
lanteen mukaisten karttojen avulla  1995  tietokanta muunnettiin  vastaamaan 
vuoden  1988  tilannetta uuden tieyhteyden vaikutusalueella.  

Haja-asutusalueen elinvoimaa kuvaavia  pääryhmittäisiä tilastotietoja  ennen 
tien rakentamista hankittiin Päijät-Hämeen liitosta  ja  Ti  lastokeskuksesta 
ruututietona.  

Tien  vaikutusalueelle  laskettiin  ruuduttaiset  (1  km*1  km)  elinvoiman  piste- 
määrät sekä ennen että jälkeen tien rakentamisen.  Tien  vaikutusalue  määri-
tettiin kohdassa  6.3  esitetyllä  tavalla.  Pistemäärien  laskennassa sovellettiin 
työssä  "Alempiasteinen  tieverkko  ja  kylien  elinvoimaisuus"  -kehitettyä mene-
telmää. Tähän työhön sovellettuna menetelmässä kunkin tarkasteltavan 
ruudun yksittäisen  indikaattorin  eli  tilastomuuttujan  arvo  suhteutetaan 
taustajoukkoon  eli kohdassa  6.3  esitetyllä  tavalla  rajattuun ruutujen  jouk-
koon. Kunkin ruudun  yksittäiselle tilastomuuttujalle  annetaan  pistearvo  0-
100  riippuen ruudun yksittäisen  indikaattorin  vahvuudesta verrattuna mui-
den  ruutujen  vastaaviin arvoihin. Tässä työssä käytettävissä olleiden  tilas-
tomuuttujien  määrä oli kuitenkin suppeampi kuin edellisessä työssä. Seu-
raavaan asetelmaan  on  koottu tässä työssä käytetyt yksittäiset  indikaattorit 

 ja  vastaavat  indikaattoriryhmät (lihavoitu).  

Väestörakenteen edullisuus 
Asukkaiden keski-ikä  
Alle  kouluikäisten  osuus 
Eläkeläiset 

Koulutus 
Koulutettujen osuus 

Tulot 
Valtionveronalaiset keskitulot  

Rakennuskannan uudisrakennukset 
Uusien  (<6 v)  asuinrakennusten osuus 
Uusien  (<6 v)  muiden rakennusten osuus  

Tavoitettavuus 
Tieverkkotavoitettavuus  

Ruudun elinvoimaindeksi 

Ruudun  elinvoimaindeksi  on  laskettu  indikaattoriryhmien keskiarvona  siten, 
että  tavoitettavuuden  painoarvo  on  kolmasosa ruudun  elinvoimaindeksistä.  

3.3 	Ostovoiman  suuntautumisanalyysi  

Lahti-Orimattila tieyhteyden vaikutuksia  pälvittälstavarakauppaan  arvioitiin 
 asiointipaikan valintamallilla,  joka perustuu  asiointitutkimuksien  perusteella 

 johdettuihin säännönmukaisuuksiin.  Mallin  avulla voidaan tutkia  asiointi
-paikan  sijainnissa, kilpailevassa  tarjonnassa,  ostovoimassa  tai  liikennever
-kossa  tapahtuvien muutosten vaikutuksia  asiakasmääriin  ja  asiointipaikan 

 myynti  in.  
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Asiointipaikan valintamallilla  selvitettiin, miten uuden  Lahti -Orimattila tieyh-
teyden rakentaminen vaikuttaa tienvarren kylien, Orimattilan keskustaaja

-man  sekä taajaman eteläpuolisten kylien väestön asiointikäyttäytymiseen 
palvel utarjonnan pysyessä ennallaan.  

34 	Haastattelu-  ja kyselytutkimus  

Lahti -Orimattila tieyhteyden vaikutusalueelta valittiin tarkasteltaviksi viisi 
kylää, joiden saavutettavuuteen tien rakentamisella katsottiin olevan vaiku-
tusta. Teemahaastatteluissa kyliä edustivat kyläjohtoku ntien  ja  asu kasyh-
distysten puheenjohtajat. Orimattilan keskustaajamasta haastateltaviksi 
valittiin kaupungin suunnittelupäällikkö sekä tien rakentamisen jälkeen 
voimakkaimmin kasvaneiden asuntoalueiden kyläjohtokuntien puheenjohta-
jat. 

Teemahaastatteluilla  pyrittiin selvittämään vaikutusalueen yleisiä kehitys-
piirteitä  ja  uuden tien rakentamisen roolia niiden vahvistajana  tai  hillitsi-
jänä. Haastatteluissa käsiteltyjä kehitysindikaattoreita olivat  mm.  muutto-
liikkeen  ja  rakentamisen kehitys, työssäkäynnin  ja  yritystoiminnan kehitys, 
palvelujen  ja asiointimatkojen  kehitys sekä vaikutukset joukko-  ja kevytlii-
kenteen  toimivuuteen. Lisäksi keskusteltiin uuden yhteyden vaikutuksista 
liikenneturvallisuuteen  ja  liikenteen paikallisiin ympäristövaikutuksiin. 

Tutkimukseen valittujen kylien sekä Orimattilan keskustaajaman asunto-
alueiden edustajien teemahaastattelujen yhteydessä jaettiin asukkaille eril-
linen kysely, jonka avulla pyrittiin selvittämään uuden  Lahti-Orimattila  tie-
yhteyden merkitystä lähinnä työ-  ja asiointimatkoihin,  matka-ajan  ja  matka-
aikavarauksen muutoksiin sekä tutkittavien alueiden yleiseen kehitykseen. 
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4 	HAASTATTELU-  JA  KYSELYTUTKIMUS  

4.1 	Kylien  ja  keskustaajaman teemahaastattelut  

Lahti -Orimattila tieyhteyden vaikutusalueella oli tien rakentamisella havait-
tavissa kolme eri vaikutusvoimakkuutta riippuen kylien sijainnista suhtees-
sa rakennettuun tiehen  ja sen yhdistämiin  kaupunkeihin. Suurin vaikutus 
kohdistuu niihin kyliin, joiden saavutettavuus lähimpiin kaupunkeihin 
olennaisesti parantuu.  Jos  kylä sijaitsee tarpeeksi lähellä (noin  5 km)  kas-
vukeskusta, tieyhteydellä  on vain  olemassaolevaa kehitystä vahvistava 
vaikutus. Tutkittavan tien vaikutusalueen ulkopuolelle jäävissä kylissä vai-
kutukset ovat pieniä  ja  niitä  on  vaikea yhdistää uuden tien rakentamiseen, 
koska ne ovat yleisiä  koko tieverkkomme  parantumiseen liittyviä kerran-
naisvaikutuksia. 

Seuraavassa tarkastellaan uuden  Lahti -Orimattila tieyhteyden rakentami-
sen vaikutuksia eri kehitysindikaattoreihin Orimattilan keskustaajamassa  ja 

 kylissä, joiden asukkaat käyttävät tietä Orimattilaan  tai  Lahteen matkusta-
essaan. 

Orimattilan  keskustaajaman  kehitys  

Vetovoiman,  muuttoliikkeen  ja  yhdyskunta rakenteen kehitys 

Uuden  Lahti-Orimattila tieyhteyden rakentaminen muutti Orimattilan taan
-tuvan  kehityksen suunnan, joka sai alkunsa  1950-luvulla Orimattilan suh-

teellisen saavutettavuuden huonontuessa valtatie  4:n  rakentamisen myö-
tä. Orimattila-Levanto tieyhteyden valmistuminen vuonna  1976  ja  nou-
sukausi mandollistivat Orimattilan mittavan mainoskampanjan  (mm.  "Aito 
Orimattila" matkailun edistämiskampanja). Väylän rakentamisen jälkeen ei 
Orimattilasta ole juurikaan muutettu pois. 

Uuden tien rakentamisen jälkeen Orimattila siirtyi enemmän Landen vaiku-
tuspiiriin. Landen monipuolisten vapaa-ajan  ja  terveydenhoidon palvelujen 
saavutettavuuden parantuminen yhdessä Orimattilan hyvän palveluvarus-
tuksen kanssa muodosti Orimattilasta houkuttelevan asuinpaikan.  Si-
säänmuuttajia  ja tontinostajia  on  tullut  pääasiassa Landesta  ja  pääkau-
punkiseudulta. Muuttajat ovat usein säilyttäneet työpaikkansa lähtöpaikas-
saan. Keskeisen sijainnin  ja  hyvän tieverkon ansiosta Orimattila  on  ollut 
erityisesti liikkuvien ammattinharjoittajien suosiossa.  

Tien  valmistumista silmälläpitäen kaupungin maanhankinta  ja  kaavoituk-
sen painopiste siirrettiin hyvissä ajoin uuden väylän varteen kohti Lahtea, 
Syntyneen uuden Lintulan asuntoalueen muuttajat ovat pääasiassa nuoria 
lapsiperheitä Landesta, pääkaupunkiseudulta  ja  Orimattilasta. 
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Onmattilassa  on  laaja yksimielisyys palvelujen säilyttämisestä keskusta- 
alueet  la,  joten palvelurakenteen hajoamiseen uuden tien varteen ei ole il-
mennyt paineita. 

Myös Landessa kasvu suuntautuu voimakkaasti uuden väylän suuntaan. 
 Sen  varteen  on  syntynyt koniforeita  ja  korkean  teknologian  yrityksiä sekä 

suuri Citymarket  ja  Taroustavaratalo. Renkomäkeen  on  suunnitteilla mit-
tavia asuntoalueita  ja  uusia kaupallisia yksikköjä. 

Elinkeinotoiminnan  kehitys 

Elinkeinotoiminnan  kehittymiseen vaikutti vuonna  1976  Orimattilan valtatie 
 4:än  yhdistävä maantie  164  enemmän kuin  Lahti-Orimattila tieyhteyden ra-

kentaminen. Uusi  Lahti-Orimattila  tie on  kuitenkin ollut merkittävä  imago-  ja 
 näkyvyystekijä  Orimattilalle  ja sen  yrityksille. 

Olemassaolevan yritystoiminnan kannattavuus lisääntyi saavutettavuuden 
 ja  "näkyvyyden" parantumisen vaikutuksesta. Myös työvoiman saatavuus 

parantui, koska tien rakentamisen jälkeen  on  käyty enenevässä määrin 
Landesta Orimattilassa töissä. Pääasiassa olemassaolevat yritykset laa-
jensivat toimintaansa, mutta uusia yrityksiä ei nähtävästi  laman  takia  On-
mattilaan  juurikaan hakeutunut.  Tien  rakentaminen ei ole aiheuttanut uu-
sien yritystoiminta-alueiden rakentamista. 

Uuden tieyhteyden ansiosta Orimattilan kaupalliset palvelut joutuivat uu-
teen kilpailutilanteeseen Renkomäkeen rakentuneen Tarjoustalon  ja  Lau-
neen  uuden Citymarketin ansiosta. Onmattilan vaikutusalueen ostosmark

-koja  on  tieyhteyden vaikutuksesta alkanut valua Lahteen. Orimattilalaisten 
yrittäjien onnistuneen hintakilpailun  ja  markkinoinnin ansiosta kehityksen 
suunta  on  saatu käännettyä, eikä kauppoja ole jouduttu lakkauttamaan. 
Renkomäkeen suunnitellut uudet kaupalliset keskittymät koetaan kuitenkin 
vakavana uhkana Orimattilan palvelujen kannattavuudelle tulevaisuudes-
sa. 

Työssäkäynnin  kehitys 

Landessa työssäkäynti  ja  myös Landesta Orimattilassa työssäkäynti ovat 
lisääntyneet. Orimattilaan muuttajat eivät ole tulleet työn vaan hyvän asun-
non  ja  sujuvien  yhteyksien takia  ja  ovat säilyttäneet alkuperäiset työpaik-
kansa. Uudelta Lintulan asuntoalueelta käydään lähinnä Landessa töissä. 
Pendelöinti pääkaupunkiseudulle  on  myös jatkuvasti lisääntynyt. 

Liikkuvat työpaikat hakeutuvat hyvin saavutettaviin kohteisiin, jotka tarjoa-
vat korkean asumistason  tai  muita etuja. Uuden tieyhteyden myötä  on On- 
mattilasta  turvalliset  ja  nopeat yhteydet kaikkiin ympäröiviin kaupunkeihin, 
joten tien rakentamisen jälkeen Orimattilaan  on  hakeutunut liikkuvia am-
matinharjoittajia ympäri Suomea. 
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Asioinnin  kehitys 

Yksistään tieyhteyden parantuminen ei ote paljoakaan muuttanut orimatti-
lalaisten ostokäyttäytymistä.  Sen  sijaan Launeelle  ja Renkomäkeen  raken-
netut korkealuokkaiset marketit ovat alkaneet houkutella Orimattilan  ja sen 
vaikutusalueen  asiakkaita. Toisaalta alkuviehätyksen jälkeen ovat asiak-
kaat alkaneet palata lähimpien palvelujen pariin. Osasyynä paluuseen  on 

 ollut orimattilalaisten yritysten onnistunut hintakilpailu  ja  panostus palvelu-
tason nostoon. Orimattilan eteläpuoleisista kylistä ajetaan kuitenkin hel-
pommin Lahteen asti ostoksille kuin aikaisemmin. 

Erikoistavaraostokset  on  aina tehty pääasiassa Landesta. Tieyhteyden ra-
kentaminen  on  helpottanut palvelujen hankintamatkoja  ja  tehnyt mandolli-
seksi valita harrastuksia, joita Orimattilassa ei ole. Lisäksi keskussairaalan 
terveyspalvelut ovat tulleet huomattavasti helpommin saavutettaviksi.  

Tien  rakentamisen myötä  on  myös joukkoliikenteen palvelutaso kohonnut 
lyhentyneiden matka-aikojen ansiosta. 

Tienvarren kylien kehitys  

Vetovoiman,  muuttoliikkeen  ja  yhdyskuntarakenteen kehitys  

Tieyhteyksien  parantuessa työssäkäynti kytistä  on  helpottunut  ja  niiden 
houkuttelevuus asuinpaikkoina  on  lisääntynyt. Landen  ja  pääkaupunki-
seudun vaikutusalueella työssäkäyviä perheitä  on  muuttanut kyliin. Suju- 
vien liikenneyhteyksien  ja  elinvoimaisten kaupunkien vaikutusalueella  on 

 asutus alkanut levitä uudelleen maaseudulle. 

Voimakkaimmin vaikutukset ovat havaittavissa uuden tien keskivaiheille 
sijaitsevan maatalousvaltaisen  Vi  renojan  kylän elinvoimaisu  u den  paran-
tumisessa  ja kasvupaineissa. Sen  sijaan Landen rajan tuntumassa olevan 
Pennalan kylän kasvuun vaikuttavat ennen kaikkea Landen omakotitont-
tien korkeat hinnat  ja kysyntäpaineiden  purkautuminen osittain Orimattilan 
puolelle. Uusi tieyhteys nopeuttaa tätä kehitystä, mutta voi aiheuttaa myös 
tonttihintojen kohoamista, joka puolestaan hiUitsee kehitystä. 

Kylien maanomistusolot, tarjolla oleva rakennuskanta  ja kaavoitustilanne 
 vaikuttavat kylien kasvupaineiden pu rkautumista hidastavasti  tai  edistä-

västi.  Jos  maanviljelys  on  kylässä pääelinkeinona kannattavaa, ei kysyn-
tää vastaavaa tonttitarjontaa useinkaan ilmene. Rakennuskaavattomissa 
kylissä kasvupaineet Pu rkautuvat  pi  kkuteiden  varsille  haja-asutuksena.  

Mielikuvat  ja  kilpailu tiellä liikkuvan ostovoiman hyödyntämisestä ohjaavat 
kylien palvelualuelden sijoittamista  ja  yhdyskuntarakenteen kehitystä. 
Asutusta voidaan tietoisesti suunnata uuden  tai  parantuneen tieyhteyden 
suuntaan. 
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Elinkeinotoiminnan  kehitys 

Uudella tieyhteydellä  on  ollut merkittävä vaikutus kylien kaupallisten elin-
keinojen kannattavuuteen. Joko ne kuolevat pois muualla asioinnin helpot-
tuessa  tai  niiden kannattavuus parantuu väestöpohjan kasvaessa. Kehi-
tyksen suunta johtuu kylän koosta  ja  etäisyydestä lähimpään kaupunkiin 

 tai  kaupalliseen keskittymään. 

Uudella tieyhteydellä ei katsottu olevan vaikutusta kyliin mandollisesti  ha
-keutuvaan  uuteen yritystoimintaan. 

Työssäkäynnin  kehitys  

Työssäkäynti  ympäristön kaupungeissa  on  jatkuvasti lisääntynyt. Yhä use-
ammin myös maatalousruokakunnan puoliso käy tilan ulkopuolella töissä, 
lähinnä palveluammatissa. Pennalasta  on  aina enemmistö käynyt Landes- 
sa töissä. Virenojalta  on  suuntauduttu tasapuolisesti molempiin suuntiin. 

Asioinnin  kehitys 

Uusi tieyhteys ei ole juurikaan muuttanut Landen rajalla sijaitsevan  Penna- 
Ian  kylän palvelujen hankkimiskäyttäytymistä.  Sen  sijaan tien keskivaiheilla 
sijaitsevasta Virenojan kylästä lähdetään nyt herkemmin Lahteen hankki-
maan erikoispalveluja sekä päivittäistavaraostoksille marketteihin. Myös 
Landen tarjoamista harrastusmandollisuuksista  on  tullut  suositumpia. 

Joukkoliikenteen  palvelutaso  on  parantunut  Lahti-Onmattila  tiellä  ja sen  lä-
heisyydessä lyhentyneiden matka-aikojen ansiosta. Joukkoliikenne ei ole 
taantunut tien välittömän vaikutusalueen kylissä kuten muissa Orimattilan 
kylissä. 

Orimattilan eteläpuolisten kylien kehitys 

Onmattilan eteläpuolisten  kylien, Niinikosken, Pakaan  ja  Mallusjoen  elin-
voiman kehitykseen ei uudella tieyhteydellä ole ollut havaittavaa merkitys-
tä. Yleinen tieverkoston kehitys  on  kuitenkin kääntänyt näidenkin kylien 
kehityksen kasvavaksi. Landessa, Orimattilassa  ja  pääkaupunkiseudulla 
työssäkäyvien muutto alueelle  on  ollut vilkasta. Tonttikysyntää  on  paikoin 
enemmän kuin tarjontaa. 

Yleisesti todettiin, että Landessa käyntikynnys  on  uuden tien ansiosta  ma
-daltunut  ja  houkutus ajaa Orimattilan kaupallisen tarjonnan ohi Landen 

marketteihin  on  kasvanut. Tämä ilmenee erityisesti erikoistavarakaupassa. 

Vanhan  ja  uuden tien kehitys 

Yleinen liikkumisturvallisuus  ja  erityisesti liikenneturvallisuus ovat parantu- 
neet uuden väylän myötä, vaikka uusia liikenneturvallisuusongelmia  on  
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myös syntynyt. Vanhalla tiellä läpikulkevan  ja  raskaan liikenteen loppumi-
nen  on  poistanut osan kevyen liikenteen ongelmista  ja  lisännyt asumisviih-
tyisyyttä tien läheisyydessä. Vanhalla tiellä ajoneuvoliikenteen turvalli-
suusongelmat ovat poistuneet. 

Liikenneturvallisuuden kannalta nopeusrajoitukset uudella tiellä  (80 km/h 
 talvella  ja  100 km/h  kesällä) aiheuttavat vaaratilanteita risteyksissä, maata-

louskoneita kohdattaessa  ja  pyöräilijöitä ohitettaessa. Vilkkaiden risteysten 
kohdalle tulisi saada ohituskiellot  ja ryhmityskaistat.  Myös niiden viitoitusta 

 ja  näkyvyyttä pitäisi parantaa. Maatalouskoneilta tulisi edellyttää tarpeel-
lista näkyvyysvarustelua. 

Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä tutkittavalla  tie- 
osuudella  on  onnettomuusasteella  mitattuna vähentynyt  25  %,  jos  verra-
taan tien rakentamista edeltävää  5 -vuotisjaksoa  tien rakentamisen jälkei-
seen  5 -vuotisjaksoon.  

4.2 	Kylien  ja  keskustaajaman kyselytutkimus 

Kyselytulosten  raportoinnissa tien vaikutusalue jaettiin kolmeen tutkimus- 
alueeseen: uuden tien välittömässä vaikutuspiirissä olevat tienvarren kylät, 
Orimattilan keskustaajaman eteläpuoliset kylät, jotka eivät sijaitse tien vä-
littömässä vaikutuspiirissä sekä Orimattilan keskustaajama. Lisäksi tien-
varren kyliä, Pennalaa  ja Virenojaa,  on  tarkasteltu erikseen, jotta voitaisiin 
erottaa uuden tieyhteyden merkitys tien eri osissa. Vastaavasti Orimattilan 
keskustaajamassa tarkasteltiin erikseen uuden tien varressa sijaitsevia 
asuntoalueita  ja  keskustan asuntoaluelta. Kyselylomakkeita palautettiin 
yhteensä  83  kpl  kuudelta esimerkkialueelta. 

Nopean tieyhteyden vaikutus tienvarren kyliin  

Pennala 

Pennalassa  oli  690  asukasta,  234  ruokakuntaa  ja  139  työpaikkaa vuonna 
 1992.  Ruokakuntien keskimääräinen  koko  oli  2,8  asukasta. Maanviljelijäta-

louksia oli  11  %, toimihenkilötalouksia  21  %  ja työntekijätalouksia  31  % 
 ruokakunnista (Tilastokeskus  1 994).  

Suurin  osa Pennalan  ulkopuolella työssäkäyvästä väestöstä käy Landessa 
töissä. Näillä työmatkoilla vastaajat käyttivät yksinomaan henkilöautoa. 

Uusi tieyhteys  on  vähentänyt keskimääräistä matka-aikaa Pennalasta 
Landen keskustaan noin  3  minuuttia  (20  %)  ja  Orimattilan keskustaaja-
maan noin  4  minuuttia  (33  %)  (kuva  3).  Uusi tieyhteys  on  vähentänyt tien 
kuntoon (lähinnä tien liukkauteen) liittyvää matka-aikavarausta Pennalasta 
Landen keskustaan korkeintaan  2  minuuttia. 

Ennen uuden tieyhteyden rakentamista  60  %  vastanneista kävi päivittäis- 
tavaraostoksilla Landessa,  30  %  omassa kyläkaupassa  ja  10  % Orimatti- 
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Ian  keskustaajamassa.  Uuden tien rakentamisen  ja  oman  kyläkaupan  lo-
pettamisen jälkeen  75  %  vastanneista kävi Landessa  ja  25  %  Orimattilan 

 keskustaajamassa päivittäistavaraostoksilla.  Vastaajista  40  %  ilmoitti, että 
uudella  tieyhteydellä  oli vaikutusta  päivittäistavaraostoksien hankintapaik-
kaan.  Noin puolet vastanneista teki  päivittäistavaraostoksia työmatkan  yh-
teydessä.  

Erikoistavarakaupan  osalta  90  %  vastaajista kävi Landessa  ja  10  %  vas-
taajista kävi Orimattilan  keskustaajamassa  ostoksilla ennen uuden tieyhte-
yden rakentamista. Uuden tien rakentamisen jälkeen kaikki vastaajat kävi-
vät  erikoistavaraostoksilla  Landessa. 

Noin  12  %  vastaajista ilmoitti, että uusi  tieyhteys  on  lisännyt henkilöauto- 
matkoja.  Erityisesti  asiointi-  ja  vapaa-ajan matkat ovat lisääntyneet. Toi-
saalta uudella tiellä ei katsottu olevan vaikutusta  Pennalaan  muuttaneiden 
muuttopäätökseen. Suurin  osa  Pennalaan muuttajista  on  tullut  Landesta.  

•  Landen keskusta 	 Pennala  

Orimattilan  keskustaajama  

Orimattila  

Pakaa  
Matka-ajan  Iyhenemrnen (%)  
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	 taajama 

Kuva  3. 	Uuden tieyhteyden vaikutus matka-ajan lyhenemiseen tutki- 
musalueelta  Landen keskustaan  ja  0  rima tt/Ian keskustaaja-
maan  
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Uudella tieyhteydellä  on  ollut suuri merkitys nimenomaan työssäkäynti
-matkojen  nopeutumisen  ja  liikenneturvallisuuden paranemisen kannalta 

 (kuva  4).  Sen  sijaan asiointi-, koulu-  ja  vapaa-ajan  matkojen  osalta ei tiellä 
katsottu olevan suurta merkitystä. Vastaajista  60-70  %  ilmoitti, että uudella 
tiellä  on  oUut  positiivinen merkitys Pennalan yleiseen kehitykseen  ja  väes-
tömäärän  kehitykseen, mutta negatiivinen merkitys kylän kauppapal-
veluille. 

Virenoja 

Virenojalla  oli  527  asukasta,  178  ruokakuntaa  ja  90  työpaikkaa vuonna 
 1992.  Ruokakuntien keskimääräinen  koko  oli  2,9  asukasta. Maanviljelijäta-

louksia oli  17  %, toimihenkilötalouksia  13  %  ja  työntekijätalouksia  30  % 
 ruokakunnista (Tilastokeskus  1 994).  

Noin puolet Virenojan ulkopuolella työssäkäyvistä käy Landessa  ja  puolet 
käy Orimattilan keskustaajamassa töissä. Kaikki vastanneet käyttivät 
henkilöautoa sekä työmatkoilla että asiointimatkoilla. 

• Työssäkäyntimatkat 
cV 

/ • 
Asiointimatkat 

/ 	Pennala 

/ 
Koulumatkat vj1flOi  

Vapaa-ajan matkat /  Orimattila  

Liikenneturvallisuus 
Nilnikoski  

Uuden tieyhteyden merkitystä erittäin tärkeänä Pakaa  

tai  tärkeänä pitävien osuus vastanneista (%) ________ ___________  

100 

ILIH&iftIf1 
Pennata 	Virenoja 	Etel.  kylät 	Kesk. taaj. Muu 

tienvarsi  keskus- 
taajama  

Kuva  4. 	Uuden tieyhteyden vaikutus eri  matkaiyhmiin  ja  liikennetuivalli- 
S  uuteen  tutkimusalueella 
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Uusi tieyhteys  on  vähentänyt keskimääräistä matka-aikaa Virenojalta Lah-
den keskustaan noin  8  minuuttia  (47 %)  ja  Orimattilan keskustaajamaan 
noin  2  minuuttia  (29 %). Lumisten  ja  liukkaiden tieolosuhteiden  takia tehty 
matka-aika varaus Landen keskustaan  on  uuden tien myötä vähentynyt yli 

 3  minuuttia  ja  kelirikon takia  on  matka-aikavaraus vähentynyt yli  2  minuut-
tia. 

Ennen uuden tieyhteyden rakentamista kävi  0 rimattilan keskustaajamassa 
päivittäistavaraostoksilla 86 %  ja  omassa kyläkaupassa  14 %  vastaajista. 
Uuden tien  ja  oman kyläkaupan lopettamisen vaikutuksesta  82 %  vastaa-
jista käy Orimattilan keskustaajamassa  ja  18 %  Landessa päivittäistavara-
ostoksilla. Vastaajista  14 %  ilmoitti, että uudella tiellä oli vaikutusta päivit-
täistavaraostosten hankintapaikkaan. Uudella tieyhteydellä ei ole ollut 
merkitystä erikoistavaraostosten hankintapaikkaan,  sillä  kaikki vastaajat- 
kävivät sekä ennen uuden tien rakentamista että tien rakentamisen jäl-
keen Landessa erikoistavaraostoksilla. 

Vastaajista  57 %  ilmoitti, että uusi tieyhteys  on  lisännyt lähinnä henkilöau-
tolla tehtäviä asiointimatkoja. Toisaalta tiellä ei ole ollut vaikutusta alueelle 
muuttaneiden muuttopäätöksen. Suurin  osa  Virenojalle  muuttaneista  on 

 tullut  Lahti-Orimattila alueen ulkopuolelta. 

Pennalan  tavoin myös virenojalaisten mielestä uudella tieyhteydellä  on  ol-
lut suurin merkitys liikenneturvallisuuden  ja  työssäkäyntimatkojen nopeu

-tumisen  kannalta. Lisäksi uudella tiellä  on  ollut kohtalainen merkitys myös 
asiointimatkojen nopeutumiseen. Vastaajista  70 %  ilmoitti, että uudella  tie-
yhteydellä on  ollut positiivinen merkitys kylän yritystoiminnan  ja  väestö- 
määrän kehityksen kannalta. Lisäksi noin puolet vastanneista katsoi uu-
della tiellä olleen merkitystä myös kylän yleisen kehityksen  ja  kauppapal-
veluiden  kannalta. 

Nopean tieyhteyden vaikutus keskustaajamaan eteläpuolisiin kyliin 

Orimattilan keskustaajaman eteläpuolisista kylistä kysely tehtiin Niinikos-
kella  ja  Pakaalla,  jotka sijaitsevat noin  10  kilometrin etäisyydellä. 

Niinikoskella  oli  364  asukasta,  132  ruokakuntaa  ja  91  työpaikkaa vuonna 
 1992.  Ruokakuntien keskimääräinen  koko  oli  2,7  asukasta. Maanviljelijäta-

louksia oli  18 %, toimihenkilötalouksia 17 %  ja  työntekijätalouksia  28 % 
ru okaku nnista  (Tilastokeskus  1994). 

Pakaalla  oli  298  asukasta,  111  ruokakuntaa  ja  85  työpaikkaa vuonna 
 1992.  Ruokakuntien keskimääräinen  koko  oli  2,8  asukasta. Maanviljelijäta-

louksia oli  23 %, toimihenkilötalouksia 7 %  ja  työntekijätalouksia  20 %  wo
-kakunnista  (Tilastokeskus  1994). 
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Suurin  osa  sekä Niinikosken että Pakaan ulkopuolella työssäkävijöistä kävi 
Orimattilan keskustaajamassa töissä. Sekä työmatkoilla että asiointimat

-koilla  käytettiin lähes yksinomaan henkilöautoa. 

Uusi tieyhteys  on  vähentänyt keskimääräistä matka-aikaa keskustaajaman 
eteläpuolisista kylistä Landen keskustaan noin  11  minuuttia  (35 %).  Matka- 
aika Orimattitan keskustaajamaan ei ole muuttunut,  sillä  uusi tieyhteys no-
peuttaa matkaa  vain Lahti -Orimattila välillä. Uusi  tie on  vähentänyt tien 
kuntoon liittyvää matka-aikavarausta keskustaajaman eteläpuolisista kylis-
tä Landen keskustaan keskimäärin noin  6  minuuttia. 

Päivittäistavaraostosten hankintapaikkaan  ei uudella tieyhteydellä ole ollut 
vaikutusta. Vastausten perusteella noin  13 % on  siirtynyt asioimaan 
omasta kyläkaupasta Orimattilan keskustaajamassa, mutta uudella tiellä ei 
ote ollut tähän vaikutusta. Sitä vastoin erikoistavarakaupan osalta ennen 
uuden tieyhteyden rakentamista  60 %  vastanneista kävi Landessa  ja  40 % 

 Orimattilan keskustaajamassa ostoksilla.  Tien  rakentamisen jälkeen  65 % 
 vastaajista kävi Landessa  ja  35 %  Orimattilan keskustaajamassa erikoista-

varaostoksilla. 

Noin  53 %  vastaajista ilmoitti, että uudella tieyhteydellä  on  ollut lähinnä 
asiointi-  ja  vapaa-ajan henkilöautomatkoja lisäävä vaikutus. Keskustan 
eteläpuolisten kylien asukkaiden muuttopäätökseen ei uudella tiellä ole ol-
lut merkitystä. Noin kolmasosa kyliin muuttaneista  on  tullut  Landesta  tai 

 Orimattilan keskustaajamasta. 

Uudella tieyhteydellä  on  ollut suuri merkitys nimenomaan liikenneturvalli-
suuden paranemisen kannalta.  Sen  sijaan eri matkaryhmiin ei tiellä kat-
sottu olevan suurtakaan merkitystä. Yli puolet vastaajista ilmoitti, että tiellä 

 on  ollut positiivinen vaikutus kylän yritystoimintaan  ja kauppapalveluihin, 
 mutta ei niinkään kylän väestömäärään  tai  yleiseen kehitykseen. 

Nopean tieyhteyden vaikutus  On  mattilan keskustaajamaan  

Orimattilan keskustaajamassa kysely kohdistettiin erikseen Landen tien-
varren Lintulan, Koivulan  ja Myllylän  asuntoalueille sekä muille keskustaa - 
jaman  asuntoalueille. Tarkoituksena oli selvittää uuden tieyhteyden merki-
tystä keskustaajaman eri osissa. 

Uusi tieyhteys  on  vähentänyt keskimääräistä matka-aikaa tienvarren 
asuntoalueilta Landen keskustaan noin  10  minuuttia  (48 %)  ja  muilta 
asuntoalueilta Landen keskustaan yli  12  minuuttia  (54 %).  Uusi  tie on  vä-
hentänyt tien kuntoon liittyvää matka-aikavarausta  koko keskustaajaman 

 alueelta  3-6  minuuttia. 

Keskustaajaman  alueen vastaajat kävivät päivittäistavaraostoksilla  On-
mattilan keskustaajamassa  sekä ennen uuden tieyhteyden rakentamista 
että rakentamisen jälkeen. 
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Tienvarren asuntoalueilta  82 %  vastanneista kävi Landessa  ja  18 % On-
mattilan keskustaajamassa erikoistavaraostoksilla  sekä ennen tien raken-
tamista että rakentamisen jälkeen. Keskustaajaman muilta alueilta  69 % 

 kävi Landessa  ja  31 % keskustaajamassa erikoistavaraostoksilla  sekä en-
nen että jälkeen uuden tien rakentamista. Näin  ollen  uusi tieyhteys ei ole 
vaikuttanut vastaajien päivittäis-  tai erikoistavaraostosten hankintapaik-
kaan,  mutta suurin  osa  asukkaista tekee kuitenkin erikoistavaraostokset 
Landessa. 

Keskustan asu ntoalueilta kolmasosa vastaajista  ja  tienvarren asuntoalu-
eilta  56 %  vastaajista ilmoitti, että uusi tieyhteys  on  lisännyt lähinnä henki-
löautolla tehtäviä aslointi-  ja  vapaa-ajan  matkoja.  

Uudella tieyhteydellä ei katsottu olevan vaikutusta asuinpaikan valintaan 
keskustaajaman eri asuntoalueilla.  Sen  sijaan  40 %  tienvarren asuntoalu-
eelle muuttaneista vastaajista ilmoitti, että uudella tiellä  on  ollut vaikutusta 
muuttopäätökseen. Nämä muuttajat ovat kaikki tulleet Landesta sekä ovat 
ilmeisesti säilyttäneet työpaikkansa Landessa  ja  siten arvostavat nopeaa 
tieyhteyttä työmatkoillaan. 

Uuden tieyhteyden merkitystä liikenneturvallisuutta parantavana tekijänä 
korostettiin erityisesti kummankin alueen vastaajien toimesta. Muiden teki-
jöiden osalta tiellä oli odotetusti suurempi merkitys tienvarren asuntoalu-
eille. Noin  60 %  tienvarren asuntoalueiden vastaajista oli sitä mieltä, että 
tiellä  on  ollut erittäin suuri merkitys työssäkäyntimatkojen  ja  asuntoalueen 
yleisen kehityksen kannalta. Keskustaajaman muilla alueilla  alle  puolet 
vastaajista piti uuden tien merkitystä erittäin tärkeänä.  Sen  sijaan aslointi-, 
koulu-  ja  vapaa-ajan  matkojen  kannalta ei uudella tieyhteydellä kumman-
kaan alueen vastaajien toimesta katsottu olevan yhtä suurta merkitystä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että merkittävät uuden tien vaikutukset ra-
jautuvat tien välittömään vaikutuspiiriin, jossa tien aiheuttama saavutetta-
vuusmuutos  on  suurin. Uusi, nopea tieyhteys lisää muuttoliikettä tienvar

-teen lilkenteellisesti edullisille  alueille  ja  asunnot hankitaan keskimääräistä 
kauempaa. Näin pendelöinti  ja  asiointi  lisääntyvät tienvarren kylistä  ja 

 taajamista, jolloin asunnon  ja  työpaikan välinen etäisyys kasvaa. Samalla 
väestömäärä saavutettavuudeltaan edullisilla alueilla lisääntyy, mikä vai-
kuttaa kylien  ja  taajamien yleiseen elinvoimaisuuteen. Toisaalta nopea  tie- 
yhteys mandollistaa sujuvamman asioinnin paremman palveluvarustuksen 
omaavissa keskuksissa. Näin myös palvelut hankitaan keskimääräistä 
kauempaa, mikä vähentää tienvarren kyläkauppojen kannattavuusedelly-
tyksiä niillä alueilla, joiden saavutettavuus paranee oleellisesti uuden tieyh-
teyden myötä. 
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5 	UUDEN TIEYHTEYDEN VAIKUTUS  PAIVITTAIS- 
TAVARAKAUPPAAN -  OSTOVOIMAN  SUUNTAU-
TUMISANALYYSI  

5.1 	Vähittäiskaupan  ja  asiointikäyttäytymisen  yleinen kehi- 
tys 

Kaupan rakenne muuttuu jatkuvasti. Viime vuosikymmeninä tapahtunut 
elinkeinorakenteen muutos  ja  kaupungistuminen ovat kasvattaneet kau-
pan merkitystä kulutustavaroiden jakelutienä. Elintason kasvu  on  merkin-
nyt liikkumismandollisuuksien  ja  auton käytön lisääntymistä myös asioin-
timatkoilla. Samalla ovat kaupan sijaintiedeltytykset  ja  sitä kautta tila-  ja 

 kannattavuusvaatimukset muuttuneet. 

Tämä kehitys ilmenee päivittäistavaramyymälöiden keskimääräisen myy-
mäläkoon kasvuna  ja myymälämäärän  nopeana laskuna. Kannattamatto-
mat lähi-  ja pienmyymälät  ovat lopettaneet toimintansa. Lähikauppa ei 
välttämättä pysty kilpailemaan automarketin monipuolisen  ja  laajan tar-
jonnan, edullisen hintatason  ja paikoitusmandollisuuksien  kanssa. Usein 
säästetään myös aikaa päivittäiseen lähikaupassa käyntiin nähden. 

Eri väestöryhmien asiointikäyttäytyminen eriytyy. Yleensä kuluttajien päi-
vittäistavaroiden asiointisuu ntautu miseen vaikuttavat ostopaikan läheisyys 

 ja  muu asioinnin mukavuus, hintataso sekä tarjonnan monipuolisuus  ja va-
likoimien  laajuus. Lisäksi yhä suurempi  osa päivittäistavaraostoksista  teh-
dään työmatkan yhteydessä. 

Lähipatvelujen  käytön  ja  tarpeen vähentyminen  on  yksi tieverkon paran-
tumisen  ja  auton käytön lisääntymisen aiheuttama kehitystrendi.  Jos  palve-
lujen hankkimiseksi joudutaan joka tapauksessa käyttämään autoa, ei pal-
velujen läheisyys ole enää painavin kriteeri hankintakohteen valinnassa. 
Voimakkaammin hankintakohteen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat vali-
koimien varmuus, edullisuus  ja pysäköinnin vaivattomuus.  Kylien  ja  pien-
ten kaupunkien kaupalliset palvelut ovat joutuneet kilpailuasetelmaan  au

-tomarkettien  kanssa. Terve kilpailu lienee kuluttajien etu niin kauan kuin 
palvelut pysyvät hengissä.  

5.2 	Uuden tieyhteyden vaikutus väestön ostosuuntautumi - 
seen  

Ostopaikan valintamallin  mukaan uuden tieyhteyden suurimmat vaikutuk-
set kohdistuvat Virenojan kylään  (kuva  5, lute 1).  Virenojalta  Orimattilan 
keskustaajamaan suuntautuvat ostosmatkat ovat vähentyneet noin  23  %. 

 Vastaavasti Landen keskustaan suuntautuvat ostosmatkat ovat lisäänty-
neet noin  17  %  ja Launeen Citymarkettiin  suuntautuvat ostosmatkat ovat 
lisääntyneet noin  6  %. Pennalasta  Landen keskustaan suuntautuvat  os-
tosmatkat  ovat vähentyneet noin  7  %  ja  siirtyneet enimmäkseen Launeen 
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Citymarkettlin.  Suhteellisesti pieni, mutta  matkamäärältään  suuri siirtymä 
 on  tapahtunut Orimattilan  keskustaajamasta Citymarkettiin  suu  ntautuvissa 

ostosmatkoissa,  jotka ovat lisääntyneet keskimäärin  76  matkaa/vrk  (lute 2).  

Pelkästään uuden tieyhteyden vaikutuksesta Orimattilan  keskustaajaman 
 vuosittaisen  päivittäistavaramyynnin  arvioidaan vähenevän noin  9  milj,  mk, 

josta  6  milj,  mk siirtyy  Launeen Citymarkettiin  ja  3  milj,  mk Landen keskus-
taan.  

Mallin  tuloksia  analysoitaessa  on  huomioitava, että tulokset ovat suuntaa- 
antavia  ja  kuvastavat nimenomaan uuden tieyhteyden tuoman  saavutetta-
vuusmuutoksen  aiheuttamaa vaikutusta ostovoiman  siirtymiin päivittäista-
varakaupassa.  Tämän takia  mallianalyysissa  ei ole huomioitu  palvelutar-
jonnassa (esim. kyläkauppojen  lopettaminen, uusien  markettien  perusta-
minen) tapahtuvien muutosten vaikutusta  asiointikäyttäytymiseen.  

Lisäys Vähennys  / 
Pennala  

1/'  Virenoja 

//  Orimattila 

Landen keskusta  

/_CM  f'1 :::Nhmfu1c01 

.  
----------------------------------------- O r i ma ifta  

+ 
Niin ikos ki 

_________________________________________ Pa kaa  

Kuva  5. 	Päivittäista  va ra  kaupan  asiointimatkojen  suunta  utumismuutos  
uuden tieyhteyden vaikutuksesta  
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6 	UUDEN TIEYHTEYDEN VAIKUTUS ALUEEN 
KEHITYKSEEN  - ELINVOIMAISUUSANALYYSI  

6.1 	Saavutettavuus  ja  kylien elinvoima  -  teoreettinen  tarkas- 
tel  u  

Yleiset vetovoimatekijät  ja  kehitysnäkymät  

Pienten kaupunkien  ja  kylien elinvoimaisuuden kehitys  on  voimakkaasti si-
doksissa niiden houkuttelevuuteen asuinpaikkoina sujuvien  ja  turvallisten 
liikenneyhteyksien läheisyydessä. Päätieverkon  ja alempiasteisen  tiever-
kon laatutason kehitys yhdessä autojen käyttömukavuuden  ja hankintaky-
vyn  lisääntymisen kanssa  on  johtanut tilanteeseen, jossa työpaikan sijainti 
ei enää ole asumispaikan valintaa ensisijaisesti määrittävä tekijä  tai  päin-
vastoin. Kylissä  ja haja-asutusalueilla säästöt asumiskustannuksissa voi-
daan käyttää pidempien asiointi-  ja työmatkojen  vaatimiin kustannuksiin. 
Hyvinkin pitkien työmatkojen vaatima aika kompensoidaan asumisväljyy

-den,  suurten tonttien  ja  luonnonläheisyyden tuomilla eduilla.  

Kuva  6  esittää alempiasteisen tieverkon roolia kylien  ja  pienten kaupun-
kien elinvoimaisuuden kanavoijana yleisessä työpaikan  ja  asumisen si-
donnaisuutta heikentävässä kehitysraamissa. 

YLEMPIASTEISEN 
 TIEVERKON KEHITYS  

-  nopeus  
-  turvallisuus 

 -  sujuvuus  

TOJEN  JA  AUTOILU 
 KEHITYS  

- käyttömukavuus 
- hankintapaineet 
- pääomakustannuksiin 

 verrattuna edulliset 
käyttökustannukset  

ASUMISVÄLJYYDEN  JA 
 YMPÄRISTÖN LAATU- 

TAVOITTEET  

aihaiset  investointi-
kustannukset makse-
taan vähitellen  korke-
ampina liikkumis-
kustannuksina 

-  työpaikka hankitaan keskimääräistä kauempaa asunnosta 
 -  asunnot hankitaan keskimääräistä kauempaa työpaikasta 

 -  palvelut hankitaan keskimääräistä kauempaa 

KYLIEN  JA  PIENTEN KAUPUNKIEN HOUKUTTELEVUUS ASUINPAIKKOINA 
LISÄÄNTYY 

alempiasteisen  tieverkon kunto,  pääväylien  ja  suurten kaupunkien läheisyys sekä 
 maanomistusolot  ohjaavat kasvun  kohdistumista 

Kuva  6. 	Liikkumis-  ja  sijoittumis  tekijöiden välinen vuorovaikutus 
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Edellä esitetystä kehityksestä johtuen elinkeinotoiminnan sijoittumishalu-
kuus ei ole enää määräävä tekijä kylien eikä pienten kaupunkienkaan elin-
voimaisuudessa. Kylistä  ja  pienten kaupunkien omakotialueista  on  muo-
dostumassa  suurten taajamien  ja työpaikkakeskittymien  asuinalueita, 
asumiskyliä. Maatalouselinkeinon merkitys kylien elinvoimaisuustekijänä 

 on  jatkuvasti vähentymässä syrjäisimpiä maaseutukyliä lukuunottamatta. 

Parantuneiden tieyhteyksien  vaikutusalueella yhdyskuntarakenteen kehi-
tykseen sekä asumisen  ja  toimintojen sijoittumiseen vaikuttavat paikallista-
solla voimakkaasti myös hajarakennusoikeus, maanomistajien myyntiha-
lukkuus sekä kuntien maapolitiikka. EU:n maatalouselinkeinon kannatta-
vuutta heikentävät tekijät tuonevat runsaasti uutta tonttimaata markkinoille 
lähitulevaisuudessa. Tällöin isojen omakotitonttien kysyntäpaineet suurten 
taajamien  ja  hyvien liikenneyhteyksien vaikutusalueella pääsevät purkau-
tumaan. Vaarana  on,  että hyvin saavutettavissa kylissä uudisasutus leviää 
enenevässä määrin kyläteiden varsille  haja-asutuksena  varsinkin,  jos  ra-
kennuskaava  ja  kunnallistekniikka puuttuvat.  

H  ajoava yhdysku ntarakenne  ei kokonaistaloudellisesti  ja  ekologisesti kes-
tävän kehityksen näkökulmasta ole suotavaa. Uuden tieyhteyden elinvoi-
maisuutta lisäävää vaikutusta tulisi pyrkiä kanavoimaan kokonaisuuden 
kannalta tarkoituksenmukaisesti maa-  ja veropoliittisin  keinoin. 

Uusi tieyhteys  ja saavutettavuuden  sekä näkyvyyden parantuminen nosta-
vat paikan  ja  siellä sijaitsevien yritysten imagoa. Mielikuvat  ja  kilpailu tiellä 
liikkuvasta ostovoimasta ohjaavat palvelualueiden kaavoitusta  ja  kaupallis-
ten palvelujen sijoittumishalukkuutta. Taajamat alkavat lähes poikkeuk-
setta kasvaa uuden tieyhteyden suuntaan. 

Uusi asuinpaikan sijaintipäätökseen voimakkaasti vaikuttava tekijä  on  las-
ten harrastusmandollisuuksien järjestyminen.  Valinnassa korostuvat nope-
asti  ja  turvallisesti saavutettavien harrastusvalikoimien runsaus. Suurten 
kaupunkien vaikutusalueella, niiden saavutettavuus vapaa-ajanviettopaik-
koina  on  olennainen asuinpaikan valintaa ohjaava tekijä.  

6.2 	Saavutettavuus  ja  kylien elinvoima  -  tilastollinen tarkas- 
telu  

Työssäkäyntiliikenteen  kehitys 

Orimattilan keskustaajamasta  ja  tienvarren kylistä Lahteen suuntautuva 
työssäkäynti  on  vähentynyt  10-20  %  vuosina  1987-1 993  uuden tieyhtey-
den rakentamisesta huolimatta. Tämä johtuu enimmäkseen  laman  aiheut-
tamasta työpaikkojen vähenemisestä.  Laman  vaikutuksista huolimatta  on 

 Orimattilan keskustaajaman eteläpuolisista kylistä, Niinikoskelta  ja  Pa
-kaalta työssäkäynti  Landessa lisääntynyt jopa  40-50  %. 
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Selvitettäessä nimenomaan uuden tieyhteyden vaikutusta työssäkäynnin 
suuntautumiseen voidaan tarkastella sekä tienvarren kylien että keskus- 
taajaman eteläpuolisten kylien pendelöinnin suhteellista jakautumista Lah-
den  ja  Orimattilan keskustaajaman välillä ennen  ja  jälkeen uuden tieyhtey-
den rakentamista.  Tien  rakentamisen jälkeen  on Pennalasta  Landessa 
työssäkäynti lisääntynyt  3  %,  mikä osuus  on  vastaavasti vähentynyt  On-
mattilan keskustaajamasta.  Samaa periaatetta noudattaen  on Vi renojalta 

 Landessa työssäkäyvien määrä lisääntynyt  11 %:lla.  Näin  ollen  vuonna  
1993 on Virenojalta työssäkäynti  Landessa suhteellisesti suurempaa kuin 
Orimattilan keskustaajamassa. Tilanne oli päinvastainen vuonna  1987  en-
nen uuden tieyhteyden rakentamista. 

Onimattilan eteläpuolisista  kylistä Landessa työssäkäynti  on  lisääntynyt 
keskimäärin  14 %,  mikä osuus  on  vastaavasti vähentynyt Orimattilan kes-
kustaajamasta. Silti vuonna  1993  noin  2/3  näiden kylien ulkopuolella työs-
säkäyvistä  pendelöl  Orimattilan keskustaaj amaan. 

Uudella tieyhteydellä  on  ollut merkitystä myös Landesta Orimattilaan 
suuntautuvaan työssäkäyntiin, joka  on  pysynyt ennallaan vuosina  1987-
1993  lamasta huolimatta. Sitä vastoin sekä Landesta että Onimattilan kes-
kustaajamasta työssäkäynti tienvarren kylissä  on  vähentynyt.  

6.3 	Saavutettavuus  ja  kylien elinvoima  - mallitarkastelu  

Kuvassa  7 on  esitetty elinvoimamallin laskennassa käytetty tien vaikutus- 
alue, joka muodostettiin vertaamalla ruuduttaisia saavutettavuusarvoja en-
nen  ja  jälkeen tien rakentamisen. Kuvassa  on  nähtävissä selvä 
"vedenjakaja" parannetun  Lahti -Orimattila yhteyden  ja  valtatien  4  vaikutus- 
alueen välillä. Yksinomaan saavutettavuuden muutosten avulla arvioitaes-
sa tien vaikutusalue ei ulotu  kovin  kauas Orimattilan eteläpuolelle. Kuiten-
kin esimerkiksi työssäkäynnin kehityksen perusteella  on  arvioitavissa, että 
Nilnikosken  ja Pakaan  kylät lähialueineen kuuluvat uuden tieyhteyden vai-
kutuspiiriin. 

Saavutettavuus  on  parantunut eniten Landen läheisyydessä Pasinan  ja 
Pennalan  alueilla. Myös tien keskivaiheilla Virenojan kylän alueella uuden 
tien aiheuttamat saavutettavuusmuutokset ovat merkittäviä. Sitä vastoin 
Orimattilan keskustaajamassa  ja eteläpuolisissa  kylissä suhteelliset saavu-
tettavu usmutokset ovat selvästi alhaisemmat. 

Elinvoimaindikaattorimenetelmää  soveltaen tien vaikutusalueen  koko-
naiselinvoiman  voidaan laskennallisesti arvioida kasvavan keskimäärin 
noin  3 %  uuden tieyhteyden vaikutuksesta. Ruuduttaiset vaihtelut ovat 
kuitenkin suuria laskentamenetelmästä johtuen. Äänimmäisissä tapauksis-
sa yksittäisten kilometrin ruutujen elinvoimapistemäärä nousee noin  30  %  

uuden tieyhteyden ansiosta. 
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Kuvassa  8 on  esitetty kohdassa  3.2  selostetulla  tavalla lasketut ruuduttai
-set  elinvoimaindeksit.  Mallin  perusteella suurimmat kasvuodotukset ovat 

Pasinan  ja  Pennalan  tasalla tienvarren lähialueilla, missä myös ruutujen 
saavutettavuudet ovat nousseet huomattavasti uuden tien ansiosta. Näillä 
alueilla ei kuitenkaan ole havaittavaa kehitystä tilastolukujen suhteen. Jat-
kossa näiden alueiden kehittäminen saattaa  tulla  kyseeseen kunnan 
maankäyttöpolitiikan perusteella, mitä myös puoltaa näiden alueiden huo-
mattavasti kohentunut liikenteellinen asema. 

Uusi tieyhteys vaikuttaa suotuisasti myös Virenojan kylän  ja sen  lähialueen 
liikenteelliseen asemaan suhteessa muuhun tarkastelualueeseen. Ruudut-
taiset ennustetut pistemäärät ovat tällä alueella pääosin suuremmat kuin 
toteutuneen kehityksen mukaiset tilastomuuttujien arvot osoittavat. 

Ruuduttaiset  elinvoiman pistemäärät saavat suurimmat arvonsa sekä malli- 
tarkastelun että toteutuneen kehityksen perusteella Orimattilan keskustaa - 
jamassa.  Toteutunut kehitys  ja  mallitarkastelun  mukaiset pistemäärät vas-
taavat pääosin toisiaan. 
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Keskustaajaman  eteläosiin Peltolan alueen eteläpuolella kohdistuu kuiten-
kin  mallin  perusteella suotuisia odotuksia maankäytön suhteen uuden  tie-
yhteyden johdosta, mutta alueella ei tilastolukujen valossa tapahtunut vas-
taavaa kehitystä. Tässä yhteydessä  on  otettava huomioon, että analyysin 
aluejakona  on  käytetty kilometrin ruutuja  ja  siten maankäyttöön vaikuttavat 
keskeisesti paikalliset olosuhteet. 

Liitteissä  4  ja  5 on  esitetty  Lahti-Onmattila  tieyhteyden rakentamisen jäl-
keen käyttöönotetut rakennukset vuoden  1992  rakennus-  ja huoneistore-
kisterin  perusteella. Lukuunottamatta yksittäisiä uusia rakennuksia  on  uusi 
maankäyttö keskittynyt Pasilan  ja Pennalan  kyliin sekä varsinkin Landen  ja 

 Helsingin tien varteen Orimattilan keskustaajamassa. Tähän kehitykseen 
vaikuttaa oleellisesti myös kaupungin harjoittama kaavoituspolitiikka. 
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Kuva  8. 	Uuden tieyhteyden vaikutus  ruuduttaislln elinvoimapistemäärin  
mallin  perusteella sekä toteutunut kehitys  
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7 	YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Uuden  Lahti-Orimattila tieyhteyden rakentamisen myötä Orimattila  on  siir-
tynyt yhä enemmän Landen vaikutusplirlin, koska Landen palvelut,  harras-
tusmandollisuudet ja  työpaikat tulivat turvallisemmin  ja  nopeammin saavu-
tettaviksi. Onmattilan kasvusuunta käännettiin hyvissä ajoin tien varteen 
jossa uudisrakentaminen  on  vilkasta. Myös Landen kasvusuunta erityisesti 
kaupallisten palvelujen suhteen  on  kääntynyt etelään. Tämän ansiosta 
Orimattilan kaupat ovat joutuneet koventuneeseen kilpailutilanteeseen  ja 

 aikaisemmin Orimattilaan pysähtyneitä ostosmarkkoja  on  alkanut valua 
Landen automarketteihin. 

Haastattelujen perusteella suurin merkitys uudella tieyhteydellä  on  ollut 
yleisen liikenneturvallisuuden edistäjänä. Yleisesti vanhalla tiellä liikenne - 
ja liikkumisturvallisuus  on  parantunut sekä  sen  varrella asumisviihtyvyys 
kasvanut. Uudella tiellä ongelmia aiheuttavat korkeat nopeudet sekä vilk-
kaat, ryhmityskaistattomat risteykset. 

Landen rajan tuntumassa sijaitsevassa Pennalan kylässä ovat vaikutukset 
olleet vähäisimmät uuden tienvarren muihin kyliin verrattuna, koska Lah-
den saavutettavuuteen ei ole  tullut  suurta muutosta. Läpiajoliikenteen 
poistuminen vanhalta kylän halki kulkevalta tieltä  on  parantanut liikenteen 
sujuvuutta  ja  turvallisuutta sekä lisännyt asumisviihtyisyyttä  sen  varrella. 
Kylä  on  kasvamassa uuden väylän suuntaan.  

Tien  keskivaiheilla sijaitsevalla Virenojalla omakotitonttien kysyntäpaineet 
ovat kasvaneet uuden tien rakentamisen myötä.  Sen  sijaan kylä ei ole pa-
rantanut houkuttelevuuttaan elinkeinotoiminnan sijoittelupaikkana. Haas-
tattelujen perusteella työssäkäynnin suuntautumisessa ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia.  Sen  sijaan kaupallisia palveluja lähdetään hankki-
maan entistä herkemmin Landesta.  

Tien  varren välittömän vaikutusalueen ulkopuolella sijaitsevien kylien kehi-
tykseen ei uudella yhteydellä ole ollut suoranaisia vaikutuksia. Yleinen  tie-
verkon parantumiskehitys  on  tehnyt näistäkin kylistä houkuttelevia asuin-
paikkoja. Nopean tieyhteyden, vaivattoman pysäköinnin  ja  hyvän palvelu-
varustuksen tarjoavien automarkettien ansiosta näistä kylistä ajetaan en-
tistä useammin kauppaan Orimattilan ohi. Siten näiden kylien ostovoima 
valuu entistä useammin Orimattilan ohi. 

Uudella tieyhteydellä  on  suuri merkitys matka-ajan vähenemisen  ja  huono-
jen tieolosu hteiden takia varattavan matka-aikavarau ksen supistu misen 
kannalta. Kyselytutkimu ksen mukaan suhteellinen matka-aika Landen kes-
kustaan  on  vähentynyt noin  50  %  Orimattilan keskustaajamasta  ja Vireno-
jalta. Keskustaajaman eteläpuolisista  kylistä matka-ajan väheneminen  on 

 ollut keskimäärin yli  30  %.  Huonojen tieolosuhteiden takia tehtävä matka-
aikavaraus Landen keskustaan  on  uuden tieyhteyden vaikutuksesta vä-
hentynyt noin  15  %. 
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8 	TIEN KUNNOSSAPIDON  JA UUDELLEENRAKEN - 
TAMISEN VAIKUTTAVUUSEROT  

Tässä kappaleessa  on  verrattu yhteenvedonomaisesti tämän tutkimuksen 
 ja  aikaisemmin Hämeenlinnan työssäkäyntialueelta tehdyn tutkimuksen 

"Alempiasteinen tieverkko  ja  kylien elinvoimaisuus" tuloksia. Näissä tutki-
muksissa  on  sovellettu samaa tutkimusmenetelmää. 'Alempiasteinen  tie-
verkko  ja  kylien elinvoimaisuus" -projekti keskittyi lähinnä tarkastelemaan 
kyliin johtavien yhdysteiden ylläpidon  ja  hoidon vaikutuksia  haja-asutusalu-
elden elinvoimaan.  Vastaavasti uuden  Lahti-Orimattila tieyhteyden raken-
taminen palvelee ensisijaisesti työssäkäyntiä  ja asiointia ja  on  siten merkit-
tävä tieverkollinen parannustoimenpide. 

Liikenne turvallisuus  

Tutkimusaluellia  tehtyjen kyselyjen perusteella sekä kylien yhdysteiden  yl-
läpidolla ja  hoidolla että uuden tieyhteyden rakentamisella  on  merkittävä 
vaikutus nimenomaan liikenneturvallisuuden paranemiseen. Kylien yhdys-
teiden parempi kunto parantaa henkilöautoiluun liittyvää turvallisuutta, 
mutta usein kevyen liikenteen turvallisuus ei parane. Sitä vastoin uuden 
tieyhteyden rakentamisen myötä vanha  tie jää  usein kevyen liikenteen 
väyläksi. Uusi tieyhteys tuo toisaalta uusia liikenneturvallisuusongelmia 
ajonopeuksien kasvaessa. Tästä huolimatta molemmissa tutkimuksissa 
kyselyihin vastanneiden kyläläisten mielestä tien ylläpidon  ja  hoidon  tai  uu-
den tieyhteyden rakentamisen suurimmat positiiviset vaikutukset kohdistu-
vat nimenomaan liikenneturvallisuuteen. 

Työssäkäynti 

Työssäkäynnin  osalta kylien yhdysteiden ylläpito  ja  hoito myötävaikuttaa 
työssäkäyntiin kylistä suu remmissa kesku ksissa sekä ns. kakkosasu misen 
yleistymiseen  loma-asunnoissa. Uuden tieyhteyden rakentaminen erityi-
sesti kaupunkikeskuksen välittömään läheisyyteen lisää esikaupungistu-
miskehitystä taajaman ulkopuolelle halvemmille asuntoalueille. 

Asiointi  

Kylien yhdysteiden ylläpito  ja  hoito  tai  uuden tieyhteyden rakentaminen 
taajamien lievealueilla ohjaavat yhä suuremman, erityisesti päivittäistava-
rakaupan asiointivirran kyläkauppojen ohi taajamien suuriin kauppayksi-
köihin. Mitä parempikuntoinen tieyhteys  on,  sitä suuremmalla todennäköi-
syydellä ostosvirrat virtaavat kyläkaupan ohi. Tilanne  on  erilainen varsi-
naisissa maaseutukylissä, joissa pitkät välimatkat tekevät kyläkaupan vält-
tämättömäksi. 
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Yritystoiminta  

Tien  ylläpito  ja  hoito tukevat varsinkin niiden yritysten toimintaedellytyksiä, 
joille hyvä liikenteellinen sijainti  on  keskeinen tekijä. Uusi tieyhteys houkut-
telee uutta yritystoimintaa tien vaikutusalueelle  ja  mandollistaa vanhan 
yritystoiminnan laajentumisen nimenomaan taajamien lähialueilla,  millä  on 

 merkittävä  haja-asutusalueita työllistävä vaikutus. Hyvät liikenneyhteydet 
ovat kuitenkin  vain  yksi yritysten sijoittumistekijöistä  ja aikaviive  tien raken-
tamisen  ja  yritystoiminnan kehityksen välillä  on  varsin  pitkä. Näin  ollen 
esim.  uusi  Lahti-Orimattila tieyhteys ei ole ainakaan vielä houkutellut 
merkittävää uutta yritystoimintaa tien vaikutusalueelle. 

Elinvoimaisuus  

Merkittävien alempiasteisten tieyhteyksien ylläpito  ja  hoito vaikuttavat 
myös joukkoliikenteen palvelutasoon. Kylien yhdysteiden rapistuminen 
vaarantaa joukkoliikennepalvelujen saatavuuden  haja-asutusalueilla. Esi-
merkiksi  Lahti -Orimattila tieyhteyden ansioista joukkoliikenteen palvelutaso 

 on  pysynyt ennallaan. 

Hämeenlinnan työssäkäyntialueella tehdyn tutkimuksen perusteella ei ky-
lien yhdysteiden ylläpidolla  ja  hoidolla ollut yksinään suurta merkitystä kyli-
en elinvoimaan. Elinvoimaindikaattorimenetelmällä laskettuna kylien yh-
dysteiden äärimmäiset parantamistoimenpiteet aiheuttavat noin  7 %  kas-
vun kylien kokonaiselinvoimaisuudessa. Näin  ollen  tieverkon parantami-
nen tukee  haja-asutusalueiden  kehitystä, mutta ei ole ratkaiseva tekijä 
kehityksen kannalta. Toisaalta Hämeenlinnan työssäkäyntialueella kylien 
yhdysteiden parantamisella nähtiin myös kielteisiä vaikutuksia läpiajon li-
sääntymisen  ja  liikenneturvallisuuden huononemisen kautta. Uuden tieyh-
teyden rakentamisella kyläkeskusten ohi väitetään liikenteen lisään-
tymisestä aiheutuvat välittömät liikennetu rvallisuusongelmat. 

Uuden, nopean tieyhteyden merkitys erityisesti työssäkäynti-  ja asiointi-
matkojen  kannalta  on  selvästi suurempi kuin olemassaolevaan tiehen 
kohdistuvan ylläpidon  ja  hoidon. Lisäksi uudella tieyhteydellä  jo  yksistään 
katsotaan olevan oleellinen merkitys tienvarren kylien  tai  asuntoalueiden 
yleiseen kehitykseen, erityisesti yritystoiminnan  ja väestömäärän  kehityk-
seen. Elinvoimaindikaattorimenetelmällä laskettuna uuden tieyhteyden ra-
kentaminen aiheuttaa enimmillään noin  30 %  kasvun tienvarren kylien  ko-
konaiselinvoimaisuudessa,  mikä vahvistaa niiden suhteellista asemaa tien 
vaikutusalueen muihin kyliin nähden. 

Verrattuna olemassaolevan tien ylläpitoon  ja  hoitoon yksi uuden  tie-
yhteyden rakentamisen merkittävä vaikutus  on  myös  sen  mukanaan tuo-
mat mielikuvat, jotka ohjaavat maan hintaodotuksia  ja  toimintojen sijoittu-
mista. Tämä johtaa lähes poikkeuksetta taajamarakenteen ieviämiseen 
uuden tien suunnassa. 
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TIEN YLLÄPITO  JA  HOITO UUDEN TIEN RAKENTAMINEN 

Vaikutusten kausiluonteinen  pysyvä 
pysyvyys ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

Vaikutuskohde  haastattelut tilastot  I  malli haastattelut tilastot  /  malli  

hen kilövahin  ko- 
autoliikenteen 

tielaitoksen  tutki- onnettomuudet ovat 
turvallisuus paranee 

muksien  mukaan autoliikenteen  ja  kevyen onnettomuusasteella 
Liikenne- äärimmäisissä keli- 

talvikunnossapito  liikenteen turvallisuuden  mitattuna vähentyneet 
turvallisuus olosuhteissa, ei paranna 

vähentää onnetto- pysyvä parantuminen 25  %  verrattaessa  5- 
kevyen liikenteen 

muusmaariä  5  -  10  % vuotisjaksoja  ennen  ja  
turvallisuutta jälkeen tien 

rakentamisen 

voimakas 
ns. kakkosasumisen  ja esikaupungistumis - 

työssäkäynnin  kehitys, muuttoliike tien max 14% työmatkoista 
Työssäkäynti  lisääntyminen suurissa ei tutkittu mallilla 

vaikutusalueelle,  suuntautuu uudelleen 

keskuksissa työpaikka säilyy yleensä (suuriin keskuksiin) 

suurissa keskuksissa 

päivittäistavarakaupan 

päivittäistavarakaupan  päivittäistavaramyynti ostosmatkat päivittäistavaramyynn  in 

ostosvirrat  suuntautuvat vähenee äärimmäisissä suuntautuvat hyvän pysyvä vähennys noin 

Asiointi  kylistä lähitaajamiin, olosuhteissa palveluvarustuksen  7  %, päivittäiskaupan 

kyläkauppojen  kausiluonteisesti  max. omaaviin  suuriin ostosmatkoista  max. 23 

karinattavuusongelmat  50  % kylatyypistä  keskuksiin, kylä-  ja %  suuntautuu uudelleen 
riippuen lähiökauppojen  (suuriin keskuksiin) 

kannattavu usongelmat  

mandollistaa 

tukee niiden yritysten olemassaolevan 

toimintaedellytyksiä, yritystoiminnan 
Yritystoiminta 

joille ljikenteellinen  ei tutkittu rnallilla laajentumisen, ei tutkittu mallilla 

sijainti  on  oleellinen h  ou kutte  lee  
vaikutusalueelle  uusia 

yrityksiä 

vaikuttaa olennaisesti 
tukee vaikutusalueen vaikutusalueen  

Elinvoimaisuus  
kehitystä, ei merkittävää 

lisääntyy  max 7  %  
kehitykseen, merkittävä 

lisääntyy  max 30  %  mitattavissa olevaa mitattavissa oleva 
vaikutusta vaikutus yksittäisillä 

alueilla 

Taulukko  1. Tien  ylläpidon  ja  hoidon sekä uudelleenrakentamisen vaikut
-ta  vuuserot 
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Lute 3.  

KYSELY  
Lahti -Orimattila nopean tieyhteyden merkitys Orimattilan kyliin  

	

1. 	Missä kylässä asutte? 

Kylän nimi  ______________________ 	 postinumeroalue  

	

2. 	Minä vuonna olette syntynyt? 

Syntymävuosi  19 

	

3. 	Sukupuoli?  
1 	Mies 

2 	Nainen  

	

4. 	Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne  Te  mukaanlukien?  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	taienemmän  

	

5. 	Moniko henkilö ruokakunnastanne käy ansiotyössä  Te  mukaanlukien?  

0 	1 	2 	3 	4 	5 	tai  enemmän  

Katsotteko  olevanne pääasiassa  

1  työntekijä  
2  toimihenkilö  
3  johtavassa asemassa oleva  
4  yrittäjä  
5  maanviljelijä  
6  kotiäiti, perheenemäntä  
7  opiskelija, koululainen  
8  eläkeläinen  
9  varusmies  

10  muu, mikä?  _________________  

7. 	Missä käytte päivittäin ansiotyössä?  

1 	En  käy ansiotyössä  
2 	Landessa  
3 	Orimattilan  keskustaajamassa  
4 	Muualla Orimattilassa,  kylän/alueen  nimi:  
5 	Muualla, missä:  _____________________  
6 	Työskentelen kotona  

postinumero: 



8. 	Mitä kulkuneuvoa käytätte päivittäisillä työmatkoilla?  

1 	henkilöautoa  
2 	linja-autoa  
3 	polkupyörää  
4 	kävelen  
5 	muuta kulkuvälinettä, mitä?  

9. 	Missä käytte yleensä päivittäistavaraostoksilla (elintarvikkeet ym.)?  

1 	Landessa  
2 	Orimathlan keskustaajamassa 
3 	Omassa kyläkaupassa  
4 	Muualla, missä (kylän/alueen nimi):  

10. 	Kuinka usein käytte päivittäistavaraostoksilla?  

1 	päivittäin  
2 	2-3  kertaa viikossa  
3 	kerran viikossa  
4 	2-3  kertaa kuukaudessa  
5 	harvemmin  

11. 	Kuinka usein teette päivittäistavaraostoksia työmatkan yhteydessä?  

1 	päivittäin  
2 	2-3  kertaa viikossa  
3 	kerran viikossa  
4 	2-3  kertaa kuukaudessa  
5 	harvemmin  

12. 	Mitä kulkuneuvoa käytätte yleensä käydessänne päivittäistavaraostoksilla?  

1 	henkilöautoa  
2 	linja-autoa  
3 	pol kupyö  rää 
4 	kävelen  
5 	muuta kulkuvälinettä, mitä?  

13. 	Missä käytte yleensä erikoistavaraostoksilla (vaatteet, kodinkoneet ym.)?  

1 	Landessa  
2 	Orimattilan keskustaajamassa  
3 	Muualla, missä (kylän/alueen nimi): 



	

14. 	Kuinka usein käytte erikoistavaraostoksilla?  

1 	päivittäin  
2 	2-3  kertaa viikossa  
3 	kerran viikossa  
4 	2-3  kertaa kuukaudessa  
5 	harvemmin  

15.  Mitä  kul kuneuvoa  käytätte yleensä käydessänne erikoistavaraostoksi  ha? 

1 	henkilöautoa  
2 	linja-autoa  
3 	polkupyörää  
4 	kävelen  
5 	muuta kulkuvälinettä, mitä?  

16. Jos  perheenne  lapset käyvätala-asteen koulussa, missä koulu sijaitsee?  

1 	Landessa  
2 	Orimattilan keskustaajamassa  
3 	Omassa kylässä  
4 	Muualla, missä (kylän/alueen nimi):  

	

17. 	Mitä kulkuneuvoaala-asteen koulussa käyvät lapsenne käyttävät 
koulumatkoillaan?  

1 	oma kuljetus 
2 
	

koulukuljetus  (linja-auto,  taksi ym.) 
3 	polkupyörä 
4 
	

kävely 
5 	muuta kulkuvälinettä, mitä?  ______  

	

18. 	Jos  perheenne  lapset käyvätylä-asteen koulussa, missä koulu sijaitsee?  

1 	Landessa  
2 	Orimattilan keskustaajamassa  
3 	Omassa kylässä  
4 	Muualla, missä (kylän/alueen nimi):  

	

19. 	Mitä kulkuneuvoaylä-asteen koulussa käyvät lapsenne käyttävät 
koulumatkoillaan?  

1 	oma kuljetus 
2 
	

koulukuljetus  (linja-auto,  taksi ym.) 
3 	polkupyörä 
4 
	

kävely 
5 
	muuta kulkuvälinettä, mitä? ______ 



	

20. 	Kuinka usein kuijetatte lapsianne harrastuksiin ym.?  

1 	päivittäin  
2 	2-3  kertaa viikossa  
3 	kerran viikossa  
4 	2-3  kertaa kuukaudessa  
5 	harvemmin 

Missä harrastusmandollisuudet sijaitsevat?  

21.  Montako henkilöautoa perheessänne  on  yhteensä?  

0 	1 	2 	3 	4 	tai  enemmän  

Jos  olette asunut nykyisessä asuinpaikassannesekä ennen että lälkeen nopean 
 Lahti-Orimattila tieyhteyden rakentamisen (vuosi  1988),  vastatkaa  kysymyksiin  22-

29,  muuten siirtykää kysymykseen  30. 

	

22. 	Missä kävitte yleensä päivittäistavaraostoksillaennen nopean yhteyden 
rakentamista?  

1 	Landessa  
2 	Orimattilan keskustaajamassa  
3 	Omassa kyläkaupassa  
4 	Muualla, missä (kylän/alueen nimi):  

23. On  ko  nopea tieyhteys vai kuttan  ut  päivittäistavaraostoksienne 
hankintapai kkaan?  

1 	Kyllä  
2 	Ei  

	

24. 	Missä kävitte yleensä erikoistavaraostoksillaennen nopean yhteyden 
rakentamista?  

1 	Landessa  
2 	Orimattilan keskustaajamassa  
3 	Muualla, missä (kylän/alueen nimi):  

25.  Onko nopea tieyhteys vaikuttanut erikoistavaraostoksienne 
hankintapaikkaan?  

1 	Kyllä  
2 	Ei 



Arvioikaa  matka-aika henkilöautolla asunnoitanne Landen keskustaan  ja 
 Orimatti  Ian  keskustaajamaan ennen nopean tieyhteyden rakentamista:  

a) Landen keskustaan 	 minuuttia 
b) Orimattilan keskustaajamaan 	 minuuttia 

27. Arvioikaa  matka-aika henkilöautolla asunnoltanne Landen keskustaan  ja 
 Orimattilan keskustaajamaan nopean tieyhteyden rakentamisen lälkeen:  

a) Landen keskustaan 	 minuuttia 

b) Orimathian keskustaajamaan 	 minuuttia 

28. 	Miten tien kunto eri vuodenaikoina  ja  olosuhteissa Teidän arvionne mukaan 
vaikuttaa matka-aikaa  I  isäävästi  asu inpai  kastan  ne Landen keskustaan? 

Ennen nopean tieyhteyden rakentamista 

Varaus 	Ei 	En  osaa 

matka- 	merkitystä 	sanoa 

Puute 	 aikaan  

(min) 

1 Tien Iumisuus 

2 Tien  liukkaus  

3 Kelirikko tai  tien huono kunto  

4  Muu, mikä 

Nopean tieyhteyden rakentamisenjäi  keen  

Varaus 	Ei 	En  osaa 

matka- 	merkitystä 	sanoa 

Puute 	 aikaan  

(min) 

1 Tien lumisuus 

2 Tien  liukkaus  

3 Kelirikko  tai  tien huono kunto  

4  Muu, mikä  

29.  Oletteko tehnyt aikaisempaa useammin  automatkoja  nopean tieyhteyden 
rakentamisen jälkeen?  

1 	Kyllä  
2 	Ei 



Jos  vastasitte  edelliseen  Kyllä,  millaiset matkat ovat lisääntyneet?  

1 
	

Työmatkat 
2 
	

Asiointimatkat  
3 
	

Opiskelu-  ja  koulumatkat  
4 
	

Vapaa-ajan matkat 
5 
	

Muut matkat, mitkä  _____  

30. Jos  olette muuttaneet nykyiselle asuinpaikallenne nopean tieyhteyden 
rakentamisen jälkeen, oli  ko  tieyhteydellä  vaikutusta  m  uuttopäätökseenne?  

1 	Kyllä,  miten?  

2 	Ei  
3 	En  osaa sanoa 

Mistä muutitte nykyiselle asuinpaikallenne?  

1 	Landesta  
2 	Orimathlan keskustaajamasta  
3 	Muualta, mistä:  ____________________  

31.  Miten merkittävänä pidätte nopean  Lahti-Orimattila tieyhteyden rakentamista 
kylässänne seuraavien tekijöiden osalta? 

Ei 	Vähän 	Melko 	Erittäin 	En  osaa 
merkitystä merkitystä 	suuri 	:: 	suuri 	sanoa 

Näkökohta 	 merkitys 	merkitys  

1 	Työssäkäyntimatkat  1 2 3 4 5 

2 	Asiontimatkat  1 2 3 4 5 

3 	Koulumatkat  1 2 3 4 5 

4  Vapaa-ajan matkat  1 2 3 4 5 

5 	Liikenneturvallisuuden paraneminen  1 2 3 4 5  

Positiivinen Negatiivinen Ei  En  osaa 
Näkökohta merkitys merkitys merkitystä sanoa  

1  Yritystoiminnan kehitys 	 1 	 2 	___________ :___________  

2  Kauppapalveluiden  kehitys 	 1 	 2 	 3 

3  Väestömäärän  kehitys 	 1 	 2 	 3 	 4 

4  Kylän yleinen kehitys 	 1 	1 	2 	 3 	 4  



Kommentteja nopean  Lahti -Orimattila tieyhteyden vaikutuksista liikkumiseenne  ja 
 kylänne "elinvoimaisuuteen":  

KIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE! 
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Lute 5.  Vuoden  1987  jälkeen rakennetut rakennukset Orimattilan 
 keskustaajamassa 
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