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Tiivistelmä
Tielaitoksen Liikenne ja maankäyttö -projektissa selvitetään näiden vuonvaikutusta, vuorovaikutuksen kehitystä, mandollisuuksia vaikuttaa siihen ja
puitteissa tehtyihin tutkimuksiin ja muihin aiheeseen liittyviin selvi- projektin
tyksiin. Edelliset projektin väliraportit laadittiin 1994 ja 1995.
Julkaisun päätemana ovat mandollisuudet vähentää auton hallitsevaa roolia
kaupunkiemme henkilöliikenteessä.
Tuskin mikään suomalainen kaupunki voi olla autoton. Mutta kaupungin
autosidonnaisuutta, liikenneverkon sitoutumista auton väyliin ja palvelujen
riippuvaisuutta autoilevista asukkaista voidaan vähentää. Kävelyn, pyöräilyn
joukkoliikenteen kehittäminen, matkustuksen tarpeen vähentäminen sekä ja
muiden edellytysten sääntely voivat vaikuttaa melko paljon matknhij
auton käytän määrään. Esimerkkejä keinoista ja etenemistavoista löytyy jo
hyvinpaljo.

Sammanfattning
Nyckelord:

Trafik, trafikleder, markanvändning, miljö, miljökonsekvensor

I Vägverkets projekt Trafik och markanvändning utreds växelverkan mellan
dessa, växelverkans utveckling och möjligheter att påverka den, och söks
nya, hållbara linjer för planering och projektering. Denna rapport bygger på
de utredningar som gjorts i projektet och andra utredningar resultanv
som anknyter till temat. Föregående mellanrapporter publicerades 1994 och
195.

Huvudtemat i denna rapport är möjligheterna att minska bilens dominans i
våra städers persontrafik.
Ingen finsk stad torde kunna göras bilfri. Men man kan minska beroendet av
bilen, trafiknätets bindning till bilvägar, servicens beroende av bilburna
kunder. Bilbruket kan i rätt hög grad påverkas av hur man utvecklar gång-,
cykel- och kollektivtrafik, minskar färdbehovet och reglerar resans pris och
andra villkor. Det finns redan många exempel på åtgärder och metoder.

usia,ketävlpohj iasuntelrkj.Tämuaispert

Abstract
Key words:

Transport, traffic routes, land use, environment, environmental impact

The Finnish National Road Administration Transport and Land Use project
studies the interaction between these, how this interaction develops and how
it can be influenced, and seeks new, sustainable directions for planning and
design. This report is based on the results of the research made in the
project and on other allied studies. Previous progress reports were published
in 1994 and 1995.
The main theme of this report is how to reduce the dominant role of the car
in urban travel.
It is hardly possible to make any Finnish town car-free. But dependence on
cars can be reduced, the transport network need not always be bound to the
roads, services can rely less on customers driving cars. Car use can to a
fairly large extent be influenced by developing pedestrian and bicycle routes
and public transport, reducing travel needs and measures directed at the
cost or other conditions of travel. Many examples of means and methods
already exist.
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ESIPUHE
Tielaitoksessa käynnistyi 1991 strateginen tutkimus- ja kehittämisprojekti
ja maankäyttä", jonka tavoitteena on tuottaa perustietoa, selvittää "Liken
erilaisten ratkaisumallien vaikutuksia ja samalla lisätä keskinäistä vuorovaikutusta maankäytön suunnittelijoiden ja liikennesuunnittelijoiden kesken. Projekti päättyy 1996.
Vuonna 1994 julkaistiin projektin yhteenvetona "Liikenne palvelee ja muuttaa
yhdyskuntaa - maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus" (Tielaitoksen selvityksiä 18/94, TIEL 3200228) ja 1995 "Auton yhdyskunta - maankäytön ja liikenteen selvityksiä" (Tielaitoksen selvityksiä 33/95, TIEL 3200312).
Liikenne ja maankäyttö-projektin puitteissa tehtyjen selvitysten lisäksi tämä
yhteenveto tukeutuu useiden tielaitoksen muiden projektien aineis- kolmas
toon. Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksen tarkastelun ja muiden liikenteeseen vai kuttavien yhteiskunnallisten tekijöiden selvittäm isen välillä on
lajtkyenä.
Otsikko "Autoton kaupunki?" asettaa kysymyksen, johon vastaaminen ei ole
helppoa. Vaikka useissa tutkimuksissa ja selvityksissä haetaan keinoja
vähentää auton käytön tarvetta, autolla on edelleen hallitseva asema elämäntavassamme. Kokonaisvaltaista vaihtoehtoa ei ole näkyvissä. Kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen, matkustuksen tarpeen vähentäminen sekä matkan hinnan ja muiden edellytysten sääntely voivat kuitenkin
vaikuttaa melko paljon auton käytän määrään.
Kaupunkirakenteessa tavaraliikenteellä - etenkin jakelulla ja satamien ym.
terminaalien suurilla tavaravirroilla - on merkittävä rooli. Pienipiirteisen
lähikadun kehittelijä ei mitoituksessaan saisi unohtaa muuttoautoja ja ambulansseja. Vaikka tässä julkaisussa pääpaino on henkilöliikenteessä, myös
tavara- ja huoltoliikenteen uusia ratkaisumalleja tarvitaan, jos halutaan
muuttaa auton hallitseva asema.
Julkaisun on tielaitoksen kehittämiskeskuksessa laatinut Anders HHJansson.
Liikenne ja maankäyttä -projektista vastaa tielaitoksen tienpidon suunnittelussa Ulla Priha.

Helsingissä, elokuussa 1996
Tielaitos
Tienpidon suunnittelu

Autoton kaupunki?

SISÄLTÖ
Tiivistelmä
Esipuhe
Sisältö

3
5
6

1.

MITEN LIIKUMME?
1 .1 Henkiläliikenne ja elämäntapa
1.2 Ajaisiko hitaammin?

7
7
10

2.

MIKÄ MÄÄRÄÄ AUTONKÄYTÖN?
2.1 Suuri kaupunki, vähän liikennettä
2.2 Missä autoilija asuu?

11
11
14

3.

VOIKO AUTON KÄYTTÖÖN VAIKUTTAA?
3.1 Voiko käyttää vähentää?
3.2 Hinnalla millä hyvänsä?
3.3 Telematiikka ratkaisee?

17
17
21
23

4.

SUUNNITTELUN KEINOJA
4.1 Strateginen suunnittelu
4.2 Alueiden kehittäminen
4.3 Yhdyskuntarakenne
4.4 Liikennejärjestelmän suunnittelu
4.5 Taajamateiden kehittäminen
4.6 Tuki joukkoliikenteelle
4.7 Keskustat vihdoin kävelijäille?
4.8 Autot maan alle?

27
27
28
30
35
40
41
46
50

5.

VIELÄ AUTO HALLITSEE: SUURET VÄYLÄT
5.1 Kaupunkien pääväylät
5.2 Suuren väylän suunnitteluprosessi
5.3 Pääväylän vaikutukset

53
53
57
60

6.

LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ -PROJEKTI
6.1 Projekti päättyy, työ jatkuu
6.2 Mitä opimme tästä?
6.3 Onko autotonta kaupunkia?

67
67
70
72

Lähteet
Lute: Liikenne ja maankäyttö -projektin
selvitykset 1992-96

75
79

Autoton kaupunki?
1 MITEN LIIKUMME?

1.

7

MITEN LIIKUMME?

Henkilälilkennetutkimusten mukaan vuosina 1 974-86 varsin tasaisena jatkunut liikennesuoritteen kasvu kaksinkertaistui vuosina 1 986-92. Miten tämä
kasvu tapahtui?

1.1

Henkilöliikenne ja elämäntapa

Tuuli Järvi-Nykänen ja Veli Himanen ovat vertailleet vuosien 1986 ja 1992
henkiläliikennetutkimuksia /1/ pysyvyyksien ja muutosten sekä niiden syiden
selvittämiseksi. Vertailussa olivat mukana tutkimu ksille yhteiset ikäluokat, eli
vuotiaat.
18-64
Aiemmin kehitetyn "Kolmen kerroksen väki" -mallin mukaisesti henkilöt jaettiin
kolmeen ryhmään: matkoja tekemättömät, enintään kolme tuntia ja yli kolme
tuntia liikkuvat. Suurin osa kuuluu keskimmälseen ryhmään, mutta yli kolme
tuntia liikkuvien 6% ryhmä vastaa yli kolmasosasta arkipäivän matkasuoritteesta, ja myös 0-matkalaisten ryhmän koko vaikuttaa olennaisesti keskimääräisiin suoritteisiin.
Kuva 1:

Arkipäivän matkojen suoritteen jakautuminen 1986 ja 1992/1/

Matka ryhmä

Osuus suoritteesta
1986

Osuus väestöstä
1986

0°,'o

17,60,/c,

Max 3 h liikkuneet

62 %

760%

Yli3hlitkkuneet

38%

64%

0-riiatkalaiset

Kun vuonna 1986 miehistä 60%:lla oli auto aina käytettävissään ja naisista
20%:lla, vuonna 1992 luvut olivat 80% ja 40%. 0-matkalaisten ryhmä on
17 prosentista 12 prosenttiin. Päivittäinen kokonais- pientyrusa
matka-aika on pysynyt varsin vakaana eri ryhmillä, mutta matkasuoritteet
ovat kasvaneet, kaikkien 18-64 vuotiaiden osalta keskimäärin 22%. Osa tästä
seurausta 0-matkalaisten ryhmän pienenemisestä, osa siitä että matkojaon
tehnid
keskimääräinen matkasuorite kasvoi 15%.
Matkasuoritteen kasvusta puolet johtuu autoistumisen kehityksestä ja sen
myötäauonk dliseäntym,puolehkiörymn
sisällä tapahtuneista muutoksista. Etenkin autolliset ovat edelleen lisänneet
nopeutta ja näin myös suoritetta. Samalla kun miesten matkasuorite on
on heidän matkoihin käyttämänsä aika jopa vähentynyt. Naistenkasvnut,
matkasuoritteen kasvu suhteessa ajan lisääntymiseen on ollut paljon suurempaa. Enintään kolme tuntia liikkuneiden matkasuoritteen kasvu johtuu suureksi osaksi naisten autoistumisesta.
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Tämän tarkastelujakson aikana sukupuolten erot ovat lähes hävinneet, joten
todennäköistä, että naisten matkasuorite kehittyy tulevaisuudessa samoin on
kuin miesten ja sekä miesten että naisten autoistuminen jatkuu.
Aineisto ei mandollistanut perusteellista alueellista tarkastelua, mutta kehityksen suunta on kuitenkin nähtävissä: maantieteelliset erot pienenevät ja kuntakoko ratkaisee. Matkasuoritteen jakaumassa erottuivat suuret kaupungit,
muut kaupungit ja muut kunnat selvästi kolmeksi eri ryhmäksi. Maaseudulla
suorite on selvästi suurempi kuin kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla on
muitakpnejshlitvämnseklaihötä,joden
on
suuri.
suorite on pieni että sellaisia, joiden suorite
Päivittäisen kokonaismatka-ajan ja nopeuden välillä ei näy selvää riippu
utta. Myöskään matkasuo rite ei kasva systemaattisesti kokonaismatka-ajan-vu
kasvaessa. Päivittäisten matkojen kokonaismatka -aika, matkasuo rite ja
matkanopeus vaihtelevat laajassa skaalassa ilman muuta säännänmukaisuutta kuin se, että nopeus on yleensä 5 ja 90 km/h välillä. Esitetyt keskiarvot muodostuvat siis erittäin hajanaisesta havaintoaineistosta.
Matkan tehneiden matkasuorite matka-ajan mukaan 1992 /1/
Kuva 2:
ja yli kolme tuntia
Enintään kolme tuntia liikkuneet

Ei
S
0

0
0

S

Kokonasmatkaaka

Kokonaismatka -aka h

Useat tutkijat (mm. Knoflacher kirjassaan Kaupungin ja liikenteen harmonia,
julkaistu suomeksi 1995) ovat esittäneet että nopeudella ja suoritteella on
on kasvanut siinä tandissa kuin ja senhistoralnepuv,s.orite
on noussut. Suhde vuoksietäy olvienkuädopes
ei näy tässä muutaman vuoden tarkastelussa. Vallitsevalla välineeltä käytännössä saavutettavissa oleva nopeus on määräävä, olkoonpa että matkoissa
käytetään kovin vaihtelevia nopeu ksia.
Järvi-Nykäsen ja Himasen tuloksista voi päätellä, että oletusta nopeuden ja
suoritteen välisestä suhteesta ei ainakaan tulisi käyttää liikennejärjestelyjen
vaikutusten ennustamiseen. Jos autolla mentiin kauemmas kuin hevosella,
siitä ei vielä seuraa että liikenneverkon nopeustason parin km/h muutos
muuttaisi kaupunkirakennetta.
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Juha Raition ja Tiina Salosen kanssa edellämainitut tutkijat ovat myös selvittäneet, mitä liikenne merkitsee ihmisten päivittäisissä toiminnoissa /2/.
toimintojen mallintaminen on vaikeaa, mutta kehitteillä olevistaPäivtsen
malleista voidaan jo lähivuosina odottaa hyötyä lähinnä säännöllisesti toistuviin toimintoihin liittyvien matkojen ennustamisessa.
Ihmisten päivittäiset toiminnot eivät juuri muutu. Liikenne on aina muodostanut tiedonvälityksen ja kaupan kanssa keskeisen välittävän toiminnon. Tärkein matkakohde on koti. Lapsiperheen vanhempi viettää kotonaan yli kaksi
kolmasosaa ja yksinäinenkin henkilö runsaat puolet ajastaan. Henkeä kohden lasketuilla matkakuluilla ei näiden välillä ole eroa, mutta yksinäisellä
ja perheellisellä työmatkoihin.
kulenitrahvp-j
Vertailtaessa vuosisatamme alkupuolen ja nykyajan elämää, merkittävin päivittäiseen liikkumiseen vaikuttava muutos on henkilöauton yleistyminen. Työelämän muutos, mm. kaksipäiväinen viikonloppu ja vuosilomat, on tehnyt
mandolliseksi vapaa-ajan liikenteen selvän eriytymisen arkipäivän liikenteestä. Vuosilomat ovat tuoneet liikenteeseen oman kesärytminsä.
Kuva 3:

Esimerkkihenkilöiden ajankäyttö /2/

ESIMERKKUIENKILOIDEN AJANKimÖ VUOROKAUDESSA (kaikki viikonpaiväl, koko vuosi)
ja %-jakauma

_____________
yV5fl4fl
AV(I)OUITOSSA AV(I)OUITOSSA
_____________ ALLE 45 -VUOTIAS ALLE 45-VUOTIAS NUORIN LAPSI
_____________ ____________
LAPSIA
0-6-VUOTIAS
TOIMINTO
kotona, pesustoimet
kotona,vapaa-aika
työssä

ostoksilla,asioilla
vapaa-aika muualla
matkustelu *
matkat

erittelemätön
yhteensä

perusjoukko, henkilöä

h.min

%

h.min

%

h.min

1103
3.33
5.02
0.25
221
0.21
1.14
0.01
24.00

46,1
14,8
21,0
1,7
98
1,5
5.2

11.45
3.46
5.04
0.25
1.36
0.14
1.08
0.02
24.00

49,1
15,8
21,1
1,8
6.7
0,9
4j

13 . 37
3.09
4.16
0.25
1 20
0.10
1.00
0.03
24.00

100

290096J

100

393832

1

%
56,8
13,2
17,8
1,7
5,6
0,7
4,2
100

6083201

tuniam lvrk

AV(1)OU1TOSSA
NUORIN LAPSI
7- 16-VUOTIAS

h.mi
12.31
3.32
4.53
0.28
1.22
0.11
1.01
0.021
24.001

%
52,2
14,8
20,4
1,9
5,7
0,8
4,2
100

554550

ESIMERKKIHENKILÖIDEN MATKOIHIN KAYTrAMA AIKA VUOROKAUDESSA
minutavrkj
%-jakauma (kaikki viikonpäivät, koko Vuosi)
HENKILÖ

YKSINÄINEN

AV(I)OLIITOSSA

______________ ALLE 45-VUOTIAS ALLE 45 -VUOTIAS
_____________ ___________
EI LAPSIA
____________
työmatkat
otoo-,asiointimatkat
vapaa-ajan matkat
matkat yhteensä

min
%
25 33,7
16 21,3
33 4.5,0
74 100,0

min

%

AV(I)OLIITOSSA
NUORIN LAPSI
0- 6-VUOTIAS

%

min

271 40,0
191 27,5
221 32.6
68 1 100,0

201 33,2
241 40,0
161 26,9
60j 100,0

* matkustelu = vapaa-ajan matkustaxninen kotimaassa ja ulkomaille sekä huviajelut

päivittäisiin vapaa-ajan toimintoihin liittyvãt matkat)
vapaa-ajan matkat = vapaa-alan toimintoihin ja harrstuksiin liittyvät matkat

(ei

AV(I)OUITOSSA
NUORIN LAPSI
7- 16 -VUOflJS

minI

%

211 35.3
21' 35,3
18 29,5
611100.0
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Toimintojen eriytyminen on tuonut uusia matkatyyppejä. Koulujärjestelmän
kehittyminen toi koulumatkat. Työn ja kodin välisen etäisyyden kasvaessa
työmatkojen merkitys on kasvanut. Omavaraisuuden vähentyessä ja varallisuuden kasvaessa ostosmatkoista on tullut entistä tärkeämpiä ja myös pitempiä. Lasten päivähoidosta seuraa lasten kuljettaminen hoitopaikkaan, harrastusten laitostumisesta jää- ym. halleihin iltakuljetukset. Liikennevälineiden
on myös lisännyt yksilällisyyttä; enää ei ole aina pakkokasvnutliom
lähteä koko perheen voimin liikkeelle. Kokonaan uutena asiana on tavalliselle
suomalaiselle tullut mandollisuus käydä ulkomailla.
Liikenteen nopeuden kasvu on selvästi sellaista, mitä ihmiset ovat toivoneet
mistä he ovat olleet valmiit maksamaan. Puhtaasti taloustieteen pohjaltaja
tilanne on tältä osin kehittynyt erinomaisesti. Toisaalta, jos katsotaan mitä
kaupungeissa on tapahtunut ja mitä maapallonlaajuisesti on tapahtumassa,
voidaan epäillä liikenteen nopeuden nostamisen mielekkyyttä.

1.2

Ajaisiko hitaammin?

Henkilöauton käyttö on muuttanut päivittäisten matkojen nopeuksien kokoluokkaa. Edellä on tarkasteltu tämän muutoksen merkitystä. Samalla haetaan
ajamisen hienosäätöä: mikä on eri tilanteissa "oikea" eli optimaalinen nopeus? Viimeisin asiasta tehty selvitys /3/ kysyy, onko sellaista lainkaan.
Liikenteen optimaalisella nopeustasolla tarkoitetaan tässä tasoa, jolla yhteiskunnalliset kustannukset ovat minimissään. Perinteisesti laskelmat ovat olleet
liikennetaloudellisia. Eri näkökulmista katsottuna optimaalinen nopeus voi
näyttää hyvin erilaiselta, koska tienkäyttäjäryhmät painottavat nopeuden
osatekijöitä eri tavoin. Teoreettisessa laskelmassa summataan sen sijaan
yhteiskunnan kaikki kustannuserät tutkijan määrittelemien eri vaikutusten
rahallisten arvojen avulla.
Tielaitoksen käyttämien ajokustannusten perusteella lasketut optiminopeudet
ovat hyvin lähellä nykyisiä nopeustasoja, esim. henkilöautolla keskimääräisis
ajo-olosuhteissa kokoojatiellä n. 70 km/h, taajaman läpi kulkevalla tiellä-sä
noin 60 km/h ja kadulla 40-50 km/h. Kustannuskäyrät ovat varsin loivia.
"Uudet kustannuserät", ajokustannuslaskelmaan tällä vuosikymmenellä lisätyt
melu- ja pakokaasukustannukset, vaikuttavat vain vähän tuloksiin, silloin kun
näiden erien laskenta tehdään samaa ajokustannusmallia käyttäen. Jos sen
sijanlketpruman,lskeitopmnusavit
muuttua merkittävästi.
Tarkoituksena on, että liikenneministeriä jatkossa päättää eri liikennemuodoil
yhteisesti käytettävistä laskentaperusteista.
-le
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2. MIKÄ MÄÄRÄÄ AUTONKAYTÖN?
Auton käytön määrä riippuu hyvin monista asioista, mm. polttoaineen hinnasta ja muista kuluista, matkan luonteesta ja matkakäyttäytymisestä sekä
yhdyskuntarakenteesta. Liikenne ja maankäyttä -projektissa päähuomio
kohdistuu yhdyskuntarakenteen tekijöihin ja niiden kehitykseen.

2.1

Suuri kaupunki, vähän liikennettä

Matti Matinheikki on jatkanut tieliikenteen energiankulutuksen ja kaupunkirakenteen välisten yhteyksien selvittämistä /4/. Pyrkimyksenä on määrittää ne
kaupunkirakenteelliset muuttujat, joiden lähempi tarkastelu olisi tärkeää
verrattaessa eri tekijöiden vaikutusta tieliikenteen energiankulutukseen.
Tutkimuksen kohteena oli yhteensä 35 kuntaa, joista 14 alle 20 000 asukkaan, 12 20...50 000 ja 9 yli 50 000 asukkaan kuntaa. Kunnat jaoteltiin näihin
kokoryhmiin ja niistä laskettiin eri tunnuslukuja. Yhdeksän kuntaa otettiin
tarkempaan tarkasteluun. Pääkaupunkiseutua ei sisällytetty tutkimukseen.
Tieliikenteen energiankulutuksen määrittely perustuu kunnittain myytyihin
polttoainemääriin, jolloin pääkaupunkiseudun kuntien väliset tiiviit yhteydet
toisivat siihen liian suuren virhearvioinnin riskin.
Kanden pienimmän kuntaryhmän osalta tieliikenteen energiankulutuksen
keskiarvot ovat lähellä toisiaan: alle 20 000 asukkaan kunnissa 33,4 GJ/asu
vuosi, 20-50 000 asukkaan kunnissa 31,5. Suurimman ryhmän kunnis--kasj
sa keskiarvo on 25,2 GJ/asukas ja vuosi, eli merkittävästi alhaisempi. Väestömäärältään suurilla kaupungeilla näyttäisi olevan paremmat edellytykset
pienempään kulutukseen. Jos verrataan 10 väkirikkaimman ja 10 väestömäärältään pienimmän kunnan kulutusta, päätelmä vahvistuu: 24,9 GJ ja 34,1
GJ. Sen sijaan sijainti Etelä- tai Pohjois-Suomessa ei tuo havaittavaa eroa.
Kaupunkirakenteen ja energiankulutuksen suhdetta tutkittiin korrelaatio- ja
regressioanalyysin avulla kolmessa eri mallissa, joista yhdessä käytettiin
korjattuja energiankulutustietoja. Analyysi perustui kuitenkin pääosin korjaamattomien tietojen malleihin. Malleissa suhdetta kuvasivat parhaiten muuttujat "taajamarajan pituus asukasta kohden" ja "asukaskohtainen taajama-ala".
Näiden lisäksi hyviä korrelaatioarvoja saatiin taajamaväestön määrän,
kunnan asukasmäärän ja työssäkäyntimatkan pituuden kanssa.
Väkiluvun ollessa alle 30 000 asukasta kuntien tieliikenteen energiankulutustasossa ei näy säännänmukaisuutta. Arvot vaihtelevat väkiluvusta, sijainnista
taajamaväestön määrästä riippumatta. Kun väkiluku ylittää 30 000 asuk- ja
kaan, kulutuksen taso on alempi ja vaihtelu vähäistä (joskin myös tapausten
määrä on pienempi).
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Tielilkenteen energiankulutuksen ja kuntien väkiluvun suhde /4/

Kuva 4:
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Maankäytön tiiveyttä kuvaavilla tekijäillä on aineiston perusteella hyvä yhteys
tieliikenteen energian kulutustasoon. Tiiveyttä kuvaavien muuttujien arvon
kasvaessa saavutetaan alempi kulutustaso.
Silloin, kun sekä tiiveyttä että kulutusta kuvataan määrinä asukasta kohti tai
sitäjohdeunamr,koltidenmäryvoiakutlsharha: jos kandella muuttujalla on yhteisenä tekijänä kolmas, kuten tässä
väestämäärä, jolla jaetaan sekä kulutusluvut että pinta-alat, yhteinen tekijä
tuottaa niiden välille korrelaation siitä riippumatta, onko alkuperäisillä arvoilla
mitään yhteyttä /Brindle julkaisussa 5/. Tällöin on syytä erityisesti korostaa,
ettei korrelaation laskeminen ole samaa kuin selityksen löytäminen.
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Merkille pantavaa on kuitenkin, että Matinheikki perustaa tutkimuksensa
arviolle, että on olemassa tietty vaikutusketju ja laskelmilla hahmotetaan sen
1 .1 muota.Vrsiney-htdmäriels kohda
esitynap mketjunarsl itea.
Muuttujien suhteen lähempään tarkasteluun käytetyt askelittaiset analyysimenetelmät tuovat ainakin osittain lisävalaistusta tilastollisen suhteen
luonteeseen. Monimuuttuja-analyysissa ilmenee, että muuttujalla "taajamara
pituus asukasta kohden" on merkitsevä yhteys asukaskohtaiseen ener--jan
gian kulutukseen. Tämä muuttuja selittää laskennallisesti 26,3% kulutuksen
vaihteluista. Yhdistelmä "taajamarajan pituus asukasta kohden'+ "taajamaväestön määrä" + "pientalojen kerrosalan suhde asuinrakennusten koko
kerrosalaan" selittää yhdessä 47,1% vaihtelusta.
Matala tieliikenteen energiankulutustaso kunnassa on Matinheikin tulosten
mukaan todennäköisempää jos
-

väkiluku on korkea tai taajamaväestö on suuri (yli 30 000 asukasta)
taaajamarajan pituus asukasta kohden on pieni (alle 5 m /asukas)
taajama-ata asukasta kohden on pieni (alle 2200 m 2 /asukas)
kaikkien rakennusten kerrosala taajama-alaa kohden on korkea (taajama-alueen aluetehokkuus ea yli 0,025)
asuinkerrostalojen osuus asuinrakennuksista on korkea.

Selvityksessä tarkasteltiin myös energiankulutuksen ja autonomistajien
märnsuhdeta;il pnmätkorelaiunmäytö
tiiveydelle. Tästä voisi päätellä, että kun matkasuoritteen kasvusta puolet
johtuu autoistumisen kehityksestä (vrt. 1.1, s.7), auton omistus vaikuttaa
siihen, miten autoa käytetään vähemmän kuin se, minkälaiset edellytykset
paikkakuntien rakenne autoilulle asettavat. Toisaalta auton omistajien määrä
hyvin karkea auton käytön kuvaaja, joten kovin pitkälle meneviä johto- on
päätöksiä ei siitä voine tehdä. Vaihtelu on erittäin suurta, riippuen mm. siitä,
onko auto lapsiperheellä vai ei (vrt. 2.2, s. 22).
Rakennetta tarkasteltiin yhdeksän kunnan keskustaajaman maankäyttötiedoil
liikenteen energiankulutuksen kannalta edullisin näyttää-la.Rkentypisä
olevan säteittäinen tyyppi. Sen kulutuksen keskiarvo on 25% pienempi kuin
pistemäisen ja 20% pienempi kuin nauhamaisen tyypin arvot. Teoriassa nauhamaisen rakenteen tulisi mandollistaa alhaisempi energiankulutus, sillä se
antprhedlykstoajulikent.Tmuskohteet olivat kuitenkin yleensä pieniä; säteittäisen rakenteen edullisuutta voi
tässä selittää myös sillä, että väkimäärältään suuret kunnat kehittyvät
tähtimäisiksi.

Autoton kaupunki?
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Asumisen ja työpaikkojen sijoittumisen, eli lähinnä keskittymisen vaikutuksia
tarkasteltiln keskittymisindekseillä. Tulosten mukaan työpaikkojen ja asuinpaikkojen jakaantu minen tasaisesti alueelle on voimakasta keskittymistä
parempi vaihtoehto. Maankäytön sekoittumista tutkittiin myös indekseillä.
Tulokset viittaavat yhteyteen maankäytön sekoittumisen ja liikenteen energiankulutuksen välillä. Maankäyttömuodoiltaan sekoittunut, tiiviisti rakennettu
korkea kaupunkirakenne on edullinen tieliikenteenjasuktiheydlän
energiankulutuksen suhteen.

2.2

Missä autoilija asuu?

Kuopion kaupungin yleiskaavatyössä on pyritty selvittämään yhden kaupungin autoistumista ja autottomuutta tarkemmin /6/. Matinheikin selvityksen /4/
- mukanKopisjtmelknasuohtielkn r
giankulutuksen puolelle, 25 GJ/asukas ja vuosi, mikä vastaa yli 50 000
asuknpiesarvo.
Yleiskaavatarkastelussa kaupunki on jaettu vyöhykkeisiin, joista vyöhyke I ja
Il edustavat alunperin jalankulkukaupungeiksi suunniteltuja alueita, vyöhyke
periaatteella suunniteltuja ja vyöhyke IV autokau- Iljoukienapg
pungin periaatteita.
Kuva 5:

Kuopion asuntoalueiden vyöhykkeet /6/

iyke

Jalankulkukaupunkia, osittainautoistunut, kauppakeskustassaautokaupungin ja joukkoikennekaupungin rakenteita.

hyke

Autoistunutta jalankulkukaupunkia, jossa pyöräilyllä ja jalankululla
on edelleen tärkeä merkitys.

Dhyke

Joukkohikennekaupunkia, osittain autoistunut, lähiöiden kerrostaloasutusta

- . , öhyke

Autokaupunkityyppistä pentaloasutusta, säännöllistä joukkoliikennettä
on, mutta sen käyttö on suhteellisen vähäistä.

Autoton kaupunki?
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Vyöhykkeet poikkeavat toisistaan erityisesti autottoman väestön (henkilöt,
joiden perheissä ei ole autoa) ja kyytiläisten (henkilöt, joilla on auto käytettävissään ainoastaan satunnaisesti) määrien osalta. Erot autollisten suhteellisessa osuudessa ovat pienemmät. Pääosa vanhuksista asuu keskustassa tai
on edel-sitäymprövkaungios.Atleäkisnou
leen suhteellisen pieni. Nuorisosta pääosa asuu Ill ja IV vyöhykkeillä ja
tarvisekoulja.Näidenuvhtsailneäo
muuttuu.
Autollisen väestön määrä on kasvanut erityisesti Ill ja IV-vyöhykkeillä.
Keskustassa ja sitä ympäröivällä Il -vyöhykkeellä auto Ilisen väestön määrä ei
juurikaan ole kasvanut, vaikka suhteellinen osuus on. Koko kaupungissa
autoistuminen on lisääntynyt väestön kasvua hitaammin. Vaikka autojen
määrä on lisääntynyt, autoistumisaste on 1992-94 laskenut hieman.
Henkilökohtaisessa käytössä henkilö- tai pakettiauto on noin 31 %:lla Kuopion
väestöä. Autotonta väestöä on noin 29%. Asuntokunnista 58%:IIa on auto
käytevisn,42%:Ia.

Kuva 6:

Väestön autoistumisaste Kuopiossa 1994 /6/

(tilanne vuoden 1994 lopussa)

kikjsta

Aikuisia, joilla oma auto (ei yksinh.)
Yksinhuoltajia, joilla oma auto
Eläkeläisiä, joilla oma auto
Vanhuksia (yli 74-v.), joilla oma auto
18-vuotiaita, joilla oma auto
Yht.

23771
283%
233
1603
226
60
0.1 %
93_8%

Aikuisia, joilla auto käytössä
Eläkeläisiä, joilla auto käytössä
Vanhuksia (yli 74-v.), joilla auto käyt
Nuoria, joiden perheessä auto
Koululaisia, joiden perheessä auto
Lapsia, joiden perheessä auto
Yht.

14720
2016
874
4995
5008
6197
33810

17
2.4
1.0
5.9
6.0
7.4
40.3

Aikuisia, joilla ei autoa (ei yksinh.)
Yksinhuoltajia, joilla ei autoa
Eläkeläisiä, joilla ei autoa
Vanhuksia (yli 74-v.), joilla ei autoa

13485
428
3457
2968
1362
1169
1397
24266

16.1 %
0.5 %
4.1 %
3.5 %
1.6%
1.4%
1.7%
28.9 %

Koululaisia, joiden perheessä ei autoa

ENSÄ
Lisäksi alueelle rekisteröity n.620 väestOön sijoittumatonta
yksityshenkilön hallinnassa olevaa autoa

83969

%
%
%
%
%
%
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Kuopiossa 1 995 tehty liikennetutkimus analysoitiin siten, että tarkasteltiln
erikseen autollisten, kyytiläisten ja autottomien vastaukset. Osa-alueet
määritettiin siten että myös vyöhykkeiden tarkastelu ja vertaaminen oli
mandollista. Puhelinhaastattelun kohteena oli 1008 henkilön otanta kaikista
yli 7-vuotiaista asukkaista.
Vastaukset osoittavat, että autollinen väestö tekee lähes kaikki matkansa
autolla. Poikkeuksena erottuu ainoastaan keskusta, jossa jalan kuijettujen
osuus on suuri. Kyytiläiset tekevät matkoistaan noin kolmasosanmatkojen
henkilöautossa. Määrä on melko vakio, mutta suhteellinen osuus kasvaa
etäisyyden kasvaessa. Jalan tehtävien matkojen osuus on suuri keskustassa.
Pyöräily on yleisin kulkutapa Il-vyöhykkeelläja sitä ympäröivissä kaupunginosissa. 3-4 km etäisyydella keskustasta bussimatkojen osuus kasvaa tasoon
matkoista. Matkojen kokonaismäärä laskee hieman kaupungin 10-5%
reuna-alueilla.
Autottomien kulkutavatja matkojen määrät vaihtelevat huomattavasti. 1 -ja Ilvyöhykkeellä matkat tehdään lähes yksinomaan jalan tai polkupyörällä. Pyöräily on yleisin kulkutapa 1-6 km etäisyydellä keskustasta. Bussimatkojen
osuus alkaa kasvaa 2-3 km keskustasta ja on pääasiallinen kulkutapa alueilla, joilla etäisyys keskustaan on yli 7 km.
Ainakin Kuopion tapaisessa keskisuuressa kaupungissa kaupunkirakenteen
järjestelmillä ja niihin liittyen autoistumisasteella on keskeinen merkitys.
Autolliset eivät käytä bussia, eikä mikään viittaa siihen että heidän kulkutapavalintansa olisivat tältä osin muuttumassa. Mikäli autoliikenteen ja autoistumisen kaupunkirakenteeseen kytkeytyvä kasvu halutaan välttää, on erityinen
huomio kiinnitettävä jalankulkukaupungin ja joukkoliikennekaupungin elvyttämiseen. Näillä vyöhykkeillä suuri osa väestöstä tulee toimeen ilman henkilöautoa tai käyttää sitä vain satunnaisesti.

Eri selvitysten johtopäätöksissä selitetään auton käytön tai liikennesuoritteen
on kysytty eri asioita. kehitysäravl.Eojhtuseinä,
Henkilöauton käytön kannalta tärkeimmäksi tekijäksi nousee autoistumisen
aste. Myös lähihistoriassa henkilöauton käyttöön otto on merkittävin vaikuttava tekijä. Mutta määrääkö auton käyttö ja nopeus taajamarakenteen vaiko
rakenne auton käytön? Lyhyellä tähtäyksellä nopeuden muutoksilla ei tunnu
olevanmrkitysä.Nhd ö,etinäolmaesirj,
mutta kuntien koko on tärkeä. Epävarmalta tuntuu se, johtuuko erikokoisten
kuntien suoritteiden erilaisuus tiiveydestä tai muista taajamarakennetekijöistä,
vai ovatko nämä perheiden, työelämän ja tulojen rakenteisiin verrattuna
vähemmän tärkeitä.

Autoton kaupunki?
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3. VOIKO AUTON KÄYTTÖÖN VAIKUTTAA?
Auton käytän määrään vaikuttamisen keinoista löytyy monia luetteloita.
Eräässä EU -projektiehdotuksessa luvattiin 100 keinoa vähentää auton
käyttöä. Keinojen tehokkuus ja hyväksyttävyys ei kuitenkaan yleensä yhdy.
julkisen liikenteen taso on kohtuullinen, auton käytön hinta ennestään Jos
suurehko ja jos yhdyskunnat ovat melko pienet, hyväksyttyjen uusien vaikuttamiskeinojen teho voi jäädä pieneksi.

3.1

Voiko käyttöä vähentää?

Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen selvityksessä "Voidaanko henkilöautoliikennettä vähentää?" /7/on hahmotettu keinoja ja strategioita henkilöautoliikenteen vähentämiseksi, sekä pohdittu tarpeellisen ja
tarpeomnlik äste.Slviykpanotueyhiskunnallinen ja inhimillinen merkitys. Uikenteen vähentämisen mandollisuudet
myös nähtävä yhteiskunnallisessa yhteydessään; yksittäisin teknisin tai on
taloudeisnm kavute.

Tarpeellinen ja tarpeeton IHkenne
Turha tai tarpeeton liikenne voidaan määritellä tuottamattomaksi, tehottomaksija oikeuttamattomaksi. Huviliikenne luokitellaan helpoimmin tuottamattomaksi ja siten turhaksi, työtä ja tuotantoelämää palveleva sen sijaan tuottavaksi ja tarpeelliseksi. Tarpeellinen liikenne on aina tarpeellista jonkun
kannalta, tarpeeton liikenne sen sijaan jotain korvattavissa olevaa. Jos
se sitä kautta väistämät- likenymärtvlieksjohn,märty
tä tarpeelliseksi. Erilaisten järjestöjen ja vastaavien tahojen kannalta tarpeellisuus yhdistyy intresseihin. Intressit merkitsevät Tielaitokselie toimintavaihtoehtoja, joista on valittava. Yksittäisen ihmisen kannalta tarve sen sijaan
voidaan ymmärtää oikeutetuksi haluksi.
Ongelmana liikenteen tarpeellisuudesta puhuttaessa on se, että tuottamattomuus, tehottomuus ja oikeuttamattomuus eivät ole yhteismitallisia. Tarpeellinen liikenne kuuluu ennen kaikkea yhteiskunnallisen keskustelun ja ideOlogioiden piiriin.
Periaatteellisten pohdintojen ohessa tehtiin kolme ryhmähaastattelua. Kaksi
ryhmistä oli maallikkoryhmiä ja yksi oli asiantuntijoiden ryhmä. Maallikkoryh
näkivät liikenteen korostetusti arjen näkökulmasta, sen välttämättömyyk -mät
kuuluvana. Asiantuntijat näkivät sen sijaan liikenteen myös ympäristö--sun
kysymyksenä ja eettisenä kysymyksenä. Kysymyksen asettelu koettiin ryhmissä hankalaksi. Tarpeellinen tulikin keskusteluissa esiin kiertoteitse sen
kaut,mienäs"l riten.
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Liikenteeseen katsottiin kuuluvan tietty päämäärä, muiden liikkujien huomioon ottaminen ja määräalkana ehtiminen. Tarpeettomalta liikenteeltä puuttui
mielekäs päämäärä tai se oli sitä, että joku oli liikenteessä esim. ruuhkaaikana syyttä, ts. hänen ei ollut pakko olla tiettynä hetkenä perillä.
Kulkumuotojen valintakriteereiksi nousivat ryhmissä eettiset näkökohdat,
käyttäkulutja tehokkuus. Henkilöauton vaitteina pidettiin mukavuutta ja mahdollisuuksia, myös tunnetta siitä, että voisi lähteä milloin hyvänsä, vaikkei
lähtisikään. Omassa käyttäytymisessä asetettiin vastakkain eri liikennemuotojen käyttökulut. Oman auton kiinteät kulut katsottiin sijoitukseksi, jolle oli
saatava vastinetta. Eettiset perusteet olivat etenkin asiantuntijoiden joukossa
joko yhteiskunnallisia ja autoilua rajoittavia tai omakohtaisia, lähinnä läheisistä ihmisistä huolehtimiseen liittyviä (lasten tai vanhusten kuljettamisen tarve).
Kansalaisilta on aiemmin kysytty eri matkatyyppien välttämättömyyttä tai tärkeyttä. Vastauksissa tarpeellisuus on arvioitu asteikolla työmatkat> asiointi
> vapaa-aika. Silti juuri vapaa-ajan matkat ovat Suomessakin kasvaneet. Autoilu ei ole pelkästään rationaalista toimintaa, vaan siihen liittyy itsensä
toteuttamista ja sitoutumista. Joukkoliikenne ei vaadi yhtä suurta sitoutumista
kuin oman auton pito.

Ulkomaiset pyrkimykset Ja kokemukset
YTKn tutkimuksessa on käyty läpi myös muiden maiden kehityssuuntia.
Useimmissa maissa autoliikenteen vähentämispyrkimysten taustalla ovat
olleet ympäristön- ja ilmansuojeluohjelmat. Saksassa asia on kytketty myös
uudenlaiseen kaupunkipolitiikkaan.
Sveitsissä autoliikenteen vähentämispyrkimysten tukena ovat olleet erityisesti
kantonien ilmansuojeluohjelmat. Vähentämistä ei ole nähty pelkästään julkisen vallan asiana, vaan myös yritys- ja elinkeinoelämä ovat lähteneet profiloltumaan. Tällöin on kiinnitetty huomiota työmatkoihin ja työpaikkapysäköintiin.
tai varsin halpoja työpysäköintipaikkoja on muutettu selvästi maksulli- Ilmais
siksi. Myös työmatkakulujen käytäntöä on haluttu muuttaa. Yritykset ja liikenneyhtiöt ovat ryhtyneet yhteistyöhön julkisen liikenteen edistämiseksi.
Hollannin liikennepolitiikka perustuu määrätietoisiin ohjelmiin. Liikenteen
kasvu on tarkoitus pudottaa puoleen trendiennusteen mukaisesta 70%:sta.
Auton käyttökuluja on nostettu. Työmatkakulut ovat verovähennyskelpoisia
ainoastaan julkisen liikenteen osalta. Yli 50 hengen yrityksille on tehty
liikenne- ja kuljetussuunnitelmia. Käytännössä on Hollannissa päästy noin
Samalla kimppa- 10%pienykstömaojhenilukmtrsä.
kyytien osuus on saattanut nousta jopa 30%:iin.
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Pysäköintinormeissa on ehdotettu siirryttäväksi minimivaatimusten sijasta
sallittuihin maksimimääriin. Toimintojen sijaintia ohjataan vahvasti liikenteen
näkökulmasta. Esim. uusien asuntoalueiden tulee olla julkisella liikenteellä
saavutettavia. Eri toiminnoille on määritelty saavutettavuusprofi ilit.
Saksassa nähdään ratkaisuiksi yhdyskuntarakenteiden, liikennejärjestelmien
liikenteen hallinnan integrointi, hinnan käyttö kehityksen ohjailussa jaja
subventointien purkaminen. Pääkeinoina pidetään kuormituksesta riippuvaisia
katumaksuja sekä ruuhkamaksujen ja pysäkäintipaikkamaksujen yhdistelmää.
Liikenneveroja halutaan määrittää sijainnin mukaan.
Jotta kallistuva liikkuminen ei heikentäisi huonotuloisten asemaa, on hinnan
onkäytönhdisevjulk ntohuasieplv.Sksa
ja yksityisautoilun välillä:myösoteukänlijsektn
autojen vuorokäyttö. Sama koskee Sveitsiä. Se on nähty juuri vapaa-aikayhteiskuntaan sopivaksi.
Yhdysvaltojen politiikkaa voidaan pitää kaksijakoisena. Yhtäällä on menty
tiukkoihin ilmansuojelutavoitteisiin, toisaalta halvan liikkumisen on annettu
jatkua. Kiinnostavana voidaan pitää yritysten kehittelemiä keinoja työmatkaliikenteen vähentämiseksi. Vaikka moninaisia keinoja on esitetty, on merkittävien vähennysten aikaansaaminen osoittautunut vaikeaksi ja kalliiksi.
Muiden Pohjoismaiden liikennepolitiikka muistuttaa erittäin pitkälle suomalaista. Huomattava osa pyrkimyksistä koskee julkista liikennettä ja keskittyy
samalla suuriin kaupunkeihin.

Keinojen tehokkuudesta
Keinojen tehokkuutta voidaan arvioida liikennesuoritteen ja matkojen vähennyksinä eri matkatyypeissä ja erilaisten aluerajausten puitteissa. Samalla on
ja haittoja ajallisesti. Tehokkuuttakuitenpysävhutamnyöjä
määrittää siten kulloinkin valittu tarkastelunäkökulma.
Pitkällä tähtäyksellä voidaan saada hyviä tuloksia ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmien integroinnin kautta. LiikkumismandoUisuuk
ja fyysisiin tilarakenteisiin on voitava vaikuttaa samanaikaisesti. Suomen-sun
yhdyskuntarakenteet ovat tässä mielessä varsin ongelmallisia. Rakentamisen
laannuttua täydentävä ja paikkaava linjakin on vaikeuksissa.
Taloudellisilla keinoilla voidaan saada aikaan merkittäviä kysynnän muutoksia
myös lyhyellä aikavälillä. Liikenteen vähenemisen kannalta keskeisenä on
ja verojen muuttaminen saastuttaja luonisetkajäyömsuen
maksaa-periaatteen mukaiseksi.
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Taloudellisten ohjausrakenteiden kirjo ja elävä tila kansainvälisessä kehityksessä osoittaa painopisteen siirtymistä tähän suuntaan. Taloudellisten oh
etuna on että niitä voidaan käyttää maantieteellisesti laajasti,-jauskeino
mutta paikan mukaan vaihdellen.
Periaatteessa tehokkaimpina henkilöautoliikenteen kasvun hillinnässä ja korvaamisessa voidaan pitää taitavasti raken nettuja kokonaiskonsepteja Freibur
esimerkin mukaisesti tvrt.8/. Kaudella 1975-1991 automatkojen määrä ei-gin
Freiburgissa lainkaan noussut.
Vaikka tiettyjen matkatyyppien osalta on päästy erilaisilla keinovalikoimilla
absoluuttisiin vähennyksiin, on kokonaismatkasuoritteissa ja matkojen jopa
silti erinomaisen vaikeaa päästä Freiburgin kaltaiseen konaismär
tulokseen. Yleisemmin on kansainvälisten selvitysten perusteella arvioitu
päästävän energiankulutuksessa 20-30% laskuun taloudellisin ohjauskeinoin.
jaSurimpenka olsyeävidanthokpäiuan
pysäköintipolitiikan ja katumaksukäytännön yhdistämistä. Pysä- harkitun
köivien pitäisi tällöin todella maksaa aiheuttamiensa kustannusten mukaan.

Kuva 7:

LIIkenteen vähentämisen keinoja näkökulmittain ja toimintakentittäin jaoteltuina /7/
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Käytännössä eri keinojen hyväksyttävyys on vaikuttanut oleellisella tavalla
niiden käyttöön ottoon. Samalla hyväksyttävyydeltään helpot keinot eivät ole
läheskään aina vaikutuksiltaan tehokkaita. Kokonaisuutena esitetyt keinot
ovat keskittyneet enemmän työmatkaliikenteeseen kuin esim. vapaa-ajan
liikenteeseen. Tutkimuksen tekijät kiteyttävät saatuja kokemuksia seuraavasti:
Autoliikenteen vähentämisen ei tarvitse merkitä liikkuvuuden vähentymistä. Suurta liikkuvuutta voidaan korvata hyvällä saavutettavuudella.
- Liikennejärjestelmän maksimaalinen käyttö on ristiriidassa liikenteen
vähentämispyrkimysten kanssa (ts. jos on olemassa laaja tie- ja
katuverkko, sen tehokas täyttäminen autoilla esim. ruuhka-aikoja
tasaamalla ei ainakaan vähennä auton käyttöä).
Työmatkapysäköintiin ja työmatkakuluihin vaikuttamisesta on lupaavia
kokemuksia.
Henkilöauton hallitsevaa asemaa työmatkal iikenteessä voidaan muuttaa työnantajien ja liikenneyhtiöiden yhteistyöllä.
Erilaisilla järjestelmän kehittämistoimilla voi olla suuri merkitys.
Kustannusmielessä tehokkaana voidaan pitää taloudellisten kannusti mien yhdistämistä pysäköinnin kontrolliin. Siihen sisältyy myös työnantajien tuki julkisen liikenteen käyttäjille.
Suomalaisia keinoja harkittaessa on otettava huomioon bensiinin jo verrattain
korkea hinta, yhdyskuntarakenteen korostunut hajautuneisuus, monet pienet
kaupungit. Vähentämisen tarve johtuu meillä myös muista kuin varsinaisista
ruuhka- ja kapasiteettiongelmista, ehkä viikon loppuliikennettä ja pääkaupunkiseutua lukuunottamatta.

3.2

Hinnalla millä hyvänsä?

Perinteisimpiä ja samalla auton käyttäjälle näkyvimpiä taloudellisen ohjauksen keinoja on polttoaineen hinta, joskin Suomessa hinnan muutosten perusteena on ollut julkisen talouden tila ennemmin kuin auton käytön kehitys.
Tutkimuksessa "Polttoaineen hinta ja kotitalouksien auton käyttö" /9/ käytettiin Tilastokeskuksen kuluttajabarometrikyselyjä polttoaineen hinnan muutosten vaikutusten selvittämiseksi. Kyselyt tehtiin marraskuussa 1990 ja 1991
1993 ja 1994. Lyijyttömän bensiinin kuluttajahinta olisekählmiua
marraskuussa 1990 n. 3,95 mk11 ja helmikuussa 1994 n. 4,32 mk11. Nimelliset
hinnat nousivat runsaat 9%, reaaliset noin 2%.
Muutos on samanaikaisesti syventyneeseen lamaan verrattuna pieni, eivätkä
kyselyt osoittaneet sen vaikuttaneen auton käyttöön. Kotitalouksista 33%
ja 40% lisänneensä. Auton käytön muu- ilmotvähen sauokytöä
tokset 1990-91 ja 1993-94 eroavat tilastollisesti vain käytettävissä olevien
autojen mukaan.
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Yksi- ja kaksiautoiset kotitaloudet olivat vähentäneet auton käyttöä enemmän
kuin useampiautoiset (moniautoisia talouksia oli 1991 14% kaikista, 30%
autollisista talouksista).
Auton kokonaiskäyttö on keskimäärin 25 000 km vuodessa niissä talouksis
joissa on vain omistusautoja. Perheissä, joissa on työsuhdeauto, ajetaan-sa,
autolla vuosittain yli 35 000 km. Vuoden 1990 tiedustelun mukaan autokohtainen ajosuorite oli 19 900 km, mutta esimerkiksi lapsiperheissä suorite oli
23 300 km. Lyhyellä tarkasteluperiodilla autojen lukumäärä ja kotitalouden
tulot sekä niissä odotettavat muutokset ennustavat hyvin autonkäytön muutoksia. Pitemmällä aikavälillä on otettava huomioon myös kotitalouden maantieteellinen sijainti, perherakenne, ikä sekä työssäkäynti.
Kotitaloudet eivät juuri reagoi pieniin (alle 50 p/l) oletettuihin hinnan muutoksiin. Vuonna 1990 kysyttiin 10...25 pennin korotuksen vaikutuksia autonkäyt
Keskimääräinen oletettu vähennys olisi silloin 1%. Vuonna 1994 ehdo- -tön.
tetut yli markan korotukset saivat suurimman osan kotitalouksia olettamaan
auton käyttönsä vähenevän. Kokonaissuoritteen vähennysarvioiksi tuli silloin
2%,
jos hinta nousisi 1-2 mk/l...49%, jos se nousisi 3-5 mk11.

Kuva 8:

Kotitalouksien autonkäytön vähentämisaikomukset eri hinnan nousuesityksillä helmikuussa 1994/9/

________
Aiottu vähennys
auton käytössä
0%
<10%
10-30%
31-50%
51%
Vastanneita
Otoskoko
Ei vastannut
Keskiarvo
Mediaanivähennys
Keskim. vähennys

alle 1 mk/1
%
Kpl

1-2 mk/1
Kpl____

2-3 mk/1
Kpl
%

3-5 mk/1
%
Kpl

58
19
59
5
2

40
13
41
4
3

23
18
99
21
8

13
11
59
12
5

13
8
89
42
25

7
5
50
24
14

9
7
43
49
64

5
4
25
28
37

144
246
102

100

169
246
77

100

177
246
69

100

172
246
74

100

-10 %
-5 %
-17 %

-21 %
-15 %
-24 %

-34 %
-30 %
-37 %

Helmikuussa 1994 kysyttiin myös, kuinka suuri polttoaineen hinnannousun
tulisi olla, jotta kotitalous
vähentäisi autonkäyttöään
harkitsisi luopumista kakkos- tai kolmosautosta, lisäauton hankkimisesta tai auton vaihtamisesta
siirtyisi osalla matkoista käyttämään joukkoliikennettä
muuttaisi lähemmäksi työpaikkaa ja palveluja.

-51 %
-50 %
-54 %
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Kun 1991 kysyttiin, mikä olisi polttoaineen hinnankorotus, joka saisi kotitalouden oleellisesti vähentämään autonkäyttöä, kynnysarvoksi saatiin hieman yli
mk!]. Vuoden 1994 kysymykseen, paljonko poittaineen pitäisi maksaa, jotta 2
kotitalous vähentäisi autonkäyttäään, nousun arvoksi tuli 2,4...2,7 mk11. Noin
markan kynnysarvo vaikuttaisi myös lisäuton hankinnasta luopumiseen. Au- 2
ton vaihtoon, kulkumuodon valintaan tai moniautoisuudesta luopumiseen vaikuttaisi n. 3 markan nousu. Kokonaan autosta luopumiseen tai asuinpaikan
muutokseen vaikuttaisi 5 markan nousu.
Tutkimuksen tulosten perusteella näyttäisi siltä, ettei Suomessa voitane muita
maita nopeammassa tandissa nostaa polttoaineiden hintoja. Kotitalouksien
aikomusten perusteella nykyiset rakenteet ja palvelut ovat niin autoriippuvai
että tarvitaan merkittäviä hinnan korotuksia ennenkuin kotialoudet vähen--sia
tävät autonkäyttöä. Eri asia on, jos pystytään luomaan erilaisten keinojen
yhdistelmä. Keskeistä tulisi olla yhdyskuntarakenteiden ja liikennejärjestelmi
yhteen siten, että myös ilman autoa voidaan yleisesti hyväk--ensovitam
sytty hyvinvoinnin taso ja elämisen laatu pitää yllä.

3.3

Telematiikka ratkaisee?

Telematiikka, tiedonsiirron välineiden hyötykäyttö on yksi keino vaikuttaa liikkumistarpeeseen. Kuluttaja, joka valitsee tavaransa telekaupasta ja saa ne
kotiinsa lähetettyinä, ei enää tarvitse markettia. Etätyön teko ja videoneuvottel ut vähentävät työmatkoja. Vaikutuksia koskevat tiedot perustuvat kuitenkin
tässä vaiheessa lähinnä arvauksiin. Usein on päädytty siihen, että mandollisuudet tällä tavoin vähentää matkoja ovat pienet. Tehostetun tiedonsiirron
helpottaessa kaukaistenkin yhteistyökumppaneiden hakua matkat voivat
myös lisääntyä.
Uusi väline muokkaa elämäntapaa tavalla, jota on vaikea arvioida ennakkoon. Auto on nähty rikkaiden leikkikaluna, kirjoituskone käsivammaisten
apuvälineenä. Nämä arviot on yleensä tehty enintään kymmenisen vuotta ennen kyseisen välineen maallmanvalloitusta.
Toisaalta rakettiliikenteen reitistöä ei vielä näy, vaikka sitä ennustettiin yli 30
on välineen tarkastelu vuotasien.Täl rvoyhteisnäp
erillisenä muusta kehityksestä. Todennäköisesti arviot, jotka laskevat jonkin
tekniikan vaikutuksille prosentteja nollasta 30:een, eivät myöskään pysty
hahmottamaan, mistä oikein voi olla kysymys.
LINKKI-ohjelman tutkimuksessa "Tiedon siirtää vähemmällä"/lO/on kohteeksi otettu työ ja siihen liittyvän henkilöliikenteen vähentäminen. Tieto- ja
tiedonsiirtotekniikan käyttö on tässä yksi merkittävä keino. Mutta aina ei
tarvitse siirtää mitään, vaan työ voidaan organisoida toisella tavalla.
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Henkilöliikennettä mandollisesti vähentäviä toimintamuotoja ovat etä- ja
joustotyä, etäkokoukset, etäkoulutus, tietojen ja palvelujen tarjoaminen,
siirtäminen telemaattisesti, yrityksen sijoittuminen samaan hakeminj
tilaan tärkeimpien sidosryhmien kanssa sekä etä-, lähi- ja korttelitoimistot ja
tietotuvat. Liikkumisen vähennys voi liittyä matkaan kotoa työpaikalle tai työn
puitteissa tehtäviin matkoihin.
llmeisimpiä mandollisuuksia työn tällaiseen järjestelyyn on tietotyöammateis
Monissa muissakin töissä on tehtäviä, jotka soveltuvat etätyöhön. Etä--sa.
neuvottelujen kohteeksi sopivat helpommin rutiiniluontoiset kuin epävarmuuk
yllätyksiä sisältävät asiat, ja niitä on helpompi käydä ennestään tuttujen-siaj
kanssa. Etätyöstä eri maissa saadut kokemukset ovat pääosin myönteisiä.
Kuva 9:

Joustotyön liikennevaikutukset tapaustutkimusten valossa /10/

Tutkimus

Osallistuneita
työntekijöitä

Tyypillinen
etätyöhön
käytetty aika

Liikenne vaikutukset

Hollanti
(Hamerym. 1991)

30

1 pv/ viikko

17 % vähennys matkojen
määrässä, 16%väh.
matkojen pituudessa

Kalifomia
(Pendyalaym. 1991)

138

?

46% vähennys automat -

Los Angeles
(Pekkola 1993)

950

2 pv /viikko

32 km vähennys

Kalifomia
(Pekkola 1993)

150

1-4 pv!
kuukausi

22 % vähennys auton

kojen määrässä etätyo-

päivinä
työmatkoissa
käytössäl

Kun etätyötä tetitu.n 1,5 paivaa vUlcossa

Vaikutusten arviointiin käytettävissä olevien tapaustutkimusten otokset ovat
vielä pieniä ja tarkasteluajanjakso lyhyt. Etäneuvotteluista ja -koulutuksesta
tehdyistä tutkimuksista ei vielä voi päätellä niiden vaikutusta liikenteeseen.
Jos tarkastellaan maamme autolla ja lentäen tehtyjä työ- ja työasiamatkoja
ja niihin käytettyä energiaa, on edellytyksiä olettaa että niistä 60% työntekijöistä, jotka ovat etätyöhön halukkaita, 2/3 voisi myös työpaikkansa puolesta
tehdä sen kahtena päivänä viikossa.
Jos edelleen oletetaan että teleneuvottelut korvaavat 10.. .20% kokousmatkoista, voidaan vuoden 1988 liikennetiedoista summata Suomessa työhön
liittyvien henkilömatkojen säästöpotentiaalikSi noin 150 000...230 000 toe
(ekvivalenttia äljytonnia) vuodessa. Henkilöautoliikenteen koko energiankulutus 1988 oli runsaat 2 miljoonaa toe.
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Energian säästöpotentiaali työhön lIIttyvissä henkilömatkoissa
(vuoden 1988 liikenteen mukaan) /10/

Toiminta

Säästöpotentiaali (toe)

Joustotyö

-henkilöautomatkat

70 000

Teleneuvottelut

-henkilöautomatkat

33 000 66 000

-kotimaan lento!.

-

9 000 18000
-

-kansainvälinen lento!.
yhteensä

38 000 76 000
-

150000-230000

Tämä vastaa noin 1 700...1 900 GWh. Tällaisesta säästöstä osa käytettäisiin
taas lisämatkustamiseen, oletettavasti sama 18%, jota keskimäärin käytämme kulutusmenoistamme matkoihin. Jäljelle jäisi 1400...1500 GWh säästöpotentiaali. Alarajallaan tämä ylittää kotimaan lentoliikenteen kulutuksen ja
se on samaa suuruusluokkaa kuin kotimaan lento- ja rautatielii- ylärajn
kenteen kulutus yhteensä.
Yksi etätyötä rajoittava tekijä on pienet asunnot. Vain 15% väestöstä asuu
niin väljästi, että on mandollista varata yksi huone työntekoon. Toisaalta tilan
saatavuus vaikuttaa siihen, vastaako olevansa etätyöhön halukas vai ei. Tilakysymys johtaa arvioon, että mandollinen liikenteen energiansäästö on korkeintaan 35 000 toe vuodessa, eli noin 400 GWh.
Maamme tietotyövälineiden (tietokoneet, tu lostimet, telefaxit) energianku lutus
1994 noin 470 GWh. Osa tästä on voitu ottaa talteen rakennusten olivuna
lämmitykseen, mutta suurissa toimistorakennuksissa se on myös lisännyt
ilmastoinnin tarvetta kesällä. Konekohtainen kulutus laskee, mutta koneiden
määrä kasvaa. Etätyöntekijöiden käytössä niistä olisi tietty osa.
Yksilön valinnanmandollisuuksiin vaikuttavat myös rakenteelliset olot. Nämä
rakenteet muuttuvat pitkällä tähtäyksellä esim. suhteellisten kustannusten
muuttuessa, mutta lyhyellä tähtäyksellä niihin on vaikea vaikuttaa. Tärkeitä
rakenteita ovat erityisesti taloudellisen toiminnan organisaatio ja jakautuminen, sekä alueellisesti että toiminnallisesti. Rakenteet määräävät sitä, miten
missä määrin liikkuminen ja tilankäyttö yleensä muuttuvat, kun yksittäiset ja
työssä liikkumista koskevat muutokset lasketaan yhteen.
Uudet rakenteet kasvavat olemassaolevista. Tietoliiken netekniikan kehittyessä ja yleistyessä odotetaan keskusten roolin säilyvän tai vahvistuvan solmukohtina. Samalla kuitenkin useiden toimintojen sijainti voidaan valita entistä
vapaammin.
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Paikallistasolla on nähtävissä sekä taloudellisen toiminnan että asumisen ja
ja esikaupungistumista. Organi- vap-jnietorkdhajumist
saatioiden joustavuus lisääntyy, paikallinen liikkuvuus kasvaa. Näiden
muutosten takana on voimakkaita talouden ja tekniikan vuorovaikutuksen, yritystoiminnan g lobalisoitumisen ja yhteiskunnan yksilöllistym isen trendejä.
Yksinkertaiset ohjauskeinot ovat suhteessa näihin verrattain hampaattomia.
Voidaankin kysyä, onko lainkaan mandollista muodostaa "etätyötä vailla" oleva vertailuvaihtoehto etätyön suorien ja oheisvaikutusten arviointiin.
Rakenteelliset muutokset vaikuttavat energiankulutukseen etätyötä paljon
enemmän. Usein onkin kysymys siitä, että työn puitteissa telekommunikoinnm ja etätyön avulla voidaan lieventää rakenteellisten muutosten aiheuttamia
paineita lisääntyvään liikkumiseen.
Noin kymmenen vuoden tähtäyksellä voidaan saada nykyistä merkittävämpiä
hyötyjä tietoyhteiskunnasta, kun teknologia on jo ollut yleisesti käytässsä
kouluissa, kotona ja työpaikoilla, ja tullut riittävän käyttäjäystävälliseksi.
Mandollinen perijäsukupolvi voi myös asua väljemmin ja siten helpommin
työskennellä kotona. Jos kansainvälinen työ muuttuu rutiiniksi, yhä enemmän
nyt lentomatkailua vaativia tehtäviä voidaan hoitaa tietovälineiden avulla.

Energian säästämistä voidaan edistää uusia työelämän pelisääntöjä kehittämällä, tietoverkkoihin perustuvan tekniikan keinoin, kannettavan toimiston
teknologiaa kehittämällä ja haja -asutusalueilla kodin lähellä työskentelyä
edistämällä. Rakennusten energiatehokkuudesta tulee huolehtia matalaener giaratkaisuja kehittämällä.

Myös henkilöautoliikenteen vähentämismandollisuuksien päätelmissä korostuvat työhön liittyvät järjestelyt. Suomessa työmatkoja on yleensä tarkasteltu
kaavoituksen ja liikennesuunnittelun sekä julkisen liikenteen aikataulujen
näkökulmasta. On jo jokin aika siitä, kun Pitäjänmäelle perustettiin Valimon
pysäkki, jotta suuren tehtaan työntekijät pääsivät helposti junaan. Oletetaanko työsuhteet nykyään niin epävarmoiksi, ettei työnantajien kanssa kannata
keskustella ja sopia näistä asioista? Hyvin suositun käsitteen "public-private

partnership" toteuttaminen olisi tässä aivan paikallaan.
Toinen auton käytön keskeinen kysymys on vapaa-ajan matkojen kehitys.
Myös pitkät ostosmatkat ovat luonteeltaan lähinnä vapaa-ajan matkoja.
eivät näitä matkoja palvele. Voiko vapaa-ajan matkojen Busienarkvot
enrgiakultsvähmakeinoutsvlriaponeen hinnankorotuksilla? Verovapaan myynnin poistaminen saattaisi vähentää tiettyjä matkoja, mutta Tallinnan suunnan tiukennetut rajoitukset keväällä
näkyivät vain väliaikaisena matkustajamäärien notkanduksena.
196
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Jos haluaa vähentää kaupunkien riippuvaisuutta auton käytöstä, tarvitaan
monen eri osapuolen päätöksiä ja tekoja yhdistäviä tehokkaita suunnitelmia.
Suunnittelu muodostaa periaatteessa eri tasojen, eri kokoisten kohdealueiden
eri tarkkuuksien järjestelmän, jolla strategiset tavoitteet voidaan konkre- ja
tisoida ja toteuttaa käytännössä. Todellinen suunnittelujärjestelmä ei tietystikään toteuta tällaista rationaalisuuden ihannetta.
4.1

Strateginen suunnittelu

Liikenne- ja tiesektorilla on kymmeniä kysymyksiä, joihin strategisilla suunnitelmilla ja tutkimuksilla voitaisiin hakea vastauksia. Liikennepolitiikan tason
kysymyksiä ovat esimerkiksi, kuinka liikenteen ympäristöhaittoja tulisi pienentää tai liikennemuotojen yhteistoimintaa kehittää. Tiepolitiikan kysymyksiä
ovat tieliikenteen ympäristöhaittojen pienentäminen, turvallisuuden parantaminen tai tie- ja katuverkon ylläpidon kehittäminen.
Strategisesta suunnittelusta tehdyn selvityksen /11/ mukaan lähes kaikkia
merkittäviä kysymyksiä on ainakin jollakin tavalla käsitelty jo laadituissa
suunnitelmissa ja tutkimuksissa. Paljon parantamisen varaa olisi sen sijaan
erilaisten politiikkavaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa, vaikutustietojen
muokkaamisessa yleistajuiseen asuun ja itse suunnitteluprosessissa.
Liikennepoliittisen ohjauksen yksi muoto on kannan ottaminen siihen, miten
eri liikennemuotoja kehitetään. Mutta liikennepolitiikkaamme tarkastelevassa
selvityksessä/12/nähdään, ettei ohjaus ole riittävää: vaikka joukkoliikennettä
raideliikennettä on haluttu suosia, tämä on jäänyt periaatteellisen tason ja
kannanotoksi ilman, että sitä olisi saatu operationalisoitua.
Valtakunnan tason liikennepolitiikan keskeisiä ongelmia ovat pitkäjänteisyyden ja kokonaisnäkemyksen puute. Huolimatta siitä, että liikennepolitiikan
yhteensovittamista muun yhteiskuntapolitiikan kanssa on ohjelmatasolla haluttu edistää ainakin jo parin vuosikymmenen ajan, todellisuudessa koordinointi on edelleen puutteellista. Perussyy on, ettei poliittisella tasolla ole
riittävän selkeästi ja konkreettisesti hahmotettu liikenne- ja tiepolitiikan
ja tavoitteita. Vallitseva liikennekeskeinen näkökulma on vaikutta-pämri
nut siihen, että liikenne on nähty pitkälti yhden sektorin kysymyksenä, jolloin
sen
yhteydet muuhun yhteiskuntapolitiikkaan ovat jääneet ohuiksi.
Hallinto on yleisesti sektoroitunut eikä ministeriöiden hallinnonalojen yhteistyötä varten ole olemassa pitkäjänteisesti toimivia mekanismeja. Hankekohtaista yhteistyötä on kylläkin työryhmien muodossa.
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Maakunnallisella tasolla koordinaatio toimii valtakunnallista tasoa paremmin.
Liikennepolitiikan ja muun maankäytön välistä yhteensovittamista on siinä
edistänyt ennen kaikkea aluekehitysvastuun siirtyminen maakuntien liitoille ja
seutukaavaliittojen ja maakuntaliittojen yhdistäminen. Uudistus vähensi
suunnittelun päällekkäisyyksiä ja konflikteja ja vahvisti maankäytön poliittista
ohjausta.
Täysin ongelmaton aluekehittämislainsäädännön mukanaan tuoma tilanne ei
kuitenkaan ole. Maakunnan sektoriviranomaisten, poliittisten päättäjien ja
ja helposti ylikorostuvan elinkojyhtsöäedunvalo kyä,
ja
tiepiirien keskitetyn
roolin. Maakunnista tulevan poliittisen ohjauksen
ohjauksen suhde hakee vielä muotoaan.
4.2

Alueiden kehittäminen

Aluekehittäminen on käynnistänyt uudenlaisen tavan suunnitella alueita,
mutta ei ainakaan vielä tuonut selvyyttä siihen, miten alueiden suunnittelussa
voidaan samanaikaisesti ottaa huomioon valtakunnalliset intressit ja toteuttaa
paikalliseen identiteettiin perustuvaa omaleimaista kehittämistä.
Kun omaa aluetta halutaan vahvistaa, taloudellisille näkökannoille annetaan
ylivoimainen rooli, ja suunnitelmista tulee usein toivottujen investointien
luetteloita tai mandollisimman monenlaisen valtion ja muiden tahojen rahojen
käytön perustelumuistioita. Myös tienpidon suunnittelun ja alueiden kehittämisen välistä suhdetta voi karkeasti kuvata siten, että kehittämissuunnitelmiin
sisältyvät kaikki mandolliset tiehankkeet ja niiden lisäksi muutama hanke,
joka ei löydy Tielaitoksen ohjelmista.

Jos alueiden kehittämissuunnittelu tarkoittaa hyvin pitkän tähtäyksen varauksien tekemistä mandollisimman monelle toiminnalle, menettely voi olla tarkoituksenmukainen. Mutta jos juuri tämän suunnittelun kautta olisi saatava selville, minkätapaisia investointeja kyseisellä alueella pitäisi tehdä, miten
sektoreiden väliset yhteydet määritetään, mitkä niukan rahan käyttömuodot
ovat alueen kestävän kehityksen kannalta hyödyllisimmät, varautuminen kaikkeen mandolliseen ei tunnu perustellulta.
Kuten strategisen suunnittelun tarkastelusta ilmeni, aluekehittäminen on tällä
hetkellä ehkä parhaiten toimiva eri sektoreiden välisen koordinoinnin taso.
Tavoitteet, joihin koordinoinnilla pyritään, olisi löydettävä toisaalta valtakunnallisesta tavoiteasettelusta, esimerkiksi ympäristäministeriön kehittämästä
Suomen aluerakenteen kuvauksesta 2017, toisaalta todellisista paikallisista
edellytyksistä ja oloista. Tällöin on otettava huomioon mm. se, että osa
maaseutuamme on itse asiassa nopeasti autioitumassa - mitä se merkitsee
liikenneverkon kehittämisen painopisteiden kannalta?
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Selvityksessä "Kestävä kehitys alueellisessa kehittämistyössä" /13/ Matti
Narsakka tarkastelee Tielaitoksen näkökulmaa ja toi mintamandollisu uksia
alueiden kestävän kehittämisen edistämisessä. Selvitys on jatkoa aiemmin
ilmestyneille selvityksille "Ympäristön ohjausjärjestelmien muutokset" (Tielai
selvityksiä 41/94) ja "Alueiden kehittäminen ja tiensuun nittelu" (48/95),-toksen
joisatrkelnmiosuteljärmkhilä
voidaan lähentää tienpidon suunnittelua ja muuta alueen ja maankäytön
suunnittelua toisiinsa.
Minimilähtökohtana tulisi olla, että niin tiepiiri kuin maakunnan liittokin pyrkii
hahmottamaan toimintaansa ja sen vaikutuksia entistä laajemmassa merkityksessä. Tämän jälkeen olisi mandollista miettiä kestävien toimintatapojen
sisällyttämistä konkreettisesti oman organisaation toimintaan. Jos kestävän
kehityksen käsite alkaa saada todellista merkitystä eri organisaatioiden
tavoitteissa, voidaan toimintatapoja ryhtyä muuttamaan kohti koordinoitua,
kokonaisvaltaista ja kestävää alueellista kehittämistyötä. Silloin juuri liittojen
rooli korostuu - nykyisestä talutettavasta pitäisi tulla prosessia johtava
asiantuntija.
Lähtien siitä, että ainakin tienpidon ja alueellisen kehittämisen suunnittelumenettelyt ovat liitettävissä toisiinsa, nousevat Tielaitoksen näkökulman
kannalta tietyt suunnittelun suuntauksen kysymykset esille.
Ensimmäinen liittyy hankkeiden ja ohjelmien vaikutusten selvittämiseen.
tason arviointia on tarpeen kehittää kertautuvien ja välillisten Straegisn
vaikutusten esiintuomiseksi. Tielaitoksen pitäisi miettiä ohjelmatason tarkasteluja nimenomaan kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelun osana.
Laajoissa liikennekäytävähankkeissa tarkastelun pitäisi perustua suunnitteluun osallistuvien viranomaisten jo tekemiln periaateratkaisuihin.
Alueellinen kehittämissuunnittelu antaa lähtökohtia tiensuunnittelulle ja luo
seutukaavaan pohjautuvia edellytyksiä hankkeiden toteutukselle. Seutukaavoitukseen liittyvien ratkaisumallien lisäksi tulisi miettiä myös tiehankkeiden
aluerakenteellisia vaikutuksia - itse asiassa Tielaitoksen tulisi erityisesti
korostaa nimenomaan näiden vaikutusten merkittävyyttä.
Toinen näkökohta liittyy alempiasteiseen tiestöön, jossa kehittämistoimet
tulisi suunnata yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten
kannalta olennaisiin kohteisiin, riippumatta tieosuuksien hallintasuhteista.
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen turvaaminen lisäävät merkittävästi kylien asumistasoa ja vähentävät hajallaan asumisesta syntyviä haittoja. Joukkoliikenteen kehittäminen onkin maaseudulle olennainen infrastruktuuritoimenpide.
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Kolmas näkökohta liittyy matkailun edellytysten parantamiseen tienvarsipalveluja ja matkailuteitä kehittämällä. Automatkailun kehittäminen on sinänsä
kannalta kyseenalaista, mutta tämä matkailun muoto on monen suoriten
elinvoiman tärkeä ja suhteellisen edullinen sällyttämiskeino. maseutln
Tienvarsipalvelut tukevat myös linja-autolla matkustamista; linja -autoturismilla
maassamme erinomaiset edellytykset ja hyvät perinteet. Valtakunnallisten on
merkintä, joka on käynnistynyt tänä vuonna, osoittaa ettäpolkuyöräeitn
voidaan käyttää myös muuhun kuin automatkailuun.
tievrkoa

4.3

Yhdyskuntarakenne

Täydentävän uudistamisen selvityksessään /14/ Risto Linkovuori kokoaa
vaikuttavan luettelon maamme taajamarakenteen kehitystä koskevista
havinost.

Kuva 11:

Suomalaisten kaupunkiyhdyskuntien tilanne ja tausta /14/

• Suomessa kaupungit on 1950 -luvulta lähtien (USA:ssa 40-luvulta lähtien)
kaavoitettu ja rakennettu moottoriajoneuvokaupungeiksi. (Andersson)
(Newman & Kenworthy, 1993)
• Taajamoituminen on maassamme ollut ennätyksellisen nopeata eurooppalaisessa vertailussa (Peltonen, 1982)
• Taajamarakenne on esim. pohjoismaisessa vertailussa asukastiheydeltään
erittäin väljä. (Lahti, 1994)
• Infrasmiktuuri on erittäin korkeatasoinen ja myös kallis vãestömaaraan
nähden. (Harniaajäxvi, 1992)
• Taajamat ovat nopean kasvun seurauksena hajanaisia ja niiden keskukset
vetovoimatekijöinä heikkoja. (Vartiainen, 1Q91)
• Taajamia on vaikea hahmottaa ja niiden rajasta on mandollista ainoastaan
tilastollisesti. (Tielaitos 61/94)
• Ybdyskuntarakenteen hajautuminen 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 liikennetarvettaja energiankulutusta. (Kivilaakso, 1987) (Naess, 1994)

• Keskustojen vetovoirna heikkenee yhä 90-luvulla, kosla autoliiKenteen
saavutettavuu4 maaraa yhä enemmän toimirtojen sijoittumisen. (Wuori)
• Toiminnallinen painopiste on useissa taajamissa siirtynyt hikenteelliseen
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 ulkokehäfle. (Pitkäranta, 1995)
• Korkeatasoinen infrastruktuuri ruokkii yhä uusien a.suinalueiden rakentamista. (Lahti, 1995)
• Työmatkojen pituus on kasvanut ja ris. pendelöintiliikenne lisääntynyt voimakkaasti autoistumisen mukana- (Lehtonen ym. 1995)
• Työpaikkojen osuus keskustoissa on lisääntynyt voimakkaasti palvelualan
kasvun myötä. (Pitkäranta, 1995) (Rope, 1995)
• Taajamoituminen jatkuu kohti yhä voimakkaampia keskittymiä, ja kaupunkiseutuistuminen kiihtyy. (Naukkarinen, 1991)
• Kaupunkirakenteissa on tapahtumassa sekä sirpaloitusnista haja-asutuksen
tapaan, että verkkoistumista liikenneväylien vaikutusalueella. (Vartiainen
19)

Olemme nopeassa tandissa kehittäneet hajanaisia ja kalliita taajamia, joissa
yhä heikkenevät ja sirpaloituminefl jatkuu. Vastatoimiksi Linkovuori kesuta
märiteloa"skn,täydevuisamnkäteu.
Kaupu nkirakenteessa täydentävä uudistaminen mercftsee
keskustojen elvyttämistä edistämällä toimintojen sekoittumista, hillitsemällä taajamarakenteen kasvua, parantamalla toimintojen saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoifia ja liikennettä rauhoittamalla
- taajamakäytävien, tyypillisesti tieflvarSiefl asutusvyöhykkeiden, hyväksikäytän tehostamista mm. luomalla edellytykset linja- ja syöttöliiken
-

kaupunkiseudu n maaseututaajamienkylämäisyyden tukemista.

-tel
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Liikenneympäristössä täydentävä uudistaminen edellyttää
liikenteen rauhoittamista, jonka keskeisenâ elementtinä on kävelykes kusta, mutta johon sisältyy myös ajoratojen kaventamista, pysäköinnin
tonteilta katualueille, pyöräilyn pääväylien kehittämistä, sirtäm
palauttamista, jalanku lun aukioiden luomista
purivstöjen
-

keskustan ja pysäköinnin saavutettavuuden parantamista
pyöräilyn turvallisuuden ja verkostojen kattavuuden kehittämistä.

Asuinympäristön täydentävässä uudistamisessa
tiivistetään ensin jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä hyvin saavutettavissa olevia alueita, sitten taajamakäytäviä ja kyliä
panostetaan yhdyskuntarakennetta monipuolistaviin uudishankkeisiin
ja pieniin toteutusyksikköihin.
Liikennejärjestelmän täydentävä uudistaminen merkitsee
kriittistä suhtautumista uusin väylähankkeisiin, liikenteen rau hoittami-

sen ja saavutettavuude n parantamisen toteuttamista
liikenneturvallisuuden laajentamista kattamaan terveyteen, kustannuk si, ruuhkiin ja pääomiin liityvien seikkojen lisäksi liikenteen aiheutta-

mat maankäyttöongelmat
hinnoittelujärjestelmän perustamista ulkoisiin kustannuksiin käyttäjä
maksaa ja hyötyjä maksaa -penaattein
joukkoliikenteen roolin vahvistamista alueellisessa liikennejärjestelmässä henkilöauto- ja joukkoliikenteen joustavin kytkennöin, linjaliikenteen peittävyyden rajoittamisella sellaiseksi, että se mandollistaa
hyvän palvelutason, sekä kehittämällä kutsuliikennejärjestelmiä
- liikennemuotojen sujuvuuden priorisointia, jolloin esim. jalankulun
jalankulun sujuvuus on ensisijaisena ja joukkollikennekaduilla alue
-kaistoilla kehitetään joukkoliikennereittien sujuvuutta
sekä
kaiken liikenteen ja kaikkien liikennemuotojen käyttöasteen kasvattamista.

-

Ja vielä ohjausjärjestelmän täydentävä uudistaminen, ts.
aluehallinnon pitkäjänteinen kehittäminen, läänihallinnon korvaaminen
seudulliseen kehitykseen sidotulla hallinnolla, seudun ja hallinnon
rajojen kytkentä, kuntien lähihallinnon kehittäminen kohti kotipaikkahallintoa
liikenteen ja maankäytön vuorovaikutteinen ohjaus.
-

Täydentävän uudistamisen kannalta keskeisten toimintamallien määrittely jättää aika avoimeksi sen, miten nämä toimintamallit toteutuvat. Ohjausjärjestelmän uudistamisen kautta palaamme suunnittelun uudistamisen tarpeeseen. Linkovuoren mainitsemat hallinnon kehittäminen ja vuorovaikutteisen
jo muutaman vuoden. On ehkäohjauksenitämovalekynisä
aikaista arvioida kehittämistyön tuloksia, mutta hallinnon uudistamisen monet
ristiriidat osoittavat että tällainen muutos sinänsä ei vielä ratkaise mitään.
Löytyykö suunnittelussa myös kestävän kehityksen välineitä?
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Näkökulmia Hämeenlinnan yleiskaavatyöhön

Mitä suurempaa itsenäisyyttä kunnille kaavoitusasioissa tavoitellaan, sitä
tärkeämmäksi nousevat selkeät strategiset suunnitelmat. Strateginen keskipitkän tähtäimen suunnittelu näyttäisi olevan kestävän kehityksen kannalta
suorastaan välttämättömyys.
Vuoden 1994 aikana Hämeenlinnassa toteutettiin tutkimus- ja kehitystyöprojekti, jonka tarkoituksena oli kartoittaa, mitä uutta suunnittelun yleinen muutos
kestävän kehityksen vaatimus erityisesti tuovat suunnitteluun sekä hah- ja
mottaa tämän tiedon pohjalta toisaalta yleiskaavastrategia ja toisaalta
asemakaavoituksessa tehtävien ratkaisujen vaikutusten arviointia.
Terttu Pakarisen selvitys "Suunnittelun muutossuunnat ja tapaus Hämeenlinna" /15/ käsittelee muutosta suunnittelujärjestelmän rakenteeseen liittyvänä
ongelmana. Miten suunnittelu voi olla samaan aikaan kokonaisvaltaista ja
Jo kauan sitten on luovuttu siitä käsityksestä, että painopiste joustav?
fyysisen ympäristön yleissuunnittelussa olisi kaavakartan laatimisessa. Karl
toki tarvitaan päätösten kiteyttämiseksi ja oikeusvaikutusten vuoksi.-tojakin
Kuitenkin entistä tärkeämpänä näyttäytyy jatkuva suunnitteluprosessi, missä
osien ja kokonaisuuden välinen vuoropuhelu on jatkuvaa ja missä erilaisten
toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus korostuu asiantuntijapainotteisen
lähestymistavan sijaan.
Kuva siitä, millainen kaupungin tulee olla, on jatkuvassa liikkeessä. Vaikka
joihinkin päätelmiin aina välillä tullaankin, ovat nämä aina alttiina uusille
kyseenalaistuksille. Suunnittelijan vastuulla on entistä enemmän se, että
kaikki asianosaiset voivat osallistua kaupungin kehittämisestä käytävään
keskusteluun - ei niinkään valmiiden kehitysnäkymien tarjoilu. Huolimatta
siitä, että kestävälle kehitykselle voidaan antaa monia 'objektiivisia' määrittei
ongelmakimppuna niin monitahoinen, että jokaisen suunnittelevan-tä,onse
yhteisön on viime kädessä annettava yleistavoitteelle oma tulkintansa.

Jos ja kun Hämeenlinnan yleiskaavastrategian punaiseksi langaksi otetaan
kestävä kehitys hämeenlinnalaisittain määriteltynä, tämä tuo uusia kriteereitä.
Perinteiseen taloudellisuuteen ja tehokkuuteen perustuvaan toimintalinjaan
tulee mukaan uusia muuttujia, jotka saattavat priorisoida kehitysvaihtoehtoja
omalla tavallaan.
Hämeenlinnan yleiskaavasuunnittelijan Jaakko Välimaan tarkastelussa /16/
kestävnhiylkavstreginpäaksouevtpialten olojen tunnistaminen ja niiden ehdoilla tapahtuva kehitystyö. Muutoksia
voidaan kohdentaa luonnostaan muuttuville alueille - tyhjenevät teollisuusalueet, vankilat, varuskunnat, sairaalat jne.
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Tarkasteluun sisältyy myös esikaupunkialueen tiivistäminen ja täydentämi

-ne.
Hämeenlinnan kaupunkirakenteessa lomittuvat teollisen työn kaupunki, asumisen kaupunki, kuluttamisen kaupunki, liikkumisen kaupunki ja virkistyksen,
suojelun ja perustuotannon kaupunki. Kaupunkiteollisuuden kehitykseen kytkeytynyt historiallinen ja tiivis kaupunki sisältää lukuisan määrän tyhjentyneitä
alueita. Näiden tilojen uusi käyttö on kaupun- jatyhenviäolsuja
gin sisäisen uudistusprosessin eräs keskeinen haaste. Koska teollisuuden
siirtyminen muualle jäättää enemmän tilaa kuin uuskäyttö ehtii täyttää, pitäisi
jäljellä olevan kaupunkiteollisuuden toiminnan jatkumista tukea.

Kuva 12:

Kestävä kehitys ja yleiskaava /16/

1. Mitä on kestävä kehitys
- luonnollista
- paikallista
- varautumista erilaisiin tule vaisuuksiin

2. Uusi suunnittelun sisältö
- olemassa olevien ympäristöjen kunnioittaminen
- luonnollisten muutos- ja uudistusalueitten etsiminen
- riskien ja kynnyskustannusten välttäminen
- keskittyminen kaupungin sisäiseen uudistumisprosessiin

3. Uusi suunnittelutapa
- asiantuntija valta isuudesta prosessikeskeisyyteen
- kukaan ei tiedä kaikkea, kaikki tietävät jotain

4. Vaihtoehtoiset kaupunkistrategiat
- maailmankaupunki
- kansainväliswä kaupunki
- paikallisten olojen kehittäminen
- näiden yhdiste/mät

5. Enemmän kaupunkia - vähemmän tilaa
- ihmiskunnan tulevaisuus on kaupungeissa, mutta millaisissa

Hajaantuminen tuntuu kaikilla toiminnan aloilla olevan ratkaisu, joka on ollut
luonteva ja helppo. Vaikka suurin osa kaupunkiliikenteestä syntyy sivutuotteena kun suoritetaan jotain muuta toimintoa, on se massiivisten väyläinvestointien myötä muokannut kaupunkirakennetta enemmän kuin sivutuotteelle on kohtuullista.
Rakentamattomat alueet, puistot, virkistys- ja suojelualueet täydentävät
kaupunki kokonaisuuden ihmisen elämiselle laadukkaaksi. Keskeisillä alueilla
ne antavat väljyyttä, jotta toisaalla voidaan käyttää alueita tehokkaasti.
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Yleiskaavatyössä alueita jaetaan aktiivisiin muutosalueisiin, pysyviin alueisiin
orgaanisen muutoksen alueisiin. Vaikka sisäkaupungin muu- javähitsen,
tosalueet antaisivat mandollisuuden uusien tilantarpeiden sijoittamiseksi
kokonaisuudessaan, on todennäköistä, että ihmisten halu asua pientalossa
edellyttää myös uusien pientaloalueiden osoittamista. Tällöin kaupunkirakenteen tiivistäminen merkitsee tiivistämistä sekä sisä- että esikaupungissa.
Aktiivisen muutoksen alueista muodostuu irrallisen näköinen joukko alueita,
joiden rajaaminen ei näytä kovin suunnitelmalliselta.
Hämeenlinna, sisäkaupungin muutosalueet /16/

Kuva 13:
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Kysymys onkin siitä millaisia osia ne ovat kaupunkikokonaisuudesta ja
ja edellytykset uudelle käytölle. toisal,mkävueidnstho
Uusi käyttö vaikuttaa uudella tavalla ympäristöönsä, mutta ellei mennä
ääri mmäisyyksii n käyttötarkoitu ksessa tai tehokku udessa, voidaan olettaa
että ympäristö kestää myös uudesta käytöstä aiheutuvat vaikutukset.
Esikaupungeissa tiivistäminen saattaa olla sisäkaupunkia vaikeampaa. Tyhjät
välialueet voivat olla luonnontilaisina, käytössä puistoina tai virkistysalueina.
Esikaupungissa on tärkeää että uudet rakentamisalueet määritellään sekä
kaavataloudellisin että sosiaalisesti hyväksyttävin perustein.
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Varsinainen yleiskaavatyö voisi käynnistyä yleiskaavakokeilun asioiden ja
ja keskustelulla virkakunnan, luottamuseli nten ja ku ntalais alueidnrtyä
keskuudessa. Yleistäen voidaan yleiskaavatyön sisältö ja alueet määritel--ten
lä seuraavasti:
Esikaupungeissa sijaitsevilla tulevan rakentamisen alueilla
yleiskaavaa ei välttämättä ole tarvetta muuttaa, mutta asemakaava puuttuu. Alueet sisältyvät kuntasuunnitelman alueisiin.
Tarvitaan keskustelua asukkaiden kanssa.
Sisäkaupungin muutosalueet ovat yleis- ja asemakaavan yhteistyöalueita.
Suunnittelun toteuttamiseen pyritään luomaan monipuolisia ja
joustavia yhteistyömuotoja.
Arvokkaat ympäristökokonaisuudet edellyttävät perinteistä
vahvistettua osayleiskaavaa, osa alueista rauha itetaan suojelupainotteisina alueina.

4.4

Liikennejärjestelmän suunnittelu

Liikennejärjestelmän kehittämisen perusedellytys on eri liikennem uotojen ja
yhdskuntare miknsutel.L järsmunittelussa käsitellään eri liikennemuotoja, kulkumuotoja, niillä tehtyjä matkaketjuja ja niiden vaihtopaikkoja, liikenneverkkoa, pysäköintiä, alue- ja yhdyskuntarake nnetta, maan käyttää, rahoitusta sekä yhteistyötä.
Liikennejärjestelmäsuunnittelun uudessa ohjeessa /17/ painotetaan suunnittelun jatkuvuutta ja kaikkiin intressiryhmiin ulottuvaa moniarvoista prosessia.
"Liikennejärjestelmäsuunnitelma"-niminen asiakirja on tässä prosessissa vain
yksivahe.Lnjärtlmsuievotyäknlise avayhteistyähön tai kaupunkiseutua koskevaan taajamaseutukaavaan. Suunnitelma luo puitteet eri liikennemuotojen ja maankäytän yksityiskohtaiselle
suunnittelu Ile.
Liikennejärjestelmäsuunnitelman keskeiset asiat ovat:
kaikki kulkumuodot ovat mukana suunnittelussa
suunnitelmalle laaditaan osapuolten yhteiset tavoitteet
tarkastellaan kaikkia kulkumuotoja samanaikaisesti ja arvioidaan, mitkä toimet jonkin kulkumuodon kohdalla vaikuttavat
muihin
yhteensovitetaan liikennejärjestelmä ja maankäyttä
arvioidaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset
sovitaan yhteisestä toteuttamisohjelmasta, jonka rahoitus on
realistinen
järjestetään seuranta ja sovitaan tarkistamistavasta. /18/
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Liiken nejärjestelmäsu un nittelu on perusta arvioitaessa tieverkon kehittämistarvetta ja edelleen tiekohtaista kehittämistarvetta. Suunnittelu antaa koko
liikennejärjestelmän huomioon ottavia lähtökohtia tiensuunnittelulle. Se antaa
mandollisuuden tutkia ongelmien poistamista myös muilla keinoin kuin tieverkon kehittämisellä.
Kaikkien kulkumuotojen ottaminen huomioon suunnittelussa mandollistaa
sellaisten keinojen löytämisen, jotka parantavat järjestelmän tehokkuutta.
Tehokkuuden parantamisella saadaan säästöjä ja parhaimmillaan väItetään
erityisesti ruuhkahuippujen hoitamiseen tarkoitetut investoinnit. /17/ turha,
Kuva 14: Mitä miljoonalla saa aikaan /17/

Valtatien rakentaminen
Vaftatien rakenteen parantaminen
-Seudullisen tien rakentaminen
-Kokoojatien rake tammen

-

-

Päsuunnan kanavointi
Kevytlikenteen vylän rak.
-Kevytlikenteen alku lun rak.
- Tien Ieventâminen I m
-

-

Katujen rakentaminen
Liikennevalojen rakentaminen

(pikku)bussi kayttöOn
aikataÅilukirja joka kotiin
• aikataulut kesk. pysakeille
- yhteiskunnan tuki seutulippuun

-

150 m
330 m
330 m
1,0 km
1,4 kpl
1,5 km
1,2 kpl
2,0 km
1,3 km
2 kpl
6700 tuntia
10 vuoden ajan
10 vuoden ajan
I vuosi

Tampereen seudunliikenne 201 0-projektissa (TASE 2010) määritetään
ja kehittämistoimenpiteet vuoteenseudnlikmohteaus
saakka. Projektissa arvioidaan liikenneolosuhteiden suunnitteluun ja201
toeuamisnlyväptökeojrslmäntivuekhdän
/19/.
Tavoitliikenteen
hoidon
rahoituksesta
ehdotus liikenneinvestointien ja
teena on liikenteellisin keinoin parantaa Tampereen seudun asukkaiden
elämisen laatua ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
TASE 2010 muodostaa oman projektiorganisaationsa, jota johtaa 6 kunnan,
Pirkanmaan liiton, Hämeen tiepiirin, liikenne- ja ympäristöministeriön, Ratahallintokeskuksen sekä VR Oyn edustajien muodostama johtoryhmä. Suunnittelu lähtee valmiista perustiedoista ja päätöksenteko sijoittuu osallistuvien
organisaatioiden normaalitoimintaan.
Näillä lähtökohdilla ja keskittymällä kuvan 15 esittämiin painopistealueisiin on
n. 4 Mmk. Projekti käynnistyi vuoden 1994sunitelbdjksau
ja tilinpäätös on tarkoitus tehdä 1997.
lopua
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TASE 2010, prosessin painopistealueet /19/

Tampereen seudun liikennejorjestemon lovoifleeno on lukea seudun
yhdyskuntorokerrleen jo liikenneolosurrleidea kehirtomislo keslavan
kehitysnprademukis
jo kayttOkuStonnuksiltoon eduflrsekSi
tiivistyneet prosessin poinopisteolueel eli rruolenkar;etTavoites

• ketirtetoon liikennernuolojen yhleistoiminloo

•
4T
4+

4y

• toteutetaan oukkolukenteen koyttoo jo kilpallulcykyo tisadvia
toimenpiteita. kulen seutulippu

•

lierutetoon tie- ja kotuverkkon sites etta liikenne kaytlou
toiminnollisesti Oikeita voylic

•

toydennetoon pyoratieverkko ytrterioiseksi jo poronneloon
nykyiSten voylien laatua

•peronnetoorr heskusto-clueiOerr toimintojen tovoiteltovuutto
0

ynporiston volityisyytTo

•sovelletoon uuno telcniikkco
•hetritetoon kuljetuspalveluille kilpoilukykyisio voibtoetrtoto

44
4+

•niopeutetoon Tampereen seudun lielo routotieyhteyksio

pookoupunkiseudulle jo muihin vOlrakunnOnOSokeskukSpin

•ketnitetdön Tompere-Pirkkolasto kansoinvahset laotuvoohmuksel
töyttavo lentoosemo

Iltin Kausalassa tehtiin pilottiselvitys siitä, mitä liikennejärjestelmäsuunnittelu
merkitsee keh ittyvässä maaseututaajamassa /20/. Kausalassa ongelmana on
turvattomaan liikennekäyttäytymiseen houkuttelevat ylileveät tiepoikkileikkaukset, väylähie rarkian Pu ute ja katukuvaa hallitseva järjestäytym ätön
pysäköinti. Kevytllikenteen väylät ovat puutteellisia. Liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin tiepiirin ja kunnan yhteityönä keskustan kehittämistyän
yhteydessä. Työssä käytettiin pääosin aiemmin kerättyjä lähtötietoja. Suunnittelutyön alussa kartoitettiin asukkaiden ja yrittäjien liikkumistarpeita ja tottumuksia.
Liikennejärjestelmäehdotukseen sisältyvät esitykset nykyisen valtatien 12
on suunniteltu, mutta senkehitämsoakpiln.Ohuteä
on siirtynyt. Keskustassa valtatien kanssa risteävälle litintielle toeumin
esitetään nopeuden alentamistoimia, kevyelle liikenteelle parantamisehdotuk
Joukkoliikenteelle on tehty kehittämisesityksiä. Huolto- ja tavaraliikenteel -sia.
ehdotetaan oman suunnitelman laadintaa. Muun keskustan maankäyttöä, -le
ulkoilureittejä ja aseman seutua radanvarsialueineen esitetään myös kehitettäväksi. Toteuttamisohjelman kolmeen vaiheeseen on koottu yhteensä 17
hankeryhmää, joista vastaavat kunta, Tielaitos ja yR. Investointien taso on
4-6 Mmk vaihetta kohti.
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Työnaikana esiin nousseet epäkohdat, kysymykset ja arvot

Pilottihankkeeseen sisältyi suunnittelutyön arviointi. Voitiin todeta, että työn alussa ja työn
aikana olisi ollut tarvetta keskustella tarkemmin
eri osapuolten roolista tämäntyyppisissä hankkeissa. Tämä koskee myös tiepiiriä, jossa on

Liikenneymparistöä on kehitetty sujuvan ajoneuvoliikenteen ehdoilla, eikä taajamalle ominaisen mittakaavan ja kevytllikenteen ehdoilla.
Maa.nkäyttöä ohjataan lyhyellä tähtäimellä edullisimrna/le alueelle, jolloin syntyvät pitkät kulkuetäisyydet
ympäristölliset ongelmat (rakentaminen ei istu ja
maastoon).

tarpenslviä,okryhtesöapuolna strategisesta tieverkon ohjelmoinnista vai
hankkeiden toteuttamisesta vastaava taho.
Toteutu nutta yhteistyötä pidettiin tarkoituksenmukaisena. Järjestäytynyttä asukastoimintaa
olisi tarvittu.

Maaseudun haja -asutusalueiden palveluja (kouluja,
kauppoja, posteja ym.) on lakkautettu säästösyistä
toimintoja keskitetty keskustaajamaan. Tällöin eija
ole aina otettu huomioon seurannaisvaikutuksia
liikennejärjestelmälle. Matkustustarpeen kasvu ja
toisaljukenyhtsi kenm
ovat kiihdyttäneet maaseututaajamien autoliikenteen kasvua ja tarvetta liikennejärjestelmän investointeihin. Osa keskittämisen säästöstä hävitään
lisäantyneina /iikennekustannuksina.
Asukkailla ja yrittäjillä on mielipidenstinitaisuuksia

Kunta hankkii suunnitelmasta lausunnot ja
sunitelmao suneram
kunnan ja tiepiirin vuosittaissa neuvotteluissa.
Usean eri osapuolen yhteisessä hankkeessa
sitoutuminen toteutukseen ratkaisee, onko
hankkeesta ollut hyötyä. Kausalassa osapuolia
käytännössä kolme, joten sopimiseen pitäision
jatkossakin olla hyvät edellytykset, mutta saattaa kyllä olla tarvetta saadaa mukaan muitakin
osallistujia kuin ao. laitokset - yrittäjiä, maanomistajia jne.

Kuva 16: Kausalan suunnittelussa esille tulleita
näkökohtia /20/

Ympanstöonge/mana on ilmakehän, maaperän ja

javesitöjnaumlisákyöarvoiden
tuhoutuminen uusien rakenteiden ehidnmljö
tieltä. Ympäristöämrne muokkaavissa prosesseissa
kyettävä tunnistamaan miljöötä kohtaavat pie- on
nemmätkin uhkatekijät, mitä tulee myös korostaa
liikennejäqestelmäsuunnittelussa.
Ohikulkutien rakentamisella voi olla yl!ãttävän
suuret vaikutukset taajaman elinmandollisuuk
-sun.
• Kausalan taajaman toiminnan ja elämän kulmakivet, vetovoimatekijät on punnittava tarkkaan, kun
pohditaan ohikulkutien vaikutuksia Kausalan
taajamalle. Liikenteen tuomat turvallisuus- ja ympäristönskit ovat taajama-alueen epäkohtia.
Liikenne on kuitenkin tärkeä osa elävää taajamaa. Liikenne kertoo taajaman tapahtumista,
fyysisistä ja foiminnallisista solmukohdista.
• Kausalan taajaman lähietäisyydellä sijaitseva
Kymijoen vesistöalue tarjoaa nykyisin hyvät mahdollisuudet taajaman asukkaille kauniisiin vesistönäkymiin ja virkistysmandollisuuksiin. Vesistôn

vartensijofuhkltiesavutaa näitä mandollisuuksia jatkossa. Ohikulkutie
voi toisaalta tarjota entistä paremman luontoyhteyden ja virkistykseuliset mandollisuudet ohiaja
Itse kunnan asukkaiden mandollisuudet-vile.
heikkenevät, ellei luontoyhteyden säilyttämiseen
suunnittelussa paneuduta riittävästi

Norjassa käynnistettiin 1989 kymmenen suurimman kaupunkiseudun liikenteen ja maankäytön suunnitelmat, ns. TP 10-ohjelma. Siinä osoittautui
suureksi ongelmaksi, ettei koko hankkeen tärkein toimija, Norjan tielaitos,
sitoutunut tuloksiin tai niiden toteuttamiseen /Stenstadsvold lähteessä 5/.
TP1 0:ssä muodostettiin hankeorganisaatioita, joita johtivat poliittiset ohjausryhmät. Varsinaisesta suunnittelusta vastasi yleensä projektiryhmä ammat
kaupungeissa oli myös eri aiheisiin keskittyviä-tisuneljo.Uimsa
työryhmiä. Hankeorganisaation ongelmana on usein se, että osallistujat toimivat emäorganisaatioittenSa edustajina ja ovat ensisijassa niille uskollisia. Tällaiset osallistujat kieltäytyvät ottamasta kantaa asioissa, jotka ovat ristiriidassa emäorganisaatioitten etujen kanssa. Toisena haasteena on osallistujien erilaiset taidot ja kiinnostuksen aiheet.

kesutanhiämes.
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Suunnitteluprosessia hallitsi tielaitos. Vaikka se on valtiollinen laitos, sen
on huomattava. Suunnittelun uusilla toimijoilla, kuten paiklnevuts
läänin julkisen liikenteen hallinto ja valtion ympäristähallinto, ei ollut resursseja murtaa tielaitoksen hallitseva asema. Niiden osallistuminen rajoittui lähinnä
muiden toimijoiden aloitteisiin vastaamiseen. Siksi niiden näkökannat tulivat
suunnittelussa liian myöhään esiin, eikä niillä ollut paljoakaan vaikutusta
lopputulokseen. Tielaitoksen asema keskitti liikenteeseen liittyvien suunnitelman osien tarkastelun niihin ongelmiin, joita laitos oli määritellyt, ja sen
esitämnrakuh.
Keskushallinnon asettamat TP 10:n tavoitteet olivat paikallisten poliittisten
prioriteettien kannalta osin epäolennaisia. Parempi tavoitettavuus autolla on
paiklsetärmuinaokäytörjmisave.Pyk d
suurin mandollinen hyöty valmisteltavasta valtakunnallisesta tie- ja tieliikennesuunnitelmasta (NNVP) TP1O -suunnittelun kautta johti investointiohjelmiin,
jotka keskimäärin edellyttivät 100% lisäystä liikenneinfrastruktuurin rahoitukseen.
Investointiohjelmien realismin puute johti siihen, että suunnitelma tavallaan
mitätöi itsensä. Tiepiirit, joiden vastuulla oli TP1 0 -suositusten sisällyttäminen
omiin ehdotuksiinsa, jättivät ne yleensä eri tavoin huomiotta. Vaikka piirit
hallitsivat TP 10-suunnittelua ja muodollisesti tukivat suunnitelmaehdotuksia,
ne eivät katsoneet olevansa niihin sidottuja tehdessään ehdotuksia NNVPsuunnitelmaa varten. Tiepiirit poikkesivat monasti suosituksista, joita oli
pidetty paikallisesti sitovina sopimuksina.
Kausalassakin esille tullut eri osapuolten roolien tarkan pohtimisen tarve saa
TP 10-hankkeen mittakaavassa ratkaisevan merkityksen. Tämä liittyy myös
suunnitteluprosessin jatkuvuuteen: jatkosuunnittelun, toteutuksen ja tarkistamisen roolien on oltava selvät, kuten myös Hämeenlinnan yleiskaavoituksen
kehittämisessä todettiin.
Jatkotyö voi osoittautua ongelmalliseksi, koska päätöksentekojärjestelmässämme valmiin paperin hyväksymistä nähdään tärkeimpänä ja lopullisena toimena. Sitä edeltänyt prosessi tai sen jatko jää usein huomiotta tai yleispiirtei
maininnan varaan. Jos tällä paperilla esim. luodaan oikeudelliset edelly--sen
tykset rakentaa tie, voidaankin kohtuullisesti luottaa siihen, että asia jatkuu
omalla painollaan tietyn hallinnon sisällä.
Kun on kyse niin monimuotoisesta aiheesta kuin liikennejärjestelmän ja
ja siihen kuuluvat toimet, päätöksen jälkeistä jat- mankäytövuoris
koa ei voi pitää itsestään selvänä. Muistavatko päättävät elimet, että hajautumiskehitys piti pysäyttää, kun edessä on maa-alueiden hankinta taajamassa
sen liepeillä?
tai
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4.5

Taajamateiden kehittäminen

Tielaitoksessa on panostettu taajamateiden suunnitteluun 1 980 -luvun puolestavälistä saakka. Pienissä taajamissa liikennejärjestelmän suunnittelun
pääpaino on myös jatkossa taajaman päätiessä, sen toiminnoissa ja lähiympäristässä.
Rantasalmen taajamatie, Kylätie, saneerattiin vuonna 1993. Tien keskustajaksoille rakennettiin kevytliikenteen väylät molemmin puolin tietä ja sisääntulojaksoille tien länsipuolelle. Ajorata kavennetiin 6,5 metriin, suojateiden
kohdalla 5,5 metriln. Keskustaosuudelle asetettiin 40 km/h nopeusrajoitus ja
nopeuksien hillitsemiseksi rakennettiin keskisaarekkeita sekä ajoradan
korotukset torin ja kauppa-aukion kohdille.
Yhteenveto saneerauksen seurannasta julkaistiin 1995 /21/. Rantasalmen
keskustan taajamakuva on muuttunut kaupunkimaiseen suuntaan. Muutosta
korostavat erityisesti kauppakatujaksolla käytetyt keinot, kuten reunakivet,
kivetyt alueet ja välikaistat sekä puurivit. Taajamakuvalle tärkeä harjupuusto
säilyi. Tien korkeusasema nousi paikoitellen 30...40 cm, mistä aiheutuu
rakennuksille kosteusongelmia.
Liikenneturvallisuutta ei näin lyhyellä ajanjaksolla voi luotettavasti arvioida,
mutta tähänastisten tietojen perusteella se näyttää parantuneen. Autoliikenteen määrä ja nopeus ovat laskeneet. Asukkaat ja autoilijat olivat kyselytutkimuksen mukaan tyytyväisiä, joskin pysäköintipaikkojen määrän vähentymistä
eräiden paikkojen käyttöä arvosteltiin.

ja

Rantasalmen lopputulos antaa aihetta muutamiin yleisiin huomautuksiin
taajamateiden suunnittelusta ympäristön kannalta:
on tärkeää säilyttää ympäristön omaleimaisimpia piirteitä ja
-

tukeutua niihin tieratkaisuissa
on varattava riittävästi aikaa oikeiden keinojen valintaan ja
kehittelyyn
keinojen on oltava sopusoinnussa ympäristön kanssa ja keskenään, maantien ja kadun elementtejä ei saa sekoittaa
keinojen valitseminen ja soveltaminen on aina paikallista
tien korkeusasema tulee suunnitella tarkasti ja lähes poikkeuksetta sitä tulisi keskustajaksoilla alentaa nykyisestä tasosta.

Kuhmon taajamatiet, Kainuuntie ja Koulukatu, saneerattiln 1993-94 /221.
Saneerauksessa käsiteltiin koko tietila seinästä seinään. Periaate on tuottanut tasapainoisen lopputuloksen, mutta rakennuskanta on paikoitellen
sekavaa. Käytetyt keinot ovat maltillisia, mikä sopii hyvin vaatimatto- sange
maan ympäristöön, toisaalta erityisiä kohokohtia ei ole.
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Parhaimmillaan katutila on torinseudun rauhallisessa pikkukaupunkimaisuu
Mutta tarvitaanko portaaleja kohdassa, jossa tien pääsuunta on-desa.
ja jossa käytännössä on vain kaksinäyteslkir nmuotla
suuntaa? Kuhmon johdonmukaisessa ruutukaavassa levennysten, ryh mittymiskaistojen ja keskisaarekkeiden luomat kaaret ovat kovin loivia; suorakulmaisuus ja tiukkuus olisi saattanut jäsentää kokonaisuutta paremmin.
50 km/h nopeusrajoituksen säilyttäminen on vaikuttanut toimenpiteiden
valintaan. Kauppakatujaksolla ja päätien suunnassa kulkevien turvallisuus on

lisänty,muaeliänstuojakilevst
turvallisempaa. Alemman nopeustason käyttö suunnittelussa olisi voinut
helpottaa ratkaisuja ja ehkä parantanut turvallisuutta enemmän.
Yleisvaikutelmaksi jo toteutetuista taajamatiekohteista on jäänyt, että toimenpiteet ovat poistaneet liikenneturvallisuusongelmat /23/. Myös tiemiljöön ja
koko taajamakuvan suhteen tilanne on parantunut, mutta tässä ollaan vielä
kokeiluasteella. Väärä tien tasaus on edelleen yleinen ja helposti silmiin
pistävä virhe. Kavennukset, korotukset, pollarit tai erilaiset kiveykset ja
eivät perinteisesti kuulu suomalaiseen maaseututajamaan ja niiden valismet
kehittely vie aikansa. Nyt on joidenkin taajamien tiemiljöön ilmeessä ylilyönnm makua. Istutuksia on joissain kohdin pidetty liian vähäisinä, muttei
missään liian runsaina, joten vihreyttä on ilmeisesti vielä vara lisätä. Tarkastelunäkökulma osoittautuu edelleenkin usein suppeaksi, keskittyen itse
keskusraitin ilmeen muuttamiseen ja ajonopeuksien alentamiseen. Ei pohdita
riittävästi koko taajaman toimivuutta ja maankäyttöä eri käyttäjäryhmien
tarpeista käsin.
Maassamme on lähes 200 miljäältään arvokkaiksi luokiteltua taajamaa. Hyvin
monien arvotaajamien tiet on viime vuosina otettu rakentamisen kohteeksi ja
useato i nelmstaovrkin suaympäritön
muutoksia, että kohteen arvo on joutunut kyseenalaiseksi. On myös jatkuvasti tullut esiin suunnitelmia, jotka tulisivat voimakkaasti muuttamaan arvokkaita
ympäristäjä. /24/
Jos suunnittelussa esiintyy jokin edellä mainituista puutteista, voi se arvotaa
olla kohtalokasta. Pääosa valtakunnallisesti arvokkaiksi arvioiduista-jams
taajamista on pieniä. Ne edustavat perinteistä maaseudun rakentamista. Rakennukset, tiet ja kasvillisuus muodostavat eheän ja tasapainoisen kokonaisuuden, jota perinteiset elementit vielä hallitsevat. Ympäristö on pienipiir
-teisä
ja yksityiskohdat herkkiä muutoksille.

Arvokohteiden suunnittelussa on tullut esille monia prosessiin ja menettelytapoihin liittyviä ongelmia. Selvitys arvotaajamien tienpidon toimintamallista/24/
käynnistettiin näiden ongelmien kartoittamiseksi ja ratkaisujen kehittämiseksi.
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Syynä virhearviointeihin ovat voineet olla mm. asiantuntemuksen ja lähtöaineiston puutteet, yhteistyön järjestämisen ongelmat, asenteet, liian yleispiirteinen tavoiteasettelu tai asiakirjojen vaikeaselkoisuus. Suunnittelun ja
työmaavaiheen välillä on lähes poikkeuksetta katkos. Rakentaja ei tunne
ratkisujenlähöo uniteljask tänidearksmistarpeesta tai siitä, miten niitä muutetaan.

4.6

Tuki joukkolilkenteelle

Joukkoliikenteen tukeminen on yleensä nähty raha-asiana: mitä tukea löytyy
valtion tai kunnan budjetista. Kun budjetteja on pienennettävä ja kilpailudirektiivejä sovellettava, tällaisen tuen puitteet rapistuvat. 011aan yhä enemmän
liikennäitsijöiden oman yritteliäisyyden varassa.
On pakko todeta, että joukkolilkenteen tuottajataho, eli ala itsessâän,
viimeiset lo vuotta keskittynyt siihen että se hakee tukea liikenne-on
ministeriöstä palveluihinsa. On jotenkin unohdettu oman bisneksen
tuotekehittelyä ja sitä, mitä tässä maailmassa muuten tapahtuu. /25/
Samalla kasvaa tarve varmistaa, että yhdyskuntarakenne todella tukee joukkoliikennettä. Englannissa ympäristäministeriö julkaisee maankäytön suunnitteluohjeita (planning policy guidance, PPG), joita paikallishallinnon on otettava huomioon kaavoja laatiessaan. Liikenteen järjestämistä koskevassa
ohjeessa PPG 13 pääsanomana on:
mandollisimman suuri osa asutuksesta on sijoitettava nykyisille
kaupunkialueille, lähelle laajaa palvelutarjontaa ja julkista liiken että
työpaikkoja ja muita suuria matkamääriä tuottavia toimintoja
tulee sijoittaa kaupunki- ja lähiökeskuksiin ja muihin julkisella
liikenteellä hyvin saavutettaviin paikkoihin, jotta voidaan lisätä
julkisen liikenteen käytön mandollisuuksia ja vähentää riippuvaisuutta henkiläautosta
lähiympäristössä tulee tukea laajaa palvelutarjontaa, jotta ihmiset voisivat hoitaa päivittäiset asiansa pienemmällä auton käytön tarpeella. /Bach lähteessä 5/
fl

-

Suomessa ympäristöministeriö julkaisee oppaita. Vuonna 1995 ilmestyi opas
"Joukkoliikenne kaavoituksessa" /18/. Oppaan tavoitteena on saada kaavoituksen ja joukkoliikenteen suunnittelun välille entistä parempi vuorovaikutus
lisätä kaavoittajien tietoa joukkoliikenteen tarpeista.
ja
Joukkoliikenteen osuuden säilyttäminen nykytasolla tai sen lisääminen
edellyttää joukkolilkenteen taloudellisten toimintamandollisuuksien
parantamista. Luontevimmin tämä tapahtuu kääntämällä joukkoliiken
nousuun, vahvistamalla henkilöliikennevirtoja-tenkäyjmr
kaavoituksella ja joukkoliikennemuotOjefl yhteistyötä kehittämällä. /18/
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Kaupunkiseutuja verrattaessa näkyy suurten, keskisuurten ja pienten kaupunkiseutujen välillä porrastumista sekä väkilukujen että yhtenäisen kaupunkiausutuksen laajuuden osalta /26/. Suuressa kaupungissa yhtenäinen asutus
ulottuu 10-15 km keskustasta, keskisuuressa 5-10 km ja pienessä 3-5 km.
Suuren kaupunkiseudun rakenteessa joukkoliikennekaupungilla on keskeinen
merkitys, eikä autokaupunkikehitys voi syrjäyttää tai edes merkittävästi uhata
sitä kaupunkirakenteen järjestelmänä. Keskisuurten kaupun kiseutujen kohdalla tilanne on toinen. On mandollista, että osa niistä tulee menettämään
kilpailukykyisen paikallisliikenteen, ellei kehitykseen haluta tai pystytä vaikuttamaan. Pienissä kaupungeissa tyydyttävien joukoliikenneyhteyksien järjestäminen on usein vaikeaa. Niissä jalankulku ja pyöräily ovat toisaalta varteen
otettavia vaihtoehtoja.
Keskusta muodostaa rakenteen, jossa jalan kulkukaupunki, joukkoliikennekaupunki ja autokaupunki yhtyvät ja sekoittuvat. Parhaimmillaan ne tukevat
toisiaan. Tiivis keskusta, jossa palvelut on saavutettavissa jalan, on joukkoliikenteen kannalta edullinen, edellyttäen että joukkoliikenteellä on keskustassa
nopeat yhteydet ja hyvät pysäkit. Keskusta-alueen ja kantakaupungin tiivistämien on edullista. Varsinaista liikekeskustaa ympäräivälle kantakaupungin
alueelle tulisi pyrkiä sijoittamaan myös uutta asutusta.
Lähiöiden ikääntyessä niiden väestö vähenee. Tämä heikentää kaupallisten
palvelujen ja joukkoliikenteen säilyttämistä alueella. Lähiöitä on tarpeen
uudistaa ja täydentää ja niiden välisiä yhteyksiä pitäisi kiinteyttää liittämällä
uusia alueita nauharakenteeseen. Työpaikkojen sijoittaminen asuntoalueille
niiden välittömään läheisyyteen, vaikkei juuri matkasuoritteita säästäkään, tai
parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Matkat ovat ruuhkasuuntaa
vastaan, eli tasaavat joukkolilkenteen kuormitusta.
Lähtökohtana uutta maankäyttöä sijoitettaessa on sijoittuminen olemassa
olevien tai suunniteltujen joukkoliikenneyhteyksien varaan (vrt, kuva 17).
Suniteljyhksumöolareist.Hkalärentamista parhaiden pysäkkien yhteyteen on suosittava sellaista maankäyttöä,
joka tukeutuu joukkolilkenteeseen ja lisää sen käyttäjiä.
Autokaupunkikehityksen seurauksena kaupungeissa on irrallaan muusta rakenteesta olevia pientaloalueita, joille ei ole voitu järjestää kunnoltisia
joukkoliikenneyhteyksiä tai niiden hoito tulee kalliiksi. Lähipysäkkien kohdalle
voidaan kehittää liityntäpysäköintiä. Kerrostaloalueita reunustavat tai niiden
välissä sijaitsevat omakotialu eet mon ipuol istavat väestöpohjaa ja tuovat
myös joukkoliikenteelle lisäkäyttäjiä.
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Uuden maankäytön ja joukkoliikenteen sijoittaminen toistensa
suhteen /18/

Kuva 17:

uusi rkentamissuunta edellyttää
riittävän suuren mitoituksen
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Autosidonnaisille palveluille joukkoliikenne ei ole välttämätöntä, mutta
joukkoliikenneyhteyksistä on myös niille etua. Silloin niiden on sijaittava
ja lähiöiden olemasvinyhtkearl.Auomktiesjn
ulkopuolella ovat lähes pelkästään henkilöautolla liikkuvien ostospaikkoja.
Tampereella 1995 automarketin käyttäjistä8l%tuli autolla, kun lähikauppaan
tuli 26% ja keskustan tavarataloon 15%. Englannissa keskustan ulkopuolella
olevan kaupan asiakkaista 90-95% tulee henkilöautolla.
Kaupan hankkeiden ohjeluonnoksessa PPG6 pyritään täsmentämään
tavoitettavuuskriteeriä siten, että hankkeiden luo tulee todella päästä
muifla Iiikennevälineillä, jotta merkittävä asiakkaiden osa voi käyttâä
muuta kuin autoa. Edelleen todetaan tämän merkitsevän, että riittävän
usein liikennöivä julkinen kulkuväline käy tai voi käydä välittömästi
kaupan alueella tai sen vieressä ja jalankulkijat, liikuntarajoitteiset ja
ympäröivättä alueelta. pyöräiljtvoahespänkluo
Luonnoksessa pyritään myös määrittelemään keskustan reunasijainti
uudestaan: helppo kävelyetäisyys kauppaan tuleville, ja erityisesti siitä
poistuville, ostoksia kantaville asiakkaille. Etäisyys vaihtelee paikasta
toiseen, mutta tässä otetaan huomioon se, etteivät asiakkaat juuri
halua kävellä yli 300.. .400 m ostoksia kantaen, kuten kulkutapajakauman jyrkkä muutos etäisyyden kasvaessa osoittaa. /Bach, 1.5/

-
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Ympäristäministe riön oppaaseen /18/ sisältyy eri kaavatasojen tarkistuslistat:
Joukkolilkenneseutukaavatasolla:
selvitetään olemassaolevat ja tavoitteelliset yhteydet ja niiden liittyminen valtakunnallisiin ja maakunnallisiin yhteyksiin
seMtetään seudulliset kehittämis- ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat
arvioidaan karkealla tasolla seudullisen joukkoliikennejärjestelmän
taloutta
joukkolilkennetavo itteet sisällytetään kaavan tavoitteisiin
luodaan edellytykset voimakkaille joukkoliikennekorndoreille
uusi ja tiivistävä maankäyttö osoitetaan olemassa olevien tai suunniteltujen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen
haja -asutus ohjataan kylâkeskusten tuntumaan olemassa olevien
yhteyksien varteen
kaavassa osoitetaan joukkoliikenteen tarvitsemat aluevaraukset
tarkistetaan, että alueiden käyttöön otto tapahtuu niin, että joukkoliikenteen järjestämismandollisuudet ovat koko ajan hyvät
esitetään matkakeskuksille varattavat paikat ja muut joukkollikenteen
vaihtoyhteyksien kannalta tärkeät terminaalit.
Joukkoliikenne ylelskaavassa:
selvitetään olemassa olevat yhteydet, joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmat ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat
arvioidaan joukkoliikennejäqestelmän taloudellisuus linjakohtaisesti
todetaan alueiden kehittämisen edullisuus joukkoliikenteen kannalta
kaavan tavoitteisiin sisällytetään joukkoliikennettä koskevat
mäâritetään miltä osin pyritään kilpailutasoiseen ja korkean laatuluo kan omaavaan joukkoliikenteeseen
keskitetään paljon henkilöliike nnettä ja erityisesti joukkoliikennettä
aiheuttava maankäyttö alueille, joilla on hyvät joukkoliikenneyhteydet
tiivis rakentaminen ja pysäkit suunnitellaan toistensa lähelle
tarkistetaan liikenneverkko niin, etteivät reitit kiertele
tehdään tarvittavat varaukset joukkoliikennekaduiksi
tarkistetaan osa -alueiden mitoitus joukkollikenteen kannalta niin, että
niiden koko on riittävâ ja taloudellisesti kestävä liikenne on mandollista
ei suunnitella uusia asuin- ja työpaikka-alueita irralleen muusta
kaupunkirakenteesta selvittämättä, että niille voidaan järjestää hyvät
toimivat joukkoliikennepalvelut
ja
tehdään varaukset yleisille pysäköintialueille sekä kevyen lii-kenteen
väylille
määritetään pysäköintipaikkojen määrä alueittain suhteessa joukkoliikenteen palvelutasoon - mitä parempi palvelutaso, sitä vähemmän
tarvitaan pysäköintipaikkoja
tehdään aluevaraukset terminaaleille ja varikoille
tarkistetaan, että alueita käyttöön otettaessa joukkoliikenteen järjestämismandollisuudet ovat koko ajan hyvät.
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Asemakaavoltuksen tarkistuslista on:

-

-

käydään läpi joukkoliikenteen toimintaedellytykset yksityiskohdissaan
selvitetään nykyiset reitit, kaistat, pysäkit, kääntöpaikat ja terminaalit
suunnitellaan tiivis maankäyttö joukkoliikenteen käyttämien katujen ja
niiden pysäkkien välittämään lâheisyyteen
suunnitellaan tiiviiden alueiden henkilöautojen pysäköintiä niin, ettei
se ole asuntojen ja pysäkkien välissä
suunnitellaan kävely-yhteydet pysäkeille lyhyiksi, sujuviksi ja turvallisiksi
varataan joukkoliikenteelle kääntöpaikat ja pysäkit, ja otetaan huomioon niiden littyminen paikalliseen maankäyttöön
tehdään varaukset joukkoliikennekaduiksi
suunnitellaan matkakeskusten ja terminaalien lähiympäristö niin, että
joukkoliikenteen jãrjestäminen on helppoa ja matkustajien kannalta
toimivaa
porrastetaan pysäköintipaikkavaatimukset niin, että hyvien joukkoliikennepalvelujen alueilla paikkoja tarvitaan vähemmän.

Kaupunkien kehitys on hidas prosessi. Suunnittelu nähdään siksi usein tois
ohjauskeinoihin verrattuna, joita voidaan ottaa nopeasti-sijaentloud
käyttöön ja joilla voi olla suuria vaikutuksia lyhyessä ajassa /5/. Vuodessa
kehittyneiden maiden kaupungit kasvavat keskimäärin 1-2%, pääosin asuntorakentamisen kautta. Kymmenessä vuodessa tämä merkitsee 10-15% lisäystä rakennuskantaan. Asuinrakennusten kesto on 60...100 vuotta, joten pääosa tästä on uutta asumista ennemmin kuin korvaavaa rakentamista. Tämän
kasvun luonne ja sijainti on ratkaiseva tulevan auton käytön määrän suhteen.
osalta muut maankäyttömuodot ovat kuitenkin tärkeämpiä. Nii- Matkmärien
den elinikä on asuntoja lyhyempi ja muutosnopeus suurempi. Näihin toimintoihin liittyy paljon matkoja. Mandollisuudet vaikuttaa kulkutapoihin ja auton
käyttöön uusien hankkeiden sijoituksen kautta ovat paljon suuremmat kuin
mitä yleinen muutostahti ensinäkemältä osoittaisi.
Uusien linjausten toteuttaminen merkitsee tähänastisen toimintojen hajoittamislinjan muuttamista. Tavoitteena on keskittää toimintoja olemassa olevien
sisälle, ja erityisesti keskittää matkoja aiheuttavat toimin notkaupniled
on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Ainakin Englan- udelnpaikoh,j
nissa alustavat arviot tällaisten suunnitteluperiatteiden toteuttamisen merkityksestä yhdessä niitä tukevien liikennepoliittisten linjausten kanssa osoittavat, että 25 vuoden kaudella voidaan saavuttaa 10-15% polttoaineen säästä
muuttamalla maankäyttää kaupungin tai alueen tasolla. henkilömatos

4.7

Keskustat vihdoin kävelijöiHe?

Mikko Heikkilän, Tuomas Santasalon ja Seppo Karppisen kävelykeskustaselvitys on nyt edennyt suomalaisten kävelykeskustojen tarkasteluun /27/.
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Kyseessä on inventointi, joten siinä ei vielä tehdä kattavia johtopäätöksiä
eikä anneta suunnitteluohjeita. Tarkasteltavana on 12 kaupungin kävelykeskustat. Yhteensä Suomessa niitä löytyy 18.
Ensimmäinen suomalainen kävelykatu toteutettiin Tammisaaressa 1996, jolloin keskeisenä kauppakatuna toimivalta Kuninkaankadulta poistettiin liikennemerkein autoliikenne. Tapiolan keskustaa kehitettiin myös 1960 -luvulla
jalankulkua painottaen.
1970 -luvun loppupuolella Raahe, Pori, Tampere, Mikkeli ja Helsinki saivat
kävelykatuja. Nämä olivat yleensä melko lyhyitä sivukatuja. 1980 -luvulla
tehtiin kaksi maamme merkittävintä kävelykatua Keravaan ja Ouluun. Helsin
tuli lisäosuuksia, mm. monia klistoja aiheuttanut Pikku Robertinkatu.-kiln
Muita 1980 -luvun hankkeita oli Vantaalla ja Hämeenlinnassa. 1990 -luvulla on
10 kaupunkia ryhtynyt rakentamaan ensimmäistä kävelykatuaan.
Kuva 18: Tammisaaren kävelykatu /27/
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Kesällä 1994 suunniteltiin hankkeita yli 30 kaupungissa ja kunnassa - vasta
nyt kävelykadusta ja kävelykeskustasta on tullut yleinen ilmiö. Pahimpina
esteinä laajemmalle rakentamiselle on pidetty varojen puutetta ja ennen
kaikkea asenteita. Toteutuneiden keskustojen esimerkeistä huolimatta
varsinkin liike-elämä suhtautuu kävelykeskustoihin usein varauksellisesti.
llmastollisesti Suomi ei kävelijän kannalta poikkea ratkaisevasti muista
Pohjoismaista; yleensä meillä sataa ja tuulee vähemmän. Toisaalta kaupunkiemme hajanainen rakenne, tasaisesti levittäytyvä ruutukaava ja nuori,
yksitotisen moderni rakennuskanta eivät ole parhaita lähtökohtia kävely- ja
pyöräilykulttuurin tai viihtyisän kävely-ympäristön toteuttamiselle.
Ohikulkuteiden ja pysäköintitalojen teko on tukenut kävelykatujen toteuttamista, mutta myös auton hallitsevaa asemaa. Hyvien pyöräily- ja kävely-yhteyksien luominen on ollut hitaampaa, eikä polkupyörien pysäköintiä yleensä ole
ratkaistu. Keskustat ovat autolla helposti saavutettavissa. Orientoitavuus
keskustan sisäisessä liikenteessä ja pysäköintipaikan löytäminen ilman
turhaa ajoa voi sen sijaan tuottaa vaikeuksia. Joukkollikenteen reittejä on
tai sitä risteäville kaduille. pyritsjoamnkävelyduriaskle
Kuva 19:

Keskustaan tehtävien matkojen kulkumuotojakauma eräissä
kaupungeissa, % /27/
Jyvãskylä

Helsinki

89

89

kauppam. 93 kaikki 94

62

62

18

38

26

25

19

13

12

13

63

49

Oulu

HenkIlöauto
Jalankulku
ja pyöraily
Joukkoliikenne

Kevytliikenteen osuus nousee merkittävästi, jos tarkasteluun sisällytetään
keskustan sisäiset matkat. Jyväskylässä osuus on silloin 55%. Helsingin
poikkeavan jakau man aiheuttavat pitkät matkat, hyvin toimiva joukkollikenne
japysäköintol.
Kaikilla tutkituilla kävelykaduilia on toiminta vilkkainta osuuksilla, joilla on
paljonieärkst.Myöeuavrtlok äeyadun
varteen, mutta usein ne vievät paljon kadunvarsitilaa, jolloin ne heikentävät
toimivuutta ja vilkkautta. Parhaiten ne toimivat kadun alku- tai loppupäässä.
Kauppakeskukset parantavat toimivuutta silloin, kun ne kytkeytyvät kiinteästi
kävelykeskustaan ja siten laajentavat käveiyaluetta korttelien sisälle.
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Liikkeiden määrä on pieni, mikä heikentää kävelykeskustojen vetovoimaa.
Palveluyrityksiä on paljon, mutta pankkien ja vakuutusyhtiäiden toimistot eivät
kävelykatua kohenna. Vanhastaan Alkot, kirjastot ja muut vetovoimaiset
laitokset ja julkiset yleisöpalvelut ovat keskustan laidalla piilossa. Rakenteeltaan kävelykatumme vastaavat pohjoismaisia esimerkkejä, mutta kävelykatujen keskipituus on vain noin puolet muiden Pohjoismaiden keskiarvosta.
Pinnoiltaan, kalusteiltaan ja yleisilmeeltään uusimmat katumme ovat korkealuokkaisia, joskin katutaide loistaa poissaolollaan. Muualla torit liittyvät
luontevasti kävelykatuun, mutta Suomen keskustorit ovat yleensä liian suuria
niiden kaupallinen merkitys liian pieni, jotta niistä olisi vastaavaa hyötyä. ja
toiminnallinen elvyttäminen, samalla kun säilytetään niiden kaupunki- Tone
kuvalle olennainen selkeä Ilme ja kokonaisuus, on vaativa tehtävä.
Kävelykeskukset eivät olennaisesti muuta ydinkeskustan palvelurakennetta,
vaan lähinnä ryhmittävät palveluja uudestaan. Kävelykatu luo tiiviit markkinat.
Pitkällä aikavälillä se muuttuu pienkauppavaltaiseksi kaupan keskukseksi
ydinkeskustan sisällä.
Tavaratalojen ja hypermarkettien määräävä asema monissa kaupungeissa
heikentää kuitenkin erikoiskaupan tarjonnan monipuolisuutta. Jyväskylässä
rakennettiin keskustan eteläpuolelle kaksi suurta markettia 1994; ennestään
oli yksi kaupungin pohjoispuolella. Markettien vaikutuksesta pienet päivittäistavarakaupat ovat vähentyneet seudulla. Markettien eri koistavaramyynti
vastaa 36% koko kaupungin erikoistavaran myynnistä. Jos marketit keskittyisivät vain päivittäistavarakauppaan, keskustassa voisi niiden eri koistavaramyynnin korvaamiseksi perustaa enimmillään 95 kauppaa. Työpaikkoja niissä
olisi noin 200; marketeista poistuisi muutama työpaikka.
Kuva 20:

Keskustan kehittämismall,, mukailtu Oulun ja Jyväskylän organisaatioista /27/

Kaupunki
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poliittinen taho
-
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- katurakentaminen
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.
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-

toimintamallien suunnittelu

-
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- suunnittelun johto
- projektiorganisaation johto
- toiminnan rahoitus

-

-

-
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kaytännön toteutus

toimiluvat, vuokraukset
keskustan markkinointi
yhteistoiminnan ylläpito

-
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katuterassien hyväksyntä

-

-

-
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keskustaoppaat

-

-

-

-

• kiinteistöt ja niiden muutokset
- kiinteistöhuolto

katusoittoluvat, yms.
myyntöojut

Keskustaprojekti
-

Kauppa ja palvelut

tapahtumat

järjestyksenpito
siivous ja puhtaanapito

-

-

-

tiedonkeruu ja tutkimus

seminaarit
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Kävelykaduil la toimivista yrityksistä valtaosa pitää katua toim ivana. Toteuttaminen on onnistunut parhaiten niissä kaupungeissa, joissa keskustasuunnittelu ja kehittämistoimet on tehty kaupungin, kiinteistänomistajien ja yrittäjien
yhteistyönä. On sovittu toimintasäännäistä, saatu aikaan toimivia ratkaisuja
pystytty m arkkinoimaan keskustaa tehokkaasti.
ja
Kävelykeskustojen hyödyt kaupunkien identiteetille, viihtyisyydelle ja toimintojen monipuolisuudelle ovat ilmeiset. Haitoista meillä ei vielä ole kokemuksia. Tiedetään, että kävelykadut vaikuttavat jossain määrin kaupan toimialarakenteeseen ja pakottavat eräitä yrityksiä siirtymään muualle.
Tanskassa on ehditty pohtia, ovatko voimal lisen kävelykeskustarakentam isen
on menes-seuraktinmyösä.Kaupgei,joskävlyuta
tynyt kaupatlisesti, sitä on laajennettu koko ydinkeskustaan. Tästä on joissain
tapauksissa seurannut ylikaupallistumista ja rakenteen tahatonta sektoroitu
Keskusta-alueet voivat iltaisin olla vilkkaita ja levottomiakin, mikä ei-mista.
suosi asumista.
Toisaalta menestyvä kauppa on lisännyt keskustaan tulevaa liikennettä, eli
vetänyt sitä takaisin ympäristön kaupoista, kasvattanut sen määrää, johtanut
laajaan keskustan reuna-alueen pysäköintilaitosten rakentamiseen ja tämän
ympäristön köyhtymiseen. Tällaisen keskustan ympärille voi syntyä autokatujen ja autojen säilytyksen kortteleita, joiden keskellä asuvien asumistaso ja
on todella heikko.
ympäristönlau
Tämäntyyppiset esimerkit osoittavat, että vaikka kävelykeskustalla on sekä
symbolina että toimivana palvelurakenteena olennainen merkitys kaupungin
kehittämisessä autottomampaan suuntaan, se voi muodostua muun kaupungin haitaksi, ellei samalla määrätietoisesti kehitetä muitakin kulkutapajakaumaa tasapainottavia ratkaisuja.

4.8

Autot maan alle?

Selvityksessä "Maanalaiset tilat maankäytön suunnittelussa" /28/ todetaan,
että kestävän kehityksen näkökulmaa tiehanke ei sinänsä edistä, koska
yleensä uudet tiet - siitäkin huolimatta että liikenteen sujuvuus paranee ja
pästöilonvheä-stjonkiveral tä.
Kun tien rakentaminen sitten joka tapauksessa katsotaan tarpeelliseksi, on
paikallisten asukkaiden kannalta eniten kestävän kehityk-tunelivaho
sen mukainen hanke: tunneli vähentää liikenteen aiheuttamaa melua sekä
mandollistaa tiealueen häiriättömän ylittämisen. Samalla syntyvä ekokäytävä
sallii eläinten siirtymisen väylän ylitse. Toisaalta tunneli ei poista liittymätarpeita eikä liittymien vaikutuksia maankäyttöön.

Autoton kaupunki?
4 SUUNNITTELUN KEINOJA

52

Tunnelirakentamista on myös kritisoitu. Tunneli erottaa väylän käyttäjän
kaupunkirakenteesta, vaikeuttaa orientoitumista, andistaa käyttäjää, heikentää mandollisuuksia kehittää joustava liikennejärjestelmä ja tarjoaa suunnittelijaile liikenneongelmien oireiden ratkaisuksi tekniikkapillerin, kun pitäisi
hoitaa ongelmien syitä.
Niin luonnonympäristössä kuin tiiviissä kaupungissa tunneli edesauttaa
alueen yhtenäisyyden, toimivuuden ja viihtyisyyden säilymistä. Näiden
näkökohtien arvo nousee, joten tunneleita tulee melko varmasti lisää, jos
tai katuja tällaisilla alueilla enää tehdään.
usiateä
Oslossa tunneleista on tullut liikennekysymysten perusratkaisu /29/. Vuoden
paikkeilla ymmärrettiin, että keskeisten kaupunginosien slummiutumisen 1985
pysäyttämiseksi oli saatava liikenne pois ja samalla tunnelirakentamisessa oli
löydetty taloudellisesti hyväksyttävät ratkaisut. Taloudeilisuutta edisti esim.
, että hyväksyttiin pitkienkin tunnelien pituussuuntainen ilmastointi, jolloin se
poikittaiset ilmastointiyhteydet ja erilliset ilmastointikanavat jäivät pois.
Oslon tunneli-investoinnit 1986-2000 ovat noin 5,5 miljardia kruunua. Keskustan kehä- ja päätiejärjesteimän suurin osa siirtyy asteittain maan alle, ja
kaupnitehlj au.Rädsgtolien-äsutaien
liikenteen yksisuuntainen pääkatu, jonka 3 kaistalla kulki päivittäin 30 000
on 7 000 ajon./vrk ja kadusta on tullutajoneuv.Täpilkent
ja istutuksineen. Raatihuoneen tavlineksu atpyöräein
aukion, Rådhuspladsen, liikenne oli 70 000 ajon./vrk. Siellä ajavat nyt
ainoastaan raitiovaunu ja turistibussit.
Kuva 22:

Oslon tärkeimmät tunnelit /29/
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Suurten väylähankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen edustavat Tielaitoksen
perinteistä osaamista. Kun siirrytään uudisrakentamisen ajasta ylläpidon
aikaan niiden merkityksen pitäisi vähetä; kun löydetään auton käytölle vaihtoehtoja niiden tarpeen pitäisi vähetä. Suuri väylähanke on kuitenkin varmasti
niin tekijöilleen kuin yleisölle mielenkiintoisempi kuin tavallinen ylläpitohanke.
Tielaitoksen vuoden 1996 budjetista tieverkon kehittämisen, eli kaikkien
näiden suurten hankkeiden, osuus on vain n. 22%, mutta
• suhteutettuna El 8-lobbaustoimintaan laitoksen ympäristöpolitiikan
uskottavuus romahtaa. /30/
Eli tässä arviossa yhden hankekokonaisuuden luoma kuva laitoksen toiminnan tavoitteista ja painoarvoista määrää laitoksen politiikan uskottavuuden.
Onko arvio liioiteltu? Olisiko laitoksen ympäristöpolitiikka muuten uskottava,
ellei El 8 -hanketta olisi? Tuottaako Tielaitos "ympäristöpolitiikan mukaista"
tuotetta n. 90% edestä budjettiaan ja "politiikan uskottavuutta romanduttavaa"
5.l0%
edestä?
Arvio liittyy media-analyysiin, ja mediassa näkyy se, mille halutaan julkisuutta. Jos El8 -hankkeen edistäminen pidetään yhtenä Tielaitoksen päätehtävänä ja jos hankkeessa muut tavoitteet ovat syrjäyttäneet ympäristötavoitteet,
arviolla on peruste. Mutta näistä kandesta olettamuksesta ei täyttä yksimielisyyttä löytyne. Laitoksen toimiala ei rajoitu yhteen hankkeeseen, ja mainitussa arviossa tuodaan esiin monia muitakin näkökohtia Tielaitoksen hyvin
monimutkaisesta roolista.
Yleisön mielikuva Tielaitoksesta painottaa laitoksen voimakkuutta, tehokkuutta ja nykyaikaisuutta /31/. 68% väestöstä tuntee ainakin jonkinlaista myötämielisyyttä laitosta kohtaan, mutta ympäristön ja luonnonsuojelun asioissa
antaa hyvän arvosanan. Arvosana on 90-luvulla parantunut muuta- vain41%
man prosentin. Eri vuosien kyselytulokset eivät juuri poikkea toisistaan.
Tielaitoksen toiminnassa 44% haluaa lisätä tieliikenteen ympäristöhaittojen
torjuntaa; tätä suurempaa suosiota saa vain talviaurauksen lisääminen
Uusia moottoriteitä haluaa 18%. Kyselyn mukaan 50% pitää liikenne-(45%).
turvallisuuden lisäämistä teiden ylläpidon ja rakentamisen tärkeimpänä
tavoitteena, 21% päivittäisen liikennäitävyyden turvaamista, 17% tieliikenteen
sujumisen varmistamista ja 9% ympäristön painoarvon lisäämistä.
Tätä melko monipuolista ja osittain ristiriitaistakin julkista kuvaa E18 -hanke,
koostaan huolimatta, ei olennaisesti muuttane.
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Kaupunkien pääväylät

5.1

Päätiet ovat vanhastaan kulkeneet taajamien läpi ja johtaneet kaupunkien
keskustoihin. Maankäytön laajetessa mittakaava on muuttunut, mutta rakenne säilynyt. Kaupunkirakenteen hajoaminen mm. talouselämän logististen
vaatimusten ja heikon maapolitlikan seurauksena sekä toisaalta pyrkimykset
torjua liikenteen häiriöitä on vienyt väylät keskustan ja taajamien reunoille tai
ulkope.
Uudet tiet sivuavat tangentteina maankäytön vuosirenkaita. Niiden jaksotus
tulee epämääräiseksi ja luonnollinen orientoitavuusjaympäristöuhde
katoaa. Tangenttiväylät ovat kaupunkimaisten yhdyskuntien tyypillisin ja
ongelmallisin yleisten teiden ryhmä /32/:
maankäytön leviäminen pääväylien varsille, liittymien ympärille
ja vyähykemäisesti ohikulkuteiden varsille synnyttää ensimmäisen ongelmaryppään, kaupunkirakenteen hajoamisen
- taajamarakentaminen vilkasliikenteisen väylän lähiympäristässä
synnyttää toisen ongelmaryppään, turvallisuus- ja ympäristäongelmat
pääväylä reunavyöhykkeen tilapäisluonteisen, heikosti säännellyn ja toissijaisen maankäytön keskellä synnyttää kolmannen
ongelmaryppään, huonon kaupunkikuvan
alunperin maantienä suunniteltu väylä keskellä uutta kaupunkirakennetta synnyttää neljännen ongelmaryppään, lähiympäris
sovittamisen vaikeuden.
-tön

-

-

Kaupunkiseutujen pääväylien selvitys alkoi viimeisenä osana yleisten teiden
ympäristön tilan selvitystä vuonna 1995. Selvitystä varten on kehitetty
arviointimalli /32/ sekä kaupun kikuvalliset tavoitteet ja laatuvaatimukset /33/.
Erityyppisten pää väylien pituudet suomalaisissa 20.. .320 000
asukkaan kaupungeissa (S= sääteettäiset, T= tangentit, Y=
/321
yhdstiem.)

Kuva 23:
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20...320 000 asukkaan kaupunkien taajama-alueilla on yhteensä noin 1100
km Tielaitoksen haflinnoimia pääväyliä. Kun tähän lisätään runsaat 200 km
selaipäktuj,oydenvälik roayhtenäskiv
välittävät seudullistakin liikennettä, on pääväyliä yhteensä noin 1300 km.ja
Säteettäisiä teitä on niistä vajaa 50%, ohikulku- ja kehäväyliä noin 40% ja
noin 15%.
yhdsteiäm.
Suunnitelmien mukaan on tarkoitus rakentaa uusia kehämäisiä väyliä joka
toisessa yli 20 000 asukkaan ja joka neljännessä alle 20 000 asukkaan
kaupungissa. Samalla sisääntuloväyliä on tarkoitus siirtää kaupungin kaduiksi
noin kandessa kaupungissa kolmesta, eli tulevaisuudessa valtaosa kaupunkiseutujen yleisistä teistä on nimenomaan tangenttiväyliä.
Päväylä asettaa suunnittelijoilleen suuret vaatimukset. Suunnittelusta vastaava työryhmä tarvitsee monipuolista ammattitaitoa, joka kattaa rakenteelliset,
toiminnalliset ja ympäristölliset asiat. Tarvitaan myös tietoa erilaisten ratkaisujen vaikutuksista ja eri suunnitteluvaiheiden merkityksestä.
Pääväylän suunnittelun yleiset kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset voidaan
määritellä seuraavasti /33/:
tietoinen muotoilu; väylän on oltava kaunis ja sen muotoilulle on
asetettava selkeä, eri osapuolille yhteinen tavoite
sopeuttaminen rakennettuun ympäristöön
identiteetin luominen; omaleimaiset ja identiteetiltään vahvat
väylät toteutuvat parhaiten ympäristönsä kautta
väylän sijainnin korostaminen; sijainnin tulee näkyä väylän
muotoilussa
kalustus ja varustus väylän luonteen mukaan
koko tilan käsittely
tulevaan tarpeeseen varattujen liittymä- ym. alueiden käsittely
ja hoito siten, että ne sulautuvat ympäristöön riippumatta siitä,
milloin seuraava vaihe toteutetaan.
Jokaiselle hankkeelle tarvitaan mandollisimman tarkat ja yksityiskohtaiset
tavoitteet. Valtatiellä 3 on haettu näitä tavoitteita sekä nykyiselle jaksolle
-Hämeenlinna ja tulevalle moottoritieosuudelle Hämeenlinna-Kulju Helsink
väyläarkkitehtu uriselvityksen avulla /34/että Helsingin osuudelle Haaga-Kehä
Ilideakpun
avulla /35/.
Valtatien 3 väyläarkkitehtu uriselvityksessä ehdotetaan keh itettäväksi "kivitie n"
imago. Kivimateriaalin käytän perusajatuksena on punaisen langan vetäminen väylän alusta loppuun asti. Pyritään yhtenäiseen, muttei yksitoikkoiseen
ilmeeseen. Kiviasetelmia voidaan toteuttaa esimerkiksi sorapatjaan tai
betonisua.
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Pengerretyllä keskikaistalla olisi pilarimaisia suurikokoisia kiviä 3-8 kappaleen
pitkänomaisissa ryhmissä, risteyssiltojen edellä sillan keskipilarin hahmoa
toistavina 3-7 kiven jonomaisina ryhminä. Kallioleikkauksien yhteydessä kivet
sommiteltaisiin leikkausten muotoa toistaviksi lohkareryhmiksi. Taajamaliittymien kohdalla olisi vähintään 3 metriä korkeat pilarimaiset kivet porttina.
Levähdysalueilla kiviä olisi 10-20 kappaleen ryhminä merkitsemässä alueen
paikkaa. Kiven käytössä on otettu huomioon tarvittavat tieympäristön turvallisuustoimet; portti- tai muihin pilareihin ei törmätä.

Kuva 24: Kiven käyttötaajaman porttina /34/

Kallioleikkauksissa käytettäisiin normaalimallia, luonnonmukaisuutta korostavaa mallia ja muotoa korostavaa mallia. Erityiskohteissa leikkaus, kiviryhmät,
istutukset ja valaistus käsiteltäisiin erityisen tarkkaan.

Kuva 25:

Kallioleikkauksen erityiskäsittely /34/
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Kullakin pääliittymällä olisi oma luonteensa: Hyvinkäällä taajama ja maamerkki, Riihimäellä valo ja lasi, Tervakoskella kallioportti, Janakkalassa maataide,
Hattulassa Parolanharjun muistuma jne.
Haaga-Kehä Ill jakson ideakilpailussa etsitään uusia keinoja vaikuttaa autoilijan ajokäyttäytym iseen kaupunkiin saavuttaessa, esteettisesti korkeatasoista
ympäristöä mandollistavia meluntorjuntaratkaisuja ja kapupunkiväylän tiemil
On vielä tarkoitus lähentää kaavoituksen-jänksitely ömaj.
tiensuunnittelun ajattelutapoja ja tavoiteasettelua toisiinsa /35/. Kilpailuaikaja
päättyi 1 .7.96 ja kilpailu pyritään ratkaisemaan vuoden loppuun mennessä,
joten vielä ei tiedetä, onko kaikkia näitä tavoitteita saavutettu.
Vuodesta 1989 on järjestetty kymmenkunta vastaavaa kilpailua. Kilpailuilla on
kesinamolsen,kratoi sunhkema.S
sellaista ratkaisua, ei tietenkään mikään kilpailu anna var--tä,lydenkö
muutta, mutta "normaalissa" suunnittelumenettelyssä ovat eri osapuolten
sidonnaisuudet siihen, mitä tavallisesti on lupa ajatella tai hyväksyä niin
suuret että standardiratkaisut saavat yliotteen. Uusien ideoiden tarve on aina
ollut hyvä syy järjestää kilpailu. Olennaista on tässä yhteydessä, että merkittävä pääväylähanke myös vaatii uusien ideoiden esille nostamista, eikä sille
riitä hyväkään tyyppikokoelma.
Väyläarkkitetituuriselvityksellä on pyritty suuntaamaan myös normaalia suunnittelua uusille urille, mutta onko selvityksen julkaisemisella sama paino kuin
palkintoratkaisulla?

5.2

Suuren väylän suunnitteluprosessi

Suurta väylää suunnitellaan pitkään. Suunnitteluprosessin aikana ehtivät
tavoitteet ja menettelytavat muuttua. Prosessin arviointi tietyn hetken näkemysten ja vaatimusten mukaan on epäoikeudenmukaista suunnittelijaa ja
kohtaan, joka ei aikanaan ole vaatimuksia voinut noudattaa, kun pätj
niitä ei silloin ole ollutkaan. Toisaalta arviointitapa on ainoa mandollinen, kun
halutaan selvittää, miten suunnittelussa saatu kokemus palvelee tämän päivän ongelmien ratkaisua.
Tielaitoksessa on 90 -luvulla tehty suunnittelun arviot 9 hankkeesta, 5 useita
hankkeita yhdessä tarkastelevaa selvitystä ja 3 suunnittelun tietyn vaiheen
yleisarviota. Arviotkin kuvastavat aikansa ajattelua. Vuosikymmenen alussa
pääpaino oli ympäristävaikutusten arviointimenettelyssä ja osallistumisessa,
nykyään kestävässå kehityksessä ja ympäristäpolitiikassa. Siirtymä ei silti ole
suuri. Osallistumisen kysymykset toistuvat, eritoten se, miten suhtaudutaan
vaatimukseen että suunnittelu on lopetettava tai siihen on otettava mukaan
vaihtoehto, joka Tielaitoksen mielestä "ei ole järkevä".
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Suuressa hankkeessa suunnittelun lopettamisvaatimuksen perusteena on
ja lisää autoliikennettä sekä tuhoaa kaupunkia. "Ei- ylensäthakuoi
järkevät" vaihtoehdot ovat eri aikoinatarkoittaneet tunnelin tekemistä, päätien
muuttamista kaduksi tai ohikulkutien viemistä hyvin kauas pois.

Savonlinnan ohikulkutlen 1960 -luvulla alkaneen suunnittelun aikana kaikki
vaihtoehdot ovat olleet esillä /36/. Tielaitoksen nykyisen toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan hanke käynnistyy 1997, jolloin toteutuva vaihtoehto on
ideakilpailusta ajatuksia saanut, 1995 vahvistetun tiesuunnitelman mukainen
lähes katumainen tie. Tämän kokoluokan katumaiset ratkaisut ovat olleet
laitokselle mandollisia tai järkeviä vasta muutaman vuoden. Välillä esille tuotu
tunnelivaihtoehto ei edelleenkään kuulu mandollisiin ratkaisuihin, kuten ei
päätien kehittäminen nykyisellä paikallaankaan (Olavinkatu).
Tielaitoksen näkökulma siihen, mikä on mandollista tai järkevää, muuttuu
hitaasti. Suunnitteluorganisaatio on melko hierarkkinen ja jäykkä, monin
normein sidottu, eivätkä uudet asenteet tai tiedot luku siinä kovin hyvin.
Organisaation on siksi vaikea suhteuttaa omia näkemyksiään muun yhteiskunnan ajattelumaailman muutoksiin. Suunnitteluun osallistumisen ja vuoropuhelun määrätietoisesta kehittämisestä huolimatta organisaation nähdään
edelleen toimivan tietynlaisten ratkaisujen ja autoilun edistämiseksi.
Savonlinnan ohikulkutien merkittävin ristiriita-asetelma koskee hankkeen tarpeellisuutta. Tiepiiri, kaupungin johto ja suunnittelusta vastanneet konsultit
pitävät hanketta liikenteellisesti välttämättömänä ja erittäin kannattavana.
Hanketta vastustavien kansalaisten perustama Pro Savonlinna-liike pitää
hanketta liian kaillinaja vahingollisena kaupunklympäristölle, järvimaisemalle
keskusta-alueen luonnolle. Liikkeen mukaan hanke on yksityisautoiluun ja
/37/. On vaikeaaperustva,ikäoenhityksprae
nähdä, minkälainen vuoropuhelu voisi lähentää näitä näkökantoja toisiinsa.
Ohikulkutien suunnittelun arviossa ehdotetaan suunnittelujärjestelmän muuttamista:
-

-

alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun edelleen kehittäminen ja kestävän kehityksen liikenneohjelmien laatiminen siten,
että niistä vastaisivat paikalliset tahot
liikenneinvestointien sektorijaon purkaminen ja päätäsvallan
siirtäminen maakunnan tai alueen tasolle
eri liikennesektorien päätöksenteon sitominen toisiinsa ja muuhun maankäytön suunnitteluun
kansalaisten osallistuminen suunnitteluun ja päätöksentekoon
tätä tarkoitusta varten valittujen edustajien välityksellä
päätöksentekijöiden osallistuminen suunnitteluun esimerkiksi
Iikenjärstlmao
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joustavuuden lisääminen normien tulkinnassa
suunnitteluorganisaation vaakatason kytkentöjen varmistaminen. /36/

Myös Norjan TP1O-suunnittelun arviossa ehdotetaan nykyisen järjestelmän
purkamista siten, että päätöksenteko olisi alueen tai maakunnan hallinnolla
se olisi liikennemuotojen sektorirajoista riippumatonta /Stenstadsvold, I. 5/. ja
E18-hankkeen ympäristöpoliittinen analyysi /30/ valottaa ristiriitojen ja
millä perustein Tielaitos voi valitajäykdentauslhmi.Sä,
näkökantansa El 8-hankkeessa on eri käsityksiä. Tien kannattajien mukaan
rakennettava moottoritietasoisena koko pituudeltaan, muuta vaihtoeh- tieon
toa ei ole. Vastustajat näkevät, ettei moottoritien rakentamisen pakkoa ole,
vaan se on paljolti laitoksen oma päähänpinttymä. Ympäristöpoliittinen perus-

ristiriita muodostuu Tielaitoksen velvoitteesta täyttää toisaalta liikenteen
kasvavat tarpeet ja toisaalta ympäristävaatimukset. Ristiriita kulminoituu erimielisyyksiin liikenteen kasvuennusteista ja ajan arvoista sekä ongelmiin
määritellä ympäristöhaittojen suuruus ja niistä aiheutuvat velvoitteet.
Tielaitoksella on useita, keskenään osin ristiriitaisia rooleja. Joku rooli sattaisi
sopia myös maakunnallisen sektoreista riippumattoman päätöksenteon elimelle, joku on sidottu tieliikenteen yhteiskunnalliseen asemaan ja jostain
voisi olla syytä luopua:
laitos on tieinfrastruktuurista vastaava viranomaInen, tämän
sektorin lakisääteisine velvoitteineen
laitos on tiealan asIantuntija-organisaatIo, ehkä kapealla
pohjalla mutta maassa vahvin sellainen
laitos pyrkii olemaan palvelulaltos, asiakkaanaan ensisijaisesti
tien käyttäjä
laitos toimii palnostus- ja eturyhmäorganlsaationa, lobbaamassa hankkeiden puolesta, etenkin silloin, kun niille on muodostettu oma projektiorganisaationsa
laitos on tiealan ympäristövastaava, vastuussa tieliikenteen ja
tierakentamisen vaikutuksista. /30/
Suuri määrä ristiriitoja jäykistää organisaatiota. Jos sitoutuminen kestävään
kehitykseen, esim. siten kuin se ilmaistaan laitoksen ympäristöpolitiikassa,
kävisi päinsä muista sidonnaisuuksista luopumatta, siinä ei olisikaan mitään
ongelmaa.
Tielaitoksen ympäristöpolitiikan tarkastelu /37/ pohtii politiikkaa tekstinä ja
käytäntönä. Palvelulaitoksen ja ympäristövastaavan ristiriita nousee esille
keskeisenä: tarvitaanko lisää ympäristäohjausta vai markkinaohjausta, vai
molempia yhtä aikaa.
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Markkinaohjauksen korostuminen asettaa vastuun ympäristöongelmien hallinnasta yksityisille autoilijoille ja liikkujille, ympäristöohjauksen Tielaitokseile.
Tielaitoksen uudistamisessa markkinaohjaus on keskeisenä lähtökohtana.
Tulevan tiehallinnon ja alalla toimivien yrittäjien väliselle suhtelle on toisaalta
olennaista että varmistetaan tehokas laatuohjaus ja -vastuu. Ympäristöohjausta voi nähdä sen yhtenä erikoistapauksena.
Tielaitosuudistus saattaa vähentää erilleen siirtyviin tahoihin kohdistuvaa
ristiriitojen määrää, muttei tienpitoon kokonaisuutena. Valitsevatko organisaatiot sitten puolensa, tiehallinnossa teettäjä viranomais-vastaavaroolin ja
on SuomenTilatksuojba-sinturol?Memi
ehdotuasikplvenäroia.Kystelöä,min
tielaitoksen uudistuksen oletetaan vaikuttavan, juuri kukaan ei silti odottanut
parantavan palvelua /31/.
sen
Suunnittelijan työ ei ole pelkästään toteuttavaa eikä hänen vastuunsa ole
pelkästään tehokkaassa tietyn annetun ajatusmallin mukaisessa toiminnassa.
Tehokkuus on aina tehokkuutta jonkin suhteen. Hyvälle suunnittelijalle kuuluu
tietoisuus tästä suhteellisuudesta sekä valitsemansa näkökulman tai näkökul
selvä ilmaiseminen ja perustelu. Suunnittelijan ei kannata pyrkiä täysin-mien
avoimeen vuoropuheluun, koska se on mandotonta. Sen sijaan hänen vas
on korjata kussakin suunnittelutilanteessa mandollisesti vaikuttavia-tulian
tarpeettomia vääristymiä. Osa näistä vääristymistä on sisään rakennettuna
itse suunnittelujärjestelmään. /37/
Teettäjän, tekijöiden ja yhteistyöosapuolten muodostaman suunnitteluorganisaation tulisi toteuttaa alueiden kestävää kehitystä tukevaa liikennejärjestel
suunnittelua. Samalla valtakunnallinen intressi kohdistuu suuriin tiever--män
kon kehittämishankkeisiin. Säästöistä huolimatta näitä löytyy vielä keskimäärin 4 alkavaa hanketta vuodessa. Useimpiin sisältyy ohikulkuteitä.

5.3

Pääväylän vaikutukset

Pääväylien vaikutusten selvityksissä näkyy, että ne täyttävät liikenteellisen
tehtävänsä hyvin. Nykynäkäkulmasta katsoen kaupunkiseudun liikenne toimisi huonommin, ellei uusia pääväyliä olisi tehty. Kun ohikulkuteiden vaikutuksia kysyttiin ja arvioitiin Mikkelissä ja Heinolassa, tulokset olivat valtaosin
myönteisiä. Savonlinnan ohikulkutien vaikutuksia saatetaan kysellä muutaman vuoden päästä; tien on arvioitu valmistuvan 1999.
Sujuvasti Tampereella
Selvityksessä "Pärjäisimmekö vuoden 1970 tieverkolla?" /38/ on mm. tutkittu,
miten tieverkon muutokset ovat vaikuttaneet Tampereella.
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Selvitys on tehty EMMEI2-liikennemallin avulla sijoittamalla nykyinen kotiperäinen työmatkaliikenne vuoden 1970 liikenneverkkoa muistuttavalle verkolle
ja
vertaamalla sitä nykytilanteeseen.
Henkilöautosuorite on tieverkon kehittymisen seurauksena siirtynyt suurelta
osin moottoriväylille ja seudullisille pääväylille. Samalla suorite kokoojakaduil
ja pienemmillä tonttikaduilla on suhteellisesti vähentynyt. Siirtymä on-la
ja siirtänyt päästäjä alueille, joilla niille altistu lisänytke ujva
väestön määrä on pienempi. Työmatkoista aiheutuvan henkilöautoliiken -van
polttoaineen kulutus on laskelmien mukaan aamuhuipputunnin aikana-ten
Vuoden 1970 katuverkolla kulutus olisi ollut 13 300 I. Vastaavasti 1280I.
pakokaasupäästöjen määrä on 1-8% pienempi kuin se olisi ollut vuoden
siinäkin tapauksessa ettei sujuvuuden paranemisen vaikutuk- 1970verkola,
sia oteta lukuun.
Liikenneverkon kehitys on Tampereella helpottanut ennen kaikkea keskustaan suuntautuvia työmatkoja. Kehämäisten yhteyksien kehittyminen näyttää
olevan työmatkojen kannalta merkityksellistä vain siltä osin kuin se on
vähentymuöaklienthumarkiestnutautuvassa liikenteessä.
Asuinrakennuskannan kasvulla ja liikenneverkon kehityksellä ei näytä olevan
selviä yhteyksiä. Verkon kehittämistoimet eivät Tampereella selitä asutuksen
kasvun suuntautumista, kuten tilastose Ivityksen mukaan ei muissakaan
kaupungeissa (kts.s. 64).
Valittu tarkastelunäkökulma, nykyliikenteen sijoittaminen 1970-luvun verkolle,
tuo tiedon että pääverkkoon tehdyt panostukset ovat olleet ilmeisen kannattavia sen perusteella, miten liikenne on kehittynyt vsta 1970. Tässä ei kysytty,
miten liikenteen suoritteet ja auton yhteiskunnallinen merkitys olisivat kehittyneet, ellei verkkoja olisi vuoden 1970 jälkeen uusittu.
Klltettävästl MikkelIssä

Mikkeliläiset ovat yksimielisesti hyväksyneet 1982-90 toteutetun Mikkelin
ohikulkutien /39/. Ohikulkutie on nopeuttanut ja helpottanut mikkeliläisten
liikkumista, parantanut viihtymistä ja vahvistanut paikallisidentiteettiä. Ohikulkutie istuu hyvin Mikkelin alueen rakenteeseen sekä mikkeliläisiin demokraattisuuden ja tasa-arvon ihanteisiin. Se ei ole häirin nyt Mikkelin imagoa myönteisenä maalaiskaupunkina, vaan vahvistanut sitä edelleen.
Kaikissa haastatelluissa ikäryhmissä ohikulkutiehen oltiin tyytyväisiä, pari
-kympiset
arvioivat sen jopa onnistuneen kiltettävästi.

Autoton kaupunki?

62

5 VIELÄ AUTO HALLITSEE: SUURET VAYLAT

Vain ikääntyviä henkilöitä mietityttivät mandolliset kielteiset ympäristövaikutukset, joita pidettiin hyvin vähäisinä. Melu- tai hajuhaitoista ei juurikaan
keskusteltu.
Kuva 26:

Mikkelin ohikulkutie /39/

1982

Jyväskylä

Pieksämäki

1984
1987
1990

Mikkeli

,'

Siekkila __-_'

Lahteen

Kotkaan
Lappeenrantaan

Kuopio

Kinnari

Imatralle

Aluetaloudelliset vaikutukset on koettu merkittäviksi, vaikka tilastoanalyysi ei
näitä yhteyksiä pysty todentamaan. Yleinen käsitys oli, että ruuhkautuva Mikkelin keskusta, josta olisi ollut hankala löytää pysäköintipaikkoja, ei olisi
pystynyt kilpailemaan ympäristökaupunkien markettien kanssa. Tien myötä
Mikkeli on saanut oman markettinsa, kauppakeskus Graariin. Tätäkin on
on auto-ylensähtmöi,kaupngvetoimka.Grn
market, jonne jaksaa pyöräillä.
Kenties yllättävin esiintullut kokemus on luonteeltaan esteettinen: kaupunki
koetaan tieltä ja etenkin Savilanden sillalta metropolina, kasvun ja kehityksen
merkkinä. Kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta tien linjaus koetaan
myös onnistuneeksi. Se ei muodosta uutta estettä rakenteessa sijoittuessaan
kaupungin keskustan kohdalla radan tuntumaan. Uhkaa, että ohikulkutie
aiheuttaisi maankäytön hallitsematonta leviämistä, pidettiin vähäisenä.
Helnolassa helpotti
Heinolan ohikulkutie avattiin liikenteelle vuonna 1993. Ohikulkutien vaikutuksista 1995 tehty selvitys /40/ käsittelee tieverkon muutoksen välittömiä seurauksia.
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Pitkämatkainen liikenne on siirtynyt ohikulkutielle, mikä on vähentänyt
kaupungin keskustan Siltakadun liikenteen puoleen entisestä. Ohikulkutie
nopeuttaa ja sujuvoittaa lomaliikennettä. Keskustassa se on parantanut
liikenneturvallisuutta, vaikka Siltakadun ajonopeudet ovat nousseet huomattavasti, sekä poistanut kesäviikonloppujen ruuhkat.
Kuva 27:

Heinolan ohikulkutie /40/

.1
7 ,z

1IJVA

___

__

'Jk.;

-

_/

4'---

Jf___

/

___

*1.

Keskustan melu- ja pakokaasupäästötilanne on merkittävästi parantunut.
Mallilaskelmien mukaan typpioksidi- ja häkäpitoisuudet ovat liikenteen
huippuaikoina vähentyneet 80. ..90%. Liikenteen lähtämelutaso väheni 3 dB,
mutaskoevmutsnhaviurempn.
Tehtyjen haastattelujen mukaan Siltakadun estevaikutus koetaan ohikulkutien
avaamisen jälkeen suuremmaksi kuin se oli ennen. Korkeat ajonopeudet vaikeuttavat kadun ylitystä, vaikka liikennemäärä onkin pienempi. Siltakatua on
sunitelarv.Ohikultesa äkutnelpoa
olevien asuntoalueiden suosiota. Väestön arvioidaan siirtyvän eteläosiin
lähinnä Pyhättämän tiiviiltä kerrostaloalueelta ja Sahanniemen teollisuuden
viereisiltä asuntoalueilta.
Keskustan erikoistavarakaupan myynti ja monipuolisuus eivät ainakaan vielä
ole kärsineet Citymarketin perustamisesta ohikulkutien eteläiseen liittymään
taiTähovnpleusta
ohikulkutien varrella.
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Päivittäistavarakaupassa on tapahtunut merkittäviä siirtymiä Heinolan maalaiskunnan alueelta, mutta myös keskustasta ja lähialueiden pienistä kaupoista.
Ohikulkutiehen ollaan Heinolassa erittäin tyytyväisiä. Se ei ole hävittänyt
paikkakunnan identiteetille tärkeitä elementtejä. Uusi silta toi esiin ja vahvisti
Heinolan parhaita puolia.

Mitä lilkennehanke oIkein vaikuttaa?
Selvityksessä "Suurten liikennehankkeiden vaikutus kaupunkien kehitykseen"
ja haastatteluin haettu /41onkirjalsuevtyä,ioanls
kaupunkien kehitykseen vaikuttavia prosesseja ja tekijöitä.
Tilastoanalyysissa verrattiin kehitystä kaupu nkiseudu illa, jotka olivat toteutettujen liikennehankkeiden vaikutuspiirissä seutuihin, jotka eivät olleet. Analyysin mukaan, kaupungeissa asukasluvun ja julkisen sektorin työpaikkamäärän
kasvuelityäprhnomsakeitydl änksi-mau
kasluku on kasvanut, se kasvaa edelleen - kun taasen liikennehankkeilla on
ja ravitsemusalan työ-olutmerkiysä dn,aupsekämjoitpaikkoihin. Teollisuuden työpaikat lisääntyivät 10-15 vuotta hankkeen jälkeen.
Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemusalan työpaikat sen sijaan vähenivät 5-10
vuotahnkejäl.
Kaupunkeja ympäröivissä kunnissa asukasluvun kasvu on tuonut liikennehankkeita, eikä johtunut niistä. Kaupunkiin nähden kehitys on sikäli vastakkainen, että osa kaupan sekä majoitus- ja ravitsemusalan työpaikoista
ilmestyi kunnan lisätyöpaikkoina 5-10 vuotta hankkeesta ja on mandollista,
että teollisuuden työpaikat ovat suhteellisesti vähentyneet 10-15 vuotta hankkeesta. Liikennehankkeiden määrä on näillä tiedoin pienentänyt kunnan veroäyrin hintaa 5-10 vuoden kuluttua hankkeesta.
Kaupunkien ja kuntien yhteisellä talousalueella näkyy kaupan sekä majoitus ja ravitsemusliikkeiden työpaikkojen määrän väheneminen. Johtopäätöksenä
todetaan 1980-luvun liikennehankkeiden mandollistaneen kaupan toiminnan
keskittämisen suurempiin yksiköihin, joissa on vähemmän työvoimaa ja jotka
maankäytön ja liikenteen takia sijaitsevat ympäristökuntien alueella.
Tämähän on automarketien synnyn tilastollinen kuvaus. 1970-luvun ja nykyisen tieverkon vertailu yhden virvoitusjuomayrityksen valtakunnallisen jakelujärjestelmän kannalta, selvityksessä /38/, antaa vastaavan tuloksen varastoja jakelutoiminnan keskittämisen suhteen. Vanhalla tieverkolla tehty keskittäminen ei olisi kannattanut.
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Kyselyyn vastanneet arviolvat liikennehankkeiden vaikutuksia pääosin myönteisiksi ja merkittäviksi. Jatkossa vastaajat arvioivat hyötyvänsä eniten
sisääntuloteistä ja nopeista yhteyksistä muuhun maahan, kaupungit myös
uusista ohikulkuteistä. Tuntuu siltä, että näin tarkastelluilla tiehankkeilla on
jaylensäavutiealstvoiehyn.Kaupgt
kunnat odottavat tuloksellisen linjan jatkuvan.
E18 hajauttaa yhdyskuntarakennetta Ja vahvistaa kuntia - mandollisesti
Toteutettujen hankkeiden vaikutusten selvittämisen lisäksi haetaan edelleen
suunnitteilla olevien hankkeiden vaikutusten entistä täsmällisempiä arviointimenetelmiä. Julkaisussa "Strategisen vaikutusarvioinnin kehittäminen" /42/
esitlän
mm. kanden menetelmän kokeilua El 8-hankkeessa.
Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin paikkatietojärjestelmän avulla hankkeen
vaikutuksia työmatkoihin. Tulosten mukaan työmatkaan käytettävä aika lyhenee kehittämishankkeiden toteutuessa nimenomaan niillä n. 4500 asukkaalla,
jotka käyvät kaukana työssä (0,6% koko vaikutusalueen kuntien työmatkois
Ajallisen saavutettavuuden paraneminen saattaa houkutella näille alueille-ta).
uusia asukkaita, ja useilla alueilla matka-ajan lyheneminen merkitsee samalla
matkapituuden lisääntymistä.
Merkittävimmät saavutettavu uden muutokset tapahtuvat Ku kalasta Lohjan
kuntaan ja Pernajasta Pyhtäälle ulottuvalla vyöhykkeellä sekä Virolandella ja
Miehikkälässä. Näillä alueilla on suurin todennäköisyys yhdyskuntarakenteen
muuttumiselle. Tämä voi vahvistaa alueiden kehitystä, mutta lisää koko seudun rakenteen hajoamista ja laajentaa työssäkäyntialueita entisestään.
Toisessa tutkimuksessa käytettiin elinvoimaindikaattoreita hankkeen vaikutusalueen kuntien tavoitettavuuden ja elinvoiman välisen riippuvuuden arvioimiseen. lndikaattoreiden laskenta perustuu kandeksaan sosioekonomiseen tekijäryhmään ja yhdeksäntenä käytetään kuntien tavoitettavuuslukua. Kunkin
kunnan tavoitettavuusluku saadaan tässä mallissa jokaisen muun kunnan
asukasmäärän ja etäisyystekijän tulona.
Vaikutusalueen kaupungeissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella elinvoimaindikaattori ilman tavoitettavuutta sai korkeimmat arvot Salossa ja Porvoossa.
Tavoitettavuus huomioon ottaen elinvoima on suurin Porvoossa, pääosin
moottoritien ansiosta. Uusi moottoritie parantaisi Salon suhteellista asemaa
eniten. El 8 -hanke lisäisi tavoitettavuuden paranemisen kautta kuntien elinvoimaa eniten valtatien 1 varrella Paimiosta Kiikalan kautta Lohjaan sekä
valtatien 7 varrella Pernajalta Pyhtäälle ja Virolanden-Miehikkälän alueella.
Vyöhykkeet ovat suurin piirtein ne, joilla edellä mainittiin matka-aikojen
vähenevän eniten.
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Tutkimukset osoittavat, että El 8-hankkeet tuovat matka-ajan ja tavoitettavuu
etenkin Uudenmaan länsi- ja itäreunalle sekä Turun ja Salon-denhyötjä
koko yhdyskun-väliseyöhk.Näistdyvoaensurt
tarakenteeseen kohdistuvia haittoja. Mutta, kuten matka-aikatutkimuksesta
ilmenee, pelkän E18 -hankkeen vaikutus ei voi olla kovin suuri. Jos pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue entisestään hajoaa, pääsyynä ei ote se, että
työmatkoista 0,6% on nopeutunut. Tämä vähäinen muutos on vain yksi, ehkä
mandollisia lisä-asukkaita vastaanottavien kuntien kannalta symbolimerkityksen omaava tekijä koko prosessissa.
Laskennallisilla menetelmillä saadaan lukuarvoja. Insinöörien väitetään tulevan parhaiten toimeen lukuarvojen kanssa, joten voi odottaa tällaisten
paikkatietojärjestelmien käyttöön perustuvien menetelmien yleistymistä. On
siltyähark,ovtulseiäanrvot.Neilma,ä
tavoitettavuus muuttu eniten siellä, missä tieverkko eniten muuttuu, mutta
todennäköistä muutoksen suuruuden arviota niistä ei saa.
kovin

Kun vertaa E18-hankkeen arviota edellä esitettyihin Heinolan ja Mikkelin seurantatietoihin, huomaa että mitä alueella nähdään hyötynä voidaan kestävän
kehityksen kannalta pitää riskinä. Kaupan keskittyminen ja siirtyminen
ympäristökuntiin, samalla kun niiden asukkaat pendelöivät yhä kauempana
olevan keskuskaupungin työpaikoille, on tällä hetkellä yritystaloudellisesti
järkevää (vaikkei kuntien talouden kannalta) ja ihmisten omalle elämälleen
asettamiensa tavoitteiden kannalta perusteltua. Kestävää aluerakennetta se
eidstä.
Mutta onko tiensuunnittelun haettava tavoitteensa niistä odotuksista, mitä
tähänastiset hyvinä ja tehokkaina pidetyt tulokset synnyttävät, vai siitä, mitä
riskejä niistä ennakoidaan koituvan? Tielaitoksen ympäristöpolitiikassa korostuu ennakoiva ote /37/, suunnittelukäytäntö tukeutuu ehkä enemmän tehokkuuden edelleen tehostamiseen.
Olemme panostaneet valtatiehankkeisiin monta vuotta. Investoinneista
saatu hyvä tuotto. Tuhansien ihmisten elämänlaatu on parantunut, on
kun raskaita lilkennevirtoja on siirretty asuntoalueista ja keskustoista.
ja markkinat ovat tulleet toisiaan lähemmäksi jaIhmiset,yrk
monetpaiklsyhövnetud,losiarpmtn
elämän.
Mutta tulevaisuus on epävarmempi. Varoista kilpaillaan kovemmin.
Olemme jo rakentaneet parhaat hankkeet. Ympäristöristiriidat voimistuvat. Tie investoinneista slirryttäneen olevan tieverkon parantamiseen
muihin kulkumutoihin. Miten tiesektori kohtaa tämän tilanteen? /43/ja
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Tielaitoksen ympäristöpolitiikassa 1996 asetetaan liikennejärjestelmän ja

mankäytövuorisenkhtämluravpät:
Tie/altos kehittää liikennejärjestelmän suunnittelua laajassa yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Tavoitteena on liikennejärjestelmän ja
ymparistön välinen vuorovaikutus, joka tukee kestä van alue -ja yhdyskuntarakenteen muodostamista.
Päâmâãrät

vuodelle 2005:

2.1
Tielaitoksen, ympäristöviranomaisten ja maakuntal iittojen yhteistyönä
sovitetaan tienpidon suunnitelmat ja alueelliset ympäristöohjelmat

toisna.
2.2
Tielaitos painottaa liikennemuotojen yhteistoimintaa ja nykyisen tieverkon tehokasta käyttöä. Laitos toimii aloitteellisesti, jotta kaupunkija taajamaseuduille laaditaan yhteistyössä liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Suunnittelun tavoitteena on vähentää liikenteen energian kulutusta ja haittoja, turvata joukkoliikennettä ja parantaa pyöräilyn ja
jalnku
turvallisuutta ja palvelutasoa.
2.3
Tielaitos kehittää tiensuunnittelussa mm. työvaiheiden ajoitusta siten,

yhteistoiminta kaavoituksen kanssa tehostuu. Laitos tarjoaa omaa eta
asintuem
kaavoituksen käyttöön.
2.4
Liikennejärjestelyistä ja nopeusrajoituksista päättäessään Tielaitos
energian kulutukseen, pakokaasu- otahuminyösvkte
päästöihin ja meluun. Melu ntorjunnan tai ilmanlaadun ohjearvot ylittävillä alueilla parannetaan tilannetta.
2.5
Tielaitos tiedottaa yhdessä muiden tienkäyttäjäinformaatiota tuottavien

tahojen kanssa kulku- ja ajotapojen sekä ajoneuvon kunnon vaikutuksista ympäristöön ja turvallisuuteen. Laitos osallistuu hankkeisiin,
joiden kautta tienkäyttäjille tarjotaan ympäristöystävällisiä toimintamalleja. /44/
Liikenne ja maankäyttä -projektissa on luotu valmiuksia näiden tavoitteiden
toteuttamiseksi. Projektin julkaisumääräksi tulee n. 100 (kts. lute).

6.1

Projekti päättyy, työ jatkuu

Liikenne ja maankäyttö -projekti päättyy strategisena projektina 1996. Samalla
käynnistyy liikenneministeriön ja ympäristöministeriön yhteinen tutkimusohjelma liikenteen ympäristöhaittojen vähentämisestä.
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Tutkimusohjelman yhtenä osana on selvitys ympäristävaikutuksiltaan edullisesta yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Laaditun esitutkimusohjelman mukaan /45/ 1996-1998 käsiteltäisiin seuraavia teemoja:
ympäristävaikutusarvioinnin mittarit ja indikaattorit
liikennejärjestelmää koskevien valintojen ja päätösten heijastu -

-

-

minen yhdyskuntarakenteeseen
yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä koskevien valintojen
heijastuminen liikennejärjestelmissä
käsikirja ja työkalupakki yhdyskuntarakenteiden ja liikennejärjestelmien välisistä suhteista sekä niiden ennakointi- ja arviointimenetelmistä ja -kriteereistä
liikennejärjestelmien kehittämisen kansan- ja kunnallistaloudellisen merkityksen ja vaikutuksen arviointi
sosiaalisten ym. eri väestöryhmiin kohdistuvien vaikutusten
arviointimenetelmien kehittäminen
haja-asutusaluelden liikennejärjestelmävaihtoehtojen kehittäminen ja arviointi.

Laajeneva yhteistyö ja ministeriöiden tutkimusotteen vahvistaminen tukee
ne ja maankäyttä-projektin perusteena olleita linjauksia. Tielaitoksen Iliken

tutkimustoiminnalle löytyy näin luonteva rajaus "ylöspäin ja ulospäin". Laitos
voi kehittää osallistumistaan yhteistyäprojekteihin samalla kun se voi suunnata omaa tutkimusta palvelemaan yhä täsmällisemmin osaamistaan.
Tielaitoksessa työ jatkuu tutkimus- ja keh ittämisohjelman taajamateman
puitesa.Tmnvotperusaliknympärstöoaeumisen edellyttämiin toimiin. Ympäristön toimenpideohjelmaan 1997-2000 /46/
on, edellämainittuu n yhteiseen tutkimusohjelmaan osallistumisen lisäksi
(päämäärä 2.1), mm. kirjattu seuraavat, tähän teemaan liittyvät keskushallinnon toimet:
Pãmäärään 2.1:

Osallistuu tieliikenteen ennusteiden laadinnan kehittämiseen, eri
liikennepoliittiset valinnat ja niihin liittyvät skenaariot huomioon ottaen.
1999 Kehittää toimintamallia tienpidon suunnittelun, mm. toiminta- ja taloussuunnittelun vaiheistuksen, sovittamiseen alueellisiin ympäristäohjel
-mun.
Päämäärän 2.2:
Kehittää liikennejärjestelmäsuunnittelua yhteistyössä ja soveltaa
1997menettelyä kaikkia taajamaseutuja koskevaksi. Toimii lilkennejärjestelyjen ja niihin liittyvien hankkeiden yhteisen toteutus- ja rahoitusmallin kehittämiseksi. Osallistuu keskeisiin taajamaseutujen suun
-niteluhaks.
1997Osallistuu liikenteen kysyntää ja sen hallintaa koskeviin tutkimuksiin.
1997-
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Selvittää kevyen liikenteen ominaisuuksia, autoliikenteen kehitykseen
vaikuttavia keinoja sekä liikenteen terminaaliratkaisuja ja informaatiojärjestelmia.
Selvittää aluerakenteeseen liittyvien valintojen aiheuttamia liikenteellisiä muutoksia ja niistä johtuvia ympäristövaikutuksia ja tuo omat
näköats
niistä käytävään keskusteluun.

Paamääräan 2.3:
1997Kehittää 'tiikenne ja maankäyttö" sekä 'Tienpidon yhteiskunnalliset
vaikutukset" ohjelmien tulosten pohjalta yhteistyötä maankäytöstä
vastienhojka.
Taajamateiden ja kaupunkiväylien kehittämistä käsitellään päämäärässä 3.3:
tukevat taajamien eheyttämistä ja edistävät turvallista liikkumis- "Tieratksu
ta. Taajamatiet toteutetaan kuntien kanssa hallinnolliset rajat ylittävinä kokonaisuuksina ja keskeisiä taajama-alueita rauhoitetaan ajoneuvoliikenteeltä.
pääväylästöä siten, että väylien sijainti, muoto Laitosunelkpi
ja
mitoitus noudattavat kaupungin mittakaavaa."
Päämäärään 3.3 liittyvät mm. seuraavat toimet:
1997-98
Kehittâä taajamateiden suunnittelun toimintalinjoja sekä hoidon
penaatteita ympäristöviranomaisten ja kuntien kanssa.
1997-99
Kehittää kaupunkiseutujen pääväylien suunnittelua kaupunkiväylien
tilaselvitysten pohjalta. Laatu ympäristöministeriön ja Suomen Kuntalii
-ton
kanssa kaupu nkiväylien toimintalinjat.
Taajamateeman rakenne muodostuu siten useista aiheista, joilla on runsaasti
kytkentöjä myös ympäristöteemaan ja muihin laitoksen t&k -ohjelman aiheisiin, esim. liikenneturvallisuuden ja liikennetekniikan teemoihin:
Tutkimuksia ja selvityksiä:
osallistuminen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä-projek tim
-

liikenteen kysyntä ja hallinta
osallistuminen ennusteiden kehittämiseen
kevyen liikenteen ominaisuudet
aluerakenteeseen liittyvien valintojen vaikutukset
autoliikenteen kehitykseen vaikuttavat keinot

Menetelmien ja tolmintallnjojen kehittämistä:
yhteistyö maankäytöstä vastaavien tahojen kanssa
toimintamalli tienpidon suunnittelun sovittamiseen alueellisiin
ympäristöohjelmiin
-

liikennejärjestelmäsuunnitteluohjeet
yhteiset toteutus- ja rahoitusmallit
liikenteen terminaaliratkaisut ja informaatiojärjestelmät
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-

taajamateiden suunnittelun toimintalinjat
taajamateiden hoidon periaatteet
kaupunkiväylien toimintalinjat
kaupun kiseutujen pääväylien suunnitteluohjeet

Pilotti- ymv. hankkeislin osallistumista:
aluerakennevalinnoista käytävä keskustelu
keskeisten taajamaseutujen hankkeet

Tienpidon aluehallinto käyttää kehittämistoiminnan tuloksia hyödyksi omien
ja hankkeidensa muodostamisessa. Toimenpideohjelmaan onohjeimnsa
aluehatlinnon toiminnan kenttä. Tavoitteena on mm. ettäkirjatuhyvnl
vuoteen 2000 mennessä on liikennejärjestelmäsuunnittelu tehty tai käynnissä
kaikilla yli 50 000 asukkaan kaupunkiseuduilla.
Tässä yhteydessä saa päämäärä 5.3 erityistä painoa: "Tielaitoksen ympäristötavoitteiden toteuttamista palvelevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan
tulosten hyödyntäminen on tehokasta." Päämäärään liittyen on määritelty
seuraava toimenpidekokonaisuus:
Tarkistaa vuosittain tutkimus- ja kehittämisohjeiman ympäristöasioihin
1997liittyvät projektit oikeiden painopisteiden löytämiseksi.
Kehittää tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tiedottamista ja tulosten
saattamista käyttöön. Siirtäâ tarvittavissa määrin toiminnan painopistettä oppaiden ja vastaavan tukiaineiston laadintaan. Lisää toimintaan
liittyvien kurssien, seminaarien ja en osapuoften yhteisten tilaisuuksien
tarjontaa.
Merkittävä osa edellä luetelluista taajamateeman aiheista tuottaa oppaita,
ja käyttösovellutu ksia. Liikennejärjestelmäsuunnittelun mentlärakisuj
esim. eri tahojen yhteinen opasluonteinen esite.kehitämsnlöoai
Mutta tiedon perille saattamisen panoksia on vielä lisättävä huomattavasti.
myös panostettava siihen, että ministeriöiden yhteisen tutkimusohjelman On
tuottama tieto omaksutaan ja hyödynnetään Tielaitoksessa.

6.2

Mitä opimme tästä?
Suomalainen yhdysku ntarakenne on tarpeettoman hajanainen, kallis,
tuhlaava sekä aiheuttaa runsaasti haitallisia päästöjä. luonvarj
Kaikessa tulevassa rakentamisessa on syytä ottaa erityisesti huomioon taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet sekä
arvioida kaikki hankkeet sen mukaan hyödyntävätkö ne jo tehtyjä yhdyskuntarkenteellisia ja infrastruktuuri-investointeja. Pelkkä hyvien
suunnitelmien teko ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan sellaisia rakentamis
ja korvausjärjestelyjä, jotka ottavat huomi--pätöksiuevarhooon sijaintipäätöksistä aiheutuvat välilliset kustannukset. /47/
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Omana johtopäätöksenään liikenteen energiankulutuksen vähentämismandollisuuksista Matti Keränen toteaa mm., että yhdyskunnan ja maankäytön
suunnittelu voivat korjata hajautunutta yhdyskyntarakennetta ja sen energiankulutusta lisäävää vaikutusta vasta hyvin pitkällä, kymmenien vuosien
Yhteiskuntapoliittisilla päätöksillä, normiohjauksen ja taloudelli-aikjäntel.
sen ohjauksen avulla pystytään rajoittamaan turhaa energiankulutusta, osin
ohjaamaan teknistä kehitystä sekä yhteisöjen ja kuluttajien valintoja. Liikenteen fyysisillä ratkaisuilla voidaan poistaa energiankulutuksen kannalta
huonoja ratkaisuja ja turhia ruuhkia aiheuttavia pullonkauloja. Informaatiota
jakamalla parannetaan kulutustottumuksia. /48/
Eri toimien vaikutusten arviointi on oleellinen tekijä, mutta sitä haittaa tiedon
puute. Liikenteellisten ratkaisujen vertailua vaikeuttaa sopivien mallien ja
simulointiohjelmien puute. Myös poliittisen päätöksenteon tueksi tarvittaisiin
riittäviä selvityksiä erilaisten keinojen vaikutuksista. Energiansäästötoimenpi
-teidn
vaikuttavuusarvioita on tehty hyvin vähän.
Näihin johtopäätöksiin voi liittää toisen merkittävän tiedon puutteen saran:
ja kulttuurivaikutuksia koskevaatoimenpdyhskuali,o
tietoa on vähän. Tiedon siirtää vähemmällä"-tutkimuksessa pyritään hahmottamaan etätyön yhteiskunnallisia puitteita ja auton käyttöön vaikuttamista
käsittelevissä tutkimuksissa tarkastellaan jonkin verran sen merkitystä eri
kannalta. Mutta onko tiivistetty yhdyskunta kaunis ja inhimil- ihmsryen
linen, onko polttoaineen merkittävä hinnan korotus oikeudenmukainen ja mitä
todellisten kustannusten sisällyttäminen matkan hintaan merkitsee keskellä
päivää yksin bussissa kulkevan matkustajan kannalta?
Useimmat esitetyt arviot perustuvat oletuksiin. Oletuksia on vaikea täsmentää, mm. juuri koska todellinen tieto toimenpiteiden vaikuttavuudesta puuttuu.
Kun verrataan eri maissa tehtyjä selvityksiä siitä, mikä polttoaineen hinnan
puolittaisi henkilöautosuoritteen, niiden tuloksena on suurin piirtein kortus
aina 100%, lähtöhinnasta ja suoritteen tasosta riippumatta. Yleensä on kyse
vastauksista - eräänlaisia oletuksiamaksuhl tisadu
nekin, vahvasti sidoksissa siihen, mitä haastateltavat juuri sillä hetkellä
polttoaineesta maksavat.
Arviot siitä, miten tienpitoa ja tiensuunnittelua tulisi suunnata, jotta se vastaa
tulevaisuuden tarpeisiin, perustuvat myös oletuksiin. Joistain asioista, kuten
taajamien liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, tietopohja on melko
vakaa. Toiset ovat epävarmempia, kuten kasvihuoneilmiön täsmälliset seuraamukset Suomen ilmastossa. Joidenkin kohdalla tietämisestä ei edes ole
hyötyä, ellei ole erityistä taitoa ja kokemusta, kuten kauniin ympäristön
ehdoista.
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Edellä on muutamaan otteeseen palattu Tielaitoksen ja tiensuunnittelijan
se voi muuttaa niiden roliensth.Tpoiarvstj,mu
ilmentymää. Liikenne ja maankäyttö-projekti on ehkä kumonnut joitain oletuksia ja antanut toisille vankemman perustan, siirtänyt keskustelun analyyttisemmalle pohjalle - jos keskustelijat haluavat.
Suunnittelujärjestelmän uudistamiselle on useita ehdotuksia. Yhteistä niille on
ja päätöksenteon koros-alueisn,ktor pumansitel
taminen sekä kestävän kehityksen edellyttämät uusien asenteiden, joustavuuden ja uuden vuoropuhelutavan vaatimukset. Tielaitoksen nykyuudistuksella on melko toisenlaiset lähtökohdat, mutta tienpidon tuottamisesta
irrotettua tienpidon hallintoa on ainakin helpompi muokata myös kestävää
kehitystä tu kevaksi järjestel mäksi.

6.3

Onko autotonta kaupunkia?

Kuopion yleiskaavatyössä on pohdittu käsitteen "car free" suomenkielistä
vastinetta:
Suoraa vastinetta ei ole. Autoton kaupunki-merkityksessä sitä käytetään, kun puhutaan perinteisistä jalankulkukaupungeista, jotka erityisen sijaintinsa vuoksi ovat säilyneet autottomina. Vastaavassa merkityksessä termiä käytetään myös vyöhykkeistä ja alueista, jonne autoja
ei lainkaan päästetä. Termiä käytetään myös kuvaamaan toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään ajoneuvoliikennettä ja sen haittoja
keskustoista tai asuntoalueilta.
Laajimmassa merkityksessä termiä voitaneen käyttâä autosidonnaisen
vastakohtana, eli alue tai rakenne, joka toimii useiden Iiikennejärjestelmien varassa siten, että se ei ole sidonnainen tai riippuvainen
henkilöautoliikenteestäi6/
Eri maissa kehitetään autottoman elämäntavan alueita, joissain tapauksissa
autojen vuorokäyttöön tukeutuen. Alueet ovat rajoitettuja, kuten jalankulkukeskustat ja muut autovapaat alueet. Kokonaisen kaupungin tai seudun
mittakaavassa löytyy lähinnä keinoja tasoittaa eri liikennemuotojen kilpailuasetelmaa.
Jos kaupungista rakennetaan autokaupunki, siinä on vaikea keksiä enää
muuta toimintamallia. Autokaupunkikäsitettä on silti syytä käyttää varoen ja
tehokkuden tms. kynnysarvoihin on syytä suhtautua epäillen. Kuten Kuopion
Hämeenlinnan esimerkit osoittavat, erilaiset mallit ja rakenteet ovatja
osittaisiaja usein päällekkäisiä. Kaupunki ei ole autokaupunki pelkästään sen
sen tehokkuus on matalahko tai koska sen jotkut osa-alueet ovattaki,eä
liian pienet joukkoliikenteen palvelutason ylläpitämiseksi.
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Automarketkaan ei aina ole pelkästään autoilijan palvelua. Vaikka hyvät
yhteydet muiden kannalta saattavat olla sattumanvaraisia, niitäkin käytetään,
niitä on, ja niitä voi olla mandollista kehittää.
jos
Liikennejärjestelmän kehitys on viime vuosisadan lopusta saakka muokannut
hajottanut kaupunkeja, Los Angelesin raitiovaunun käytölle perustetusta ja
hajarakenteesta alkaen. Henkilöauto on tätänykyä merkittävin rakenteen
muuttaja. Mutta tästä ei tule tehdä sitä johtopäätöstä, että henkilöauton
käytön vähentäminen olisi riittävä keino "pelastaa kaupunki". Omakotialuei
tiivistäminen, tai automarketien kieltäminen, eivät myöskään riitä ratkai--den
suiksi, joilla jostain andistavan yksitoikkoisesta, työpaikkojen ja omaleimaisen
kulttuurin puutteessa näivettyvästä kaupungista tehdään eurometropoli.
Kaupunkia on suunniteltava sen omista lähtökohdista, sen asukkaiden ja
ja toiminto- käytjienarps .Kungiolemksu to
jen välinen monimutkainen vuorovaikutus. Kaupungin fyysinen rakenne muuttuu hitaasti, toiminnot muuttuvat nopeasti, ja kuitenkin kaupungin luonteen
määrää kunakin hetkenä se, miten siinä ollaan ja toimitaan.
Tuskin mikään suomalainen kaupunki voi olla autoton. Mutta kaupungin auto sidonnaisuutta, liikenneverkon sitoutumista tieverkkoon, palvelujen riippuvaisuutta autoilevista asukkaista voidaan vähentää. Esimerkkejä keinoista ja
löytyy hyvin paljon, ja nyt voi myös sanoa että niitä on etnmisavo
jonkiveraltu Somesakin.Tutlä majuslit
olisivat aivan viime vuosina alkaneet löytää sijansa maamme suunnittelijoiden ja päättäjien maailmankuvassa.

Jos vielä opittaisiin pitämään pyöräreitit ja jalkakäytävät ehjinä ja siistissä
kunnossa ympäri vuoden...

74

Autoton kaupunki?

Autoton kaupunki?
Lähteet

75

Lähteet
/1/

Vuosien 1986-1992 henkiläliikennetutkimusten vertailu; Tielai toksen selvityksiä 46/95, TIEL 3200322

/2/

Suomalaisten päivittäiset toiminnot ja liikkumistarpeet; Tielaitok sen selvityksiä 70/95, TIEL 3200346

/3/

Liikenteen optimaalinopeus - onko sellaista? Tielaitoksen selvityksiä 77/95, TIEL 3200352

/4/

Matinheikki, Matti: Tieliikenteen energiankulutus ja kaupunkirakenne - yhteyksiä eri kokoluokan taajamissa; Tielaitoksen selvityksiä 14/96, TIEL 3200383

/5/

Liikennejärjestelmän suunnittelu ja maankäyttö, kolme näkökulmaa; Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 16/96, TIEL 4000137

/6/

Kosonen, Leo: Aineistoa autoistumisesta ja autottomuudesta,
tarkastelunäkökulmana kaupunkirakenteen järjestelmät Kuopion
kaupungissa; Kuopion kaupungin julkaisu ER 1996:2

/7/

Voidaanko henkilöautoljjkennettä vähentää? Tielaitoksen selvityksiä 92/95, TIEL 3200367

/8/

Virtanen, Pekka: Freiburg, liikenteen ja asumisen mallikaupunki;
Yhteiskuntasuunnittelu 4/1994

/9/

Polttoaineen hinta ja kotitalouksien autonkäyttö; Tielaitoksen
selvityksiä 73/95, TIEL 3200349

/10/

Himanen, Veli - Kasanen, Pirkko - Lehto, Mervi: Tiedon siirtää
vähemmällä, työhön liittyvän henkiläliikenteen energiankulutuk
vähentäminen; Kuluttajien käyttäytymisen ja energiansääs--sen
tän tutkimusohjelma LI N KKI, julkaisu 10/1996

/11 /

Liikennesektorin strateginen suunnittelu; Tielaitoksen selvityksiä
78/95, TIEL 3200353

/12/

Ruostetsaari, Ilkka: Liikennepolitiikkaa etsimässä; Tielaitoksen
selvityksiä 7 1/95, TIEL 3200347

/13/

Narsakka, Matti: Kestävä kehitys alueellisessa kehittämistyös sä; luonnos 20.6.1996
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/14/

Linkovuori, Risto: Täydentävä uudistaminen, mandollisuuksia
maankäytön ja liikenteen kestävään vuorovaikutukseen kaupunkiseudulla; Tielaitoksen selvityksiä 23/96, TIEL 3200391

/15/

Pakarinen, Terttu: Suunnittelun muutossuunnat ja tapaus Hämeenlinna; Ympäristöministeriä, Alueidenkäytön osasto, tutkimusraportti 2 1995

/16/

Välimaa, Jaakko: Suunnittelun muutossuunnat, Hämeenlinnan
kestävän kehityksen yleiskaavastrategia; Ympäristäministeriö,
Alueiden käytän osasto, selvitys 8 1995

/17/

Liikennejärjestelmäsuun nitelma, lähtökohtia, suunnitelman
laatimi nen, raportointi; Tielaitos, Liikenne ja tieverkko-ohje
196,
luonnos 24.4.96

/18/

Joukkoliikenne kaavoituksessa; Ympäristäministeriä, Alueidenkäytön osasto, opas 3 1995

/19/

Tampereen seudun liikenne 2010: Liikennejärjestelmä yhteistyönä; esite 1995

/20/

Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaaja massa, esimerkkikohteena litin kunnan Kausalan taajama;
Tielaitoksen selvityksiä 22/96, TIEL 3200390

/21 /

Rantasalmen taajamatien parantaminen, yhteenveto seurannasta; Tielaitoksen selvityksiä 41/95, TIEL 3200318

/22/

Kuhmon taajamateiden parantaminen, yhteenveto seurannasta;
Tielaitoksen selvityksiä 1996, luonnos 5.8.96

/23/

Yleisten teiden ympäristön tila, taajamat; Tielaitoksen selvityksiä 8/96, TIEL 3200377

/24/

Tienpito arvotaajamissa, selvitys ympäristöltään arvokkaiden
taajamien tienpidon toimintamallin kehittämiseksi; luonnos
18.69

/25/

Kangas, Sisko: panelikeskustelun puheenvuoro, julkaisussa
Tienpidon ympäristöhaasteet ja Tielaitoksen toimintalinjat,
Tielaitoksen ympäristövuoden juhlaseminaari; Tielaitoksen
49/96, TIEL 3200417
selvitykä
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/26/

Kosonen, Leo - Silvola, Man: Joukkoliikennekaupunki, vertailutietoja 1995; Kuopion kaupungin julkaisu ER 1996:1

/27/

Heikkilä, Mikko - Santasalo, Tuomas - Karppinen, Seppo:
Suomalaisia kävelykeskustoja; Ympäristämi nisteriä, Alueiden
käytän osasto, selvitys 23 1996

/28/

Ränkä, Kimmo - Ritola, Jouko - Rauhala, Kari: Maanalaiset tilat
maankäytän suunnittelussa; VTT yhdyskuntatekniikka, luonnos
4.96

/29/

Bjärgan, Trond: Tunnelens betydning for miljäet; julkaisussa Via
Nordica, NVF:s 17. kongress, Bergen 4-6. juni 1996, Föredragssamling

/30/

Sairinen, Rauno - Kanninen, Vesa - Puustinen, Sari - Sirviä,
Jukka: Eurooppatie El 8 -hankkeen ympäristäpoliittinen analyysi;
Tielatoksn
selvityksiä 45/96, TIEL 3200413

/31/

Tielaitoksen julkisivu 1996; Suomen Gallup Oy

/32/

Kapunkiseutujen pääväylät - tilaselvitys; Tielaitoksen sisäisiä
julkaisuja 41/95, TIEL 4000118

/33/

Pääväylät kaupunkialueella, kaupunkikuvalliset lähtökohdat;
Tielaitoksen selvityksiä 64/95, TIEL 3200339

/34/

Vt 3 väyläarkkitehtuuri; Tielaitoksen selvityksiä 76/95, TIEL
3200351

/35/

Ideakilpailu Valtatie 3; Uudenmaan tiepilri, Helsingin kaupunki,
Vantaan kaupunki, Suomen Arkkitehtiliitto; kilpailuohjelma
1.396

/36/

Himanen, Reijo: Kestävä kehitys tiensuunnittelussa - esimerkkinä Savonlinnan ohikulkutien suunnittelu; Tielaitoksen selvityksiä
2/96,hEL3071

/37/

Sairinen, Rauno - Kanninen, Vesa - Sirviä, Jukka: Tielaitoksen
ympäristäpolitiikka; luonnos 19.6.1996

/38/

Pärjäisimmekä vuoden 1970 tieverkolla? Tieverkon kehittymisen vaikutus kuljetus- ja tuotantotalouteen sekä kaupunkirakenteeseen; Tielaitoksen selvityksiä 12/96, TIEL 3200381
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/39/

Mikkelin ohikulkutien vaikutusten jälkiseuranta; Tielaitoksen
selvityksiä 68/95, TIEL 3200344

/40/

Ohikulkutien vaikutukset Heinolan kaupunkiseudulla; Tielaitok sen selvityksiä 9 1/95, TIEL 3200366

/41/

Suurten liikennehankkeiden vaikutus kaupunkien kehitykseen;
Tielaitoksen selvityksiä 40/96, TIEL 3200408

/42/

Strategisen vaikutusarvioinnin kehittäminen; Tielaitoksen selvityksiä 30/96, TIEL 3200398

/43/

Smeby, Tor J.: Virkninger av store veganlegg; julkaisussa Via
Nordica

/44/

Tielaitos kestävällä tiellä, Tielaitoksen ympäristöpolitiikka ja
ympäristöpäämäärät 2005; Tielaitoksen toiminnan suunnittelun
ohjaus 1996, TIEL 1000015

/45/

Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, ehdotus esitutkimuksiksi ja hankkeiksi; Liikenneministeriön mietintöjä ja muistloita B:1 8/96

/46/

Tielaitoksen ympäristön toimenpideohjelma 1997-2000, toiminnan suunnittelun lähtökohtia; Tielaitoksen toiminnan suunnittelun ohjaus 1996, TIEL 1000016

/47/

Kaupungit kasvun luojina, kaupunkien kehittämistyöryhmän loppuraportti 12.6.1996; Sisäasiainministeriä, aluekehitysosaston
8/1996
julkais

/48/

Keränen, Matti: Liikenteen energiankulutuksen vähentämisestä;
Motiva, luonnos 26.2.1996
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Liikenne ja maankäyttö -projektin selvitykset 1992-96
1992
1980 -luvulla toteutettuja taajamateitä, taajamakuva- ja toimivuustarkastelu;
Tielaitoksen selvityksiä 20/92, TIEL 3200076
Liikenne ja maankäyttö, esiselvitys; Tielaitoksen selvityksiä 24/92, TIEL
3200079
Liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutusta käsittelevä
tutkimusohjelma; Liikenneministeriö, Liikenneministeriön julkaisuja 23/92
Ohikulkutie ja taajama, tutkimus eräiden ohikulkuteiden vaikutuksesta
taajamarakenteeseen; Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, Rakennetun
ympäristön tutkimuslaitos, julkaisu B 22, 1992
Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus vt 3:Ha välillä Helsinki-Tampere;
Tielaitoksen selvityksiä 65/92, TIEL 3200115
Kauppakeskusten vaikutustutkimus; YM, KTM, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, moniste 1992
Kouvolan pohjoisen ohikulkutien vaikutukset maankäyttöön; Tielaitoksen
selvityksiä 66/92, TIEL 3200116
Liikenteen ja maankäytön kirjallisuustutkimus, kirjallisuutta aihepiireittäin;
moniste 1992 (Ts)
MEPLAN-esiselvitys, liikenteen ja maankäytän vuorovaikutusmalli; Tiehallituksen sisäisiä julkaisuja 41/92 (Ts)
Savonlinnan ydinkeskustan aatekilpailu; kilpailuliite 1992 (Ts)
1992 (Ts)

Tietojamlusdn itea;kso

1993
Taajamatien pienet parannustoimenpiteet; Tielaitoksen selvityksiä 9/93, TIEL
3200136
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Liikenneväylän vaikutukset lähiympäristön yhdyskuntarakenteeseen, vt 3
Helsinki-Tampere vuosina 1970, 1980 ja 1985; Tielaitoksen selvityksiäväli
2/93,TIEL0148
Pietarsaaren keskustauudistus, saavutettavuuden ja vähittäiskaupan analyysi; Tielaitoksen selvityksiä 54/93, TIEL 3200179
H LFM-maankäyttömalli, toimintaperiaatteet ja suomalainen sovefiusesimerkki;
Tielaitoksen selvityksiä 69/93, TIEL 3200194
Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusmalli, Meplan-koeprojekti pääkaupunkiseudulla; Ympäristäministeriö, Alueidenkäytän osaston selvitys 9 93
ja analyysi; Tielaitoksen
Valistujm,kdenohtiv
selvityksiä 73/93, TIEL 3200197
Liikennemelu; seminaarimoniste 1993 (Ts)
Tietoja suunnittelusta ja toteutetuista meluesteistä; moniste 1993 (Ts)
Likent
ja maankäytön vuorovaikutus, kirjallisuusreferaatteja; Tielaitoksen
sisäisiä julkaisuja 43/93 (Ts)
Helsinki-Tampere, New scenarios for living; SAFA 1993
Savonlinnan ydinkeskustan aatekilpailu; ARK-lehti, kilpailuliite 7/92
1994
Syyt yritysten sijoittumiseen liikenteellisten solmukohtien läheisyyteen;
Tielaitoksen selvityksiä 5/94, TIEL 3200216
Liikenteen vaatima energia ja kaupunkirakenne; Tielaitoksen selvityksiä 9/94,
TIEL 3200220
Kestävä kehitys ja kaupunkirakenne - urbaani palapeli; Tielaitoksen selvityksiä 15/94, TIEL 3200225
Liikenteen ja maankäytän vuorovaikutus, vaikutusten arviointia pääkaupunkiseudun MEPLAN-koemallilla; Tielaitoksen selvityksiä 17/94, TIEL 3200227
Liikenne palvelee ja muuttaa yhdyskuntaa - maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus; Tielaitoksen selvityksiä 18/94, TIEL 3200228
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Meluntorjunta ja tieympäristörakenteet kaupunkikuvassa, tutustu mismatka
Ranskaan ja Espanjaan; Tielaitoksen selvityksiä 26/94, TIEL 3200236
Kauppakeskus Zeppelinin vaikutukset Oulun seudulla; Ympäristöministeriö,
Alueidenkäytön osasto, tutkimus 1 94
Kaupunkimoottoriväylän utopiat; Tielaitoksen selvityksiä 36/94, TI EL 3200245
Taajamakeskustojen ohikulkuteiden liikenneturvallisuus ja ympäristöön
sopeuttaminen; Tielaitoksen selvityksiä 37/94, TIEL 3200246
Liikenne ja taajamarakenne; Tielaitoksen selvityksiä 40/94, TIEL 3200249
Ympäristön ohjausjärjestelmien muutokset - tielaitoksen suunnittelu ja
pätökseno;Tila vtyksä
41/94, TIEL 3200253
Ajatuksia liikenteen ja maankäytön suunnitteluun; Tielaitoksen selvityksiä
4/9,TIEL3205
Autoilijan näkökulmaa korostava väyläympäristön suunnittelu; Tielaitoksen
selvityksiä 54/94, TIEL 3200263
Liittymähakuisen maankäytön synnyttämä liikenne; Tielaitoksen selvityksiä
5/94,TIEL3206
Teollisuden sijoittuminen Suomessa; Liikenneministeriä, LMn julkaisuja 52/94
Pohjoismaisia kävelykeskustoja; Ympäristöministeriö, Alueiden käytön
osasto, selvitys 5 94
Taajamarakenne ja autoistumisen aika; Tielaitoksen selvityksiä 61/94, hEL
3200270
Heinolan Siltakatu, liikennesaneerauksen yleissuunnitelma; Heinolan kaupunki, LT-konsultit 1994
Taajamaselvitys - taajamakuva; Oulun tiepiiri 1994
Ylistaron taajamatien saneerau ksen vaikutus taajamakuvaan, lähtöti lanteen
arviointi; Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 63/94, TIEL 4000095
Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelu; LM, esite 1994 (LM)
Liikennejärjestelmäsuunnittelu; kalvosarja 1994 (Ts)
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Kohti kestävää kaupunkia; seminaariraportti, SAFA 1994
1995

Kaupungin ja liikenteen harmonia; käännös kirjasta "Zur Harmonie von Stadt
Verkehr", Liikennesuunnittelun seura 1995
und
Meluhaittojen korvauskäytännästä tietoimituksissa; Tielaitoksen selvityksiä
7/95,TIEL3208

Tieliikenteen energiankulutuksen ja kaupunkirakenteen välisiä yhteyksiä,
selvityksiä 10/95, TIEL 3200288
esilvty;Taokn
Uuden liikenneväylän synnyttämä liikenne; Tielaitoksen selvityksiä 13/95,
TIEL 3200291
Kaupungin sisäinen rakenne - kaupunkirakenteen hajautuminen, tyämatkaliikenne ja ydinkeskustan toiminnallisen rakenteen muutos; Kuopion kaupungin
julkaisu ER 1995:1
Espoonlanden ostosmatkatutkimus, ennen ja jälkeen kauppakeskus Lippulaivan avaamisen; Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 1995:2
Pyöräilyn edistäminen Euroopassa, esimerkkejä ja kokemuksia; Tielaitoksen
33/95, hEL 3200310
selvitykä
Auton yhdyskunta - maankäytön ja liikenteen selvityksiä; Tielaitoksen selvityksiä 35/95, TIEL 3200312
Rantasalmen taajamatien parantaminen, yhteenveto seurannasta; Tielaitok
selvityksiä 41/95, TIEL 3200318
-sen
Rantasalmen taajamatien parantaminen, seurantatulokset:
Osa 1, taajamakuvan muutos; Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 20/95, TIEL
40001 lOa
Osa 2, mittaukset ja laskennat; Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 21/95, TIEL
40001 lOb
Osa 3, haastattelut; Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 22/95, TIEL 400011 Oc
Vislo tiiviistä moottorikadusta; Tielaitoksen selvityksiä 42/95, TIEL 3200323
Alueiden kehittäminen ja tiensuunnittelu; Tielaitoksen selvityksiä 48/95, TIEL
3200325
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Väylien ja maankäytön suunnittelun vuorovaikutus; Tielaitoksen selvityksiä
49/5,TIEL3206
Pääväylät kaupunkialueella, kaupunkikuvalliset lähtökohdat; Tielaitoksen
selvityksiä 64/95, TIEL 3200339
Polttoaineen hinta ja kotitalouksien autonkäyttä; Tielaitoksen selvityksiä
73/95,TIEL204
Suomalaisen yhdyskunnan su untaaminen kestävän kehityksen polulle yhdyskuntarakennetta, energiataloutta, kunnallistekniikkaa ja liikennettä muuttamalla; VTT, tiedotteita 1703, 1995
Moottoriväylien rinnakkaistiet, esiselvitys alemman tieverkon ominaisuuksista
suunnitteluperiaatteista moottoriväylän liikennekäytävässä; Tielaitoksen ja
selvitykä
87/95, TIEL 3200362
Ohikulkutien vaikutukset Heinolan kaupunkiseudulla; Tielaitoksen selvityksiä
91/5,TIEL3206
Joukkoliikenne kaavoituksessa; Ympäristöministeriö, Alueiden käytön osasto,
opas 3 95
Ylistaron taajamatien parantaminen - liikenteen seurannan ennen -osa;
Tie
laitoksen sisäisiä julkaisuja 23/95, TIEL 4000111
Traffic and Land Use, summaries of publications; FinnRA internal publications 29/95 (Ts)

Trafiken och markanvändningen, sammandrag av publikationerna; Vägverkets interna publikationer 33/95 (Ts)
Kapunkiseutujen pääväylät - tilaselvitys; Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 41/95,
TIEL 4000118
Tie & Ympäristötaide, meluesteiden yleinen suunnittelukilpailu Raumalla ja
Vas;Arkitehulpaj
1/95
Kaupunkiseudut ja liikkuminen; Yhteiskuntasuunnittelu 4/95
1996
Tieliikenteen energiankulutus ja kaupunkirakenne, yhteyksiä eri kokoluokan
taajamissa; Tielaitoksen selvityksiä 14/96, TIEL 3200383
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Tiedon siirtää vähemmällä, työhön liittyvän henkilöliikenteen energiankulutuk
vähentäminen; LINKKI-ohjelman julkaisu 10/96
-sen
Suomen taajamien liikennesuorite, energiankulutus ja päästöt, väliraportti;
MOBILE218T,96
Suomalaisia kävelykeskustoja; Ympäristöministeriä, Alueiden käytön osasto,
selvitys 23 96
Liikennejärjestelmän suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa, esimerkkinä litin kunnan Kausalan taajama; Tielaitoksen selvityksiä 22/96, TIEL
3200390
Täydentävä uudistaminen, mandollisuuksia maankäytön ja liikenteen kestävään vuorovaikutukseen kaupunkiseuduilla; Tielaitoksen selvityksiä 23/96,
TIEL 3200391
Strategisen vaikutusarvioin nm kehittäminen; Tielaitoksen selvityksiä 30/96,
TIEL 3200398
Eurooppatie El 8-hankkeen ympäristöpoliittinen analyysi; Tielaitoksen selvityksiä 45/96, TIEL 3200413
Liikennejärjestelmän suunnittelu ja maankäyttö, kolme näkökulmaa; Tielaitok
sisäisiä julkaisuja 16/96, TIEL 4000137
-sen
Suomalaiset liikenteessä, tiellä ja tien vieressä Keski-Euroopassa; Matkakertomus, TIEL, HKR, Espoo, YTV, LT-Konsultit Oy
Autoton kaupunki? Maan käytön ja liikenteen selvityksiä; Tielaitoksen selvityksiä 51/96, TIEL 3200419
Kuhmon taajamatien parantaminen, seurantatulokset:
Osa 1, taajamakuvan muutos; Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 27/96, TIEL
40001 42a
Osa 2, mittaukset ja laskennat; Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 28/96, TIEL
40001 42b
Osa 3, haastattelut; Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/96, TIEL 4000 142c
Joukkoliikennekaupunki, vertailutietoja 1995: Kuopion kaupungin julkaisu ER
1996:1
Aineistoa autoistumisesta ja autottomuudesta; Kuopion kaupungin julkaisu
ER196:2
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Il mestymässä
Yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä eri kokoisissa suomalaisissa
kaupungeissa
Kestävä kehitys al ueellisessa kehittämistyössä
Lentokenttätien kilpailu, kilpailuliite
Pappilanmäen kilpailu, kilpailuliite
Taajaman liikennejärjestelmäsuunnitelma
Maanalaisten tilojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet
Päivittäistavarakaupan sijoittumisen vaikutukset liikenneverkolle
Kuhmon taajamatien parantaminen, yhteenveto seurannasta
Tienpito arvotaajamissa
Matkailualueen liikennejärjestelmä, esimerkkinä Levi
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