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Tiivistelmä  

Liikenne  ja  maankäyttö-projektin  pääaiheena  on  liikenteen  ja  maankäytön välinen 
vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen tunteminen  on  edellytyksenä sille että löydetään ne 
yhdyskuntarakenteen kestävän kehittämisen perusteet, jotka myös maanttelevät, mi-
ten liikennejärjestelmä palvelee yhdyskunnan toimintoja kestävällä tavalla. Liikenne 

 ja  maankäyttö-projekti ohjelmoitiin  1991  ja  toteutettiin  1992-96 Tielaitoksen  strategi-
sena  tutkimus-  ja  kehittämisprojektina  SI.  Liikenneministeriön  ja  ympäristöministe-
riön lisäksi myös muut ministeriöt, Suomen Kuntaliitto, useat liikennealan hallinnot 

 ja  järjestöt, tutkimuslaitokset sekä  kunnat  ovat osallistuneet  projektin  hankkeisiin. 
Eräät yhteistyöhankkeet jatkuvat  1997.  

Liikenne  ja  maankäyttö-projekti  on  tukenut yhteistoiminnan  ja  eri osapuolten  välisen 
 vuorovaikutuksen kytkemistä tienpidon ohjeistukseen  ja  ohjelmointiin.  Esimerkkinä 

tästä  on  taajamien tieverkkosuunnittelun näkökulman laajeneminen liikennejärjestel-
mäsuunnitteluksi sekä taajamateiden suunnittelussa korostunut kokonaisympäristön  ja 

 kaikkien siinä toimivien osapuolten huomioon ottaminen.  Projektin  päättyessä työ 
jatkuu Tielaitoksen taaajamateeman puitteissa  ja  yhteistyöohjelmissa,  joissa  mm. 

 kehitetään ympäristön kannalta edullista yhdyskuntarakennetta  ja  liikennejärjestel
-maa. 

Tässä julkaisussa esitellään projektissa  ja sen  yhteydessä laaditut tutkimukset  ja  selvi-
tykset. Tielaitoksen julkaisuja  on  ilmestynyt  60,  muiden tahojen julkaisuja  30.  Vuo-
den  1997  aikana julkaistaan vielä noin  20  selvitystä.  

Sammanfattning 

Nyckelord: 	Trafik, trafikieder, markanvändning, miljö, miljökonsekvenser 

Huvudtemat  fir  projektet Trafik och markanvändning  är  trafikens och markanvänd-
ningens samverkan. Kunskap om samverkan  är  ett villkor för att bestämma ut-
gångspunkterna  for  hållbar utveckling av samhällsstrukturen  så,  att  man  även kan  de-
fmiera  hur trafiksystemet betjänar samhällets funktioner  på  ett hållbart sätt. 
Programmet  for  projektet Trafik och markanvändning, Vägverkets strategiska 
forsknings- och utvecklingsprojekt  Si,  gjordes  1991  och förverkligades  1992-96. 

 Trafikministeriet, miljöministeriet, flera andra ministerier, Finlands Kommunförbund, 
trafikbranschens myndigheter och organisationer, forskningsinstitut och kommuner 
har deltagit i projektet. Vissa samarbetsprojekt fortsätter  1997. 



Projektet Trafik och markanvändning har bidragit  till  att samverkan och samarbete 
mellan  de  olika parterna kopplats  till  Vägverkets riktlinjer och  program.  Exempel  på 

 detta  är  dels hur perspektivet i vägnätsplaneringen fbr tätorter vidgats  till  planering av 
hela trafiksystemet och dels  den  ökade betoningen av miljöhelheten och alla i  den 

 verkande parter i projekteringen av tätortsvägar. När projektet slutar fortsätts arbetet 
inom ramen fOr Vägverkets tätortstema och i samarbetsprogram, som bl.a. utvecklar 
miljöanpassad samhällsstruktur och trafiksystem.  

I  denna publikation presenteras utrednings- och forskningsarbetet i och i anknytning 
 till  projektet. Vägverket har gett ut  60  rapporter, andra parter  30. Under 1997  utkom-

mer ännu  ca 20  rapporter.  

Abstract 

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

The main theme of the Traffic and Land Use project of the Finnish National Road 
Administration is the interaction between traffic and land use. Understanding this in-
teraction is a prerequisite for  fmding  the basis for sustainable development of com-
munities. This, in its turn, determines how the transport system can serve the 
functions of the community in a sustainable manner. The Traffic and Land Use pro-
ject was initiated in 1991 and implemented 1992-96 as the  Finnra  strategic research 
and development project Si. The Transport Ministry, the Environment Ministry, other 
ministries, the Finnish Association of Local Authorities, transport administrations and 
organisations, research institutes and local authorities participated in the project. So-
me of the collaboration projects continue during 1997. 

The Traffic and Land Use project has supported including interaction and co-
operation between the actors in the field in road administration guidelines and 
programming, as exemplified by the development of the urban area road network plan 
into planning the traffic system as a whole or by the emphasis on the entire environ-
ment and all actors concerned in urban area main road design. As the project ends, the 
work is continued in the  Finnra  Urban Areas research theme and in several co-  - 
operative projects, concerning  i.a.  an environmentally adapted community structure 
and transport system. 

This report presents the research and studies made in the project and in connection 
with it.  Finnra  has published 60 reports, other participants 30. During 1997 some 20 
reports will be published.  



Liikenneja maankäyttö 

Johdannoksi  

Liikenne  ja  maankäyttö-projektia suunniteltaessa vuonna  1991  etsittiin kei-
noja kestävän kehityksen periaatteen toteuttamiseksi taajama-  ja  kaupunki- 
seutujen liikenteessä. Liikenne palvelee toimintojen yhteystarpeita. Liikenne- 
järjestelmän kestävyyttä ei kannata arvioida sinällään, vaan  se on  aina nähtä-
vä yhteydessä toimintoihin  ja  niiden sijoittamiseen, maankäyttöön.  

Projektin  pääaileena  on  liikenteen  ja  maankäytön välinen vuorovaikutus. 
Vuorovaikutuksen tunteminen  ja  hallinta  on  edellytyksenä sille että löyde-
tään ne yhdyskuntarakenteen kestävän kehittämisen perusteet, jotka myös 
määrittelevät, miten liikennejärjestelmä palvelee yhdyskunnan toimintoja 
kestävällä tavalla. 

Tielaitoksessa  on  selvitetty taajama-  ja  kaupunkiseutujen tiensuunnittelua 
 1980-luvulta alkaen laitoksen ohjeita laadittaessa. Ohjeissa käsiteltiin yleisen 

tieverkon laajuutta  ja  tiensuunnittelua  kaava-alueilla,  tie-  ja  katuverkko-
suuunnittelua  sekä kaupunkiseutujen pääväyliä. Myös liikenneturvallisuutta, 
kevyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen  järjestelyjä, meluntorjuntaa jne, kos-
kevissa ohjeissa  on  taajamaympäristön näkökohdilla  ollut keskeinen asema. 

Liikenne  ja  maankäyttö-projekti  on  tukenut yhteistoiminnan  ja  eri osapuolten 
 välisen  vuorovaikutuksen kytkemistä tienpidon ohjeistukseen  ja  ohjelmoin

-tim.  Esimerkkinä tästä  on  taajamien tieverkkosuunnittelun näkökulman laa-
jeneminen liikennej ärjestelmäsuunnitteluksi sekä taajamateiden suunnittelus-
sa korostunut kokonaisympäristön  ja  kaikkien siinä toimivien osapuolten 
huomioon ottaminen.  Projektin  päättyessä työ jatkuu Tielaitoksen taajama- 
teeman puitteissa  ja  yhteistyöohjelmissa,  joissa  mm.  kehitetään ympäristön 
kannalta edullista yhdyskuntarakennetta  ja  liikennejaij estelmää.  

Tässä raportissa esitellään  projektin  tuloksia. Tiedon tarvitsijan kannattaa 
kuitenkin myös tutustua  projektin  varsinaiseen aineistoon. Raportin liitteenä 

 on  tähän mennessä ilmestyneiden julkaisujen luettelo.  Projektin  vetäjänä  on 
 toiminut arkk.  Ulla  Priha,  joka  on  myös osallistunut tämän projektia  ja sen 

 tuloksia esittelevän raportin laadintaan. Raportista vastaa arkk.  Anders HH 
 Jansson  tie-  ja  liikennetekniikkayksikössä.  

Helsingissä, toukokuussa  1997 
 Tielaitos  

Tie-  ja  liilcenneolojen  suunnittelu 
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Liikenne  ja  maankäyttö  

Kuva  1:  Liikenne  ja  maankayttö, tutkimusohjelmaluonnos  ja sen  arviointi 
(Esiselvilys  1992)  

Tutkimusaiheet:  

1. Teoreettinen tutkimus kaupunkimalleista  ja  -muodoista  
2. Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusten teoreettinen tutkimus  
3. Käytännön tutkimus sijaintipäätöksiin johtaneista syistä  ja  seurauk-

sista esim. kauppakeskus  
4. Kasvutekijöiden hidastum  isen  vaikutus suunnittelun lähtökohtiin  ja - 

 suunnitteluun  
5. Ympänstöarvojen  hinnoittelu  ja  hinnoittelun vaikutusten arviointi 

maankäytön  ja  liikenteen kehittymiseen  
6. Poliittisen päätöksenteon vaikuttimien  ja  päätöksenteon valmistelun 

analyysi liikennettä  ja maankäyttöä  koskevissa kysymyksissä  
7. Liikennettä  ja maankäyttöä suunnittelevien  organisaatioiden yhdis-

tämisen hyödyt  ja  haitat  
8. Kaikki kulkumuodot käsittävän liikennesuunnittelun perusteet val-

takunnan  ja  seudun tasolla  
9. Kestävän kehityksen penaatteiden soveltamisen käytännölliset 

muodot  ja  vaikutukset  
10. Ohi/läpikulkuteiden  rakentamisen vaikutukset esimerkkien valossa  
11. Pysäköintinormit  ja  -politiikka kaupunkirakenteen näkökulmasta  
12. Saavutettavuus  liikenteen  ja  maankäytön  välisen  vuorovaikutuksen 

selittäjänä  
13. Kaupunkimaisen pääväylän suunnitteluperiaatteiden kehittäminen  
14. Suunnittelukokeilu  painottaen seudullista kokonaisnäkemystä  ja  eri 

sektoreiden yhteistyötä 

Tutkimusai heiden tärkeysjärjestysj akautuma  yksi lövastausten pohjalta: 

=  tärkein ...  0 =  ei tärkeä 
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I  LIIKENNE  JA  MAANKAYTTÖ -PROJEKTI 

 1.1  Projektin  tausta 

Liikenne  ja  maankäyttö-projektin  syntyyn  ja  työn pohjaksi  laadittuun esi
-selvitykseen vaikuttivat keskeisesti kaksi tekijää:  vuorovaikutteisen  suunnit-

telun korostuminen  ja  kestävän kehityksen käsitteen esiinmarssi. Tiensuun
-nittelu  on  toisaalta  sektorisuunnittelua,  toisaalta yhdyskunnan kokonaisuu-

den suunnittelua.  Ymparistomme  toteutuu  ja  toimii  liikennesuunnittelun  ja 
 maankäytön suunnittelun  vuorovaikutuksena.  Lisätietoa vuorovaikutuksesta 

tarvittiin molempien  tehtäväkenttien  tuloksen parantamiseksi. 

Liikenne  ja maankäyttö, esiselvitys; Tielaitoksen  selvityksiä  24/92,  TIEL  3200079  
Liikenteen  ja  maankäytön kirjaifisuustutkimus, kirjaifisuutta aihepiireittäin; 
moniste  1992  
Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus, kirjallisuusreferaatteja; Tielaitoksen 
sisäisiä julkaisuja  43/93  
Liikennejärjestelmän  ja  yhdyskuntarakenteen vuorovaikutusta käsittelevä  tat

-kimusohjelma;  Liikenneministeriö, Liikenneministeriön julkaisuja  23/92 	-  

Toinen parlamentaarinen  liikennekomitea  asetti keväällä  1991  mietinnössään 
päämäärän kehittää  maankäyttöä  ja  liikennettä niin, että tarvittava liikenne 
voidaan toteuttaa mandollisimman  vahaisillä  kuljetuksilla.  Tämä ilmensi 
kestävän kehityksen periaatteen omaksumista myös liikenteessä. Liikenne  ja 

 maankäyttö-projektin  esi  selvityksessä vedettiin  asiantuntijahaastattelukier-
roksen  jälkeen yhteen seikat, joita kestävä kehitys ainakin tarkoittaisi:  

•  ehjä  kaupunkirakenne,  joka  minimoi liikkumistarvetta 
• joukkoliikenteen  toimintaedellytyksiä suosiva  kaupunkirakenne  ja  muoto, 

joka vähentää  henkilöautoliikenteen  tarvetta  ja  turvaa tasapuoliset  liik-
kuinismandollisuudet  eri väestöryhmille  

•  asunto-  ja  työpaikka-alueiden suunnittelu toistensa yhteyteen  liikkumis
-tarpeiden pienentämiseksi  

• keskustojen  pitäminen kilpailukykyisinä  ja  ehjinä,  ja jos  ne  ruuhkautuvat, 
 hallittujen  joukkoliikenneyhteyksien  varassa toimivien aluekeskusten 

muodostaminen. 

Haastateltavat asiantuntijat kokivat ongelmaksi, että keinoja  ja  tahtoa näiden 
tavoitteiden toteuttamiseksi oli liian vähän. Kehitys kulki päinvastaiseen 
suuntaan.  
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Liikenneja maankäyttö  
1  LIIKENNE  JA MAANKAYTTÖ-PROJEKTI 

Päämäärä  
Projektin  tavoitteena  on  ollut tuottaa perustietoa liikenteen  ja  maankäytön 
välisistä vuorovaikutussuhteista sekä selvittää erilaisten ratkaisumallien vai-
kutuksia. Samalla  on  pyritty lisäämään vuorovaikutusta maankäytön  ja  lii-
kenteen suunnittelijoiden kesken. Tutkimusohjelmaa  on  vuositasolla toteutet-
tu määrittelemällä  3-4  teemaa. Esillä ovat olleet: 
•  pienten  ja  keskikokoisten taajamien liikenne 
•  liikenne-  ja  maankäyttömallit 
• liikennejärjestelmäsuunnittelu 
• kaavoitusjärjestelmän  muutosten vaikutus 
• kaupunkiseudun  liikenne 
•  tiedon levittäminen  ja  vieminen käytäntöön. 
Projekti  on  myös toteuttanut liikenneministeriön  1992 käynnistämää liiken- 
nejärjestelmän  ja  yhdyskuntarakenteen vuorovaikutuksen tutkimusohj elmaa. 

Organisaatio 
Projekti määriteltiin  1992  laitoksen tutkimus-ja  kehittämisohjelman  strategi-
seksi projektiksi  Si.  Projekti suunniteltiin  5-vuotiseksi (1992-96),  yhteistyö-
hankkeita jatkuu kuitenkin vuodelle  1997.  Tutkimuksiin  ja  selvityksiin  on 

 käytetty yhteensä  n. 10  Mmk  ja  vuosittain keskimäärin  3 htv  laitoksen henki-
löstön työtä. Proj ektille  on  asetettu johtoryhmä, jonka jäseninä ovat olleet: 

Erkki Koskinen Tielaitos,  puheenjohtaja  -94  
Jukka  Isotalo Tielaitos,  puheenjohtaja  94- 
Juhani Tervala Liikenneministeriö  -95  
Kari Korpela Liikenneministeriö 
Mauri Heikkonen Ympäristöministeriö 
Kari Ojala Suomen Kuntaliitto 
Maisa  Siirala Suomen Ympäristökeskus  95- 
Sulevi Lyly Teknillinen korkeakoulu  -95  
Pekka  V.  Virtanen Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus  95- 
Matti Kerosuo Ratahallintokeskus  95  
Arja  Aalto  Ratahallintokeskus  96- 
Jorma Lähetkangas Tielaitos,  Savo-Karjalan tiepiiri 
Aulis Nironen Tielaitos, Hth  95- 
Raimo  Tapio  Tielaitos, Hkt  -96  
Kari Karessuo Tielaitos,  Hos  96- 
Mervi Karhula Tielaitos,  Hos  97  
Saara Toivonen Tielaitos,  Hos  
Markku Linnasalmi Tielaitos,  Hos  -95  
Elina Hellstén Tielaitos,  Hos  95- 
Anders I-il-I  Jansson  Tielaitos, Htl  
Ulla  Priha Tielaitos,  projektin  vetäjä 
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1  LIIKENNE  JA MAANKAYTTÖ-PROJEKTI  

1.2  Tulokset  ja  niiden hyödyntäminen  

Projektin  tuottamaa tietoa  on  raportoitu pääosin Tielaitoksen omissa julkai-
susarjoissa. Vuorovaikutuksen parantamista  on  toteutettu etsimällä myös  si-
dosrybmiä ja yhteistyöosapuolia  kiinnostavia hankkeita. Näin  on  saatu muo-
dostettua yhteisiä käsityksiä syy-seuraus-suhteista  ja hahmotettua  yhteisiä 
toimintatapoj  a.  

Kuva  2.  Liikenne  ja  maankäyrtö-projektin  julkaisut  

25 
22 

20 
18 

14 
10 

92 	93 	94 	95 	96 	97 

Julkaisutapa: 	67% Tielaitoksen  sarjoissa  
33%  muiden sarjoissa 

Rahoitus: 	60% Tielaitos  yksin  
40%  yhteistyössä 

Työskentelytapa:  33%  ei sidosryhmäyhteistyätä 
 67%  mukana sidosryhmiä 

Pienten taajamien tiensuunnittelussa selvitykset  ja  kehitystyö ovat johtaneet 
uuteen suunnitteluohjeistukseen. Samoin  80-luvun iopun ohje "Taajaman  tie- 
ja katuverkkosuunnitelman  laatiminen"  on  uudistettu "Liikeimej ärjestel-
mäsuunnitelma" -oppaaksi. Liikenne-  ja maankäyttömallien  osalta  on  yhtei-
sen panostuksen ansiosta edistytty eurooppalaisen kärjen tasolle. Kaupunki- 
liikenteen osalta  on  selvitetty seuraavia erityiskohteita: 

•  liikenteen energiankäytön  ja  kaupunkirakenteen väliset yhteydet 
•  kaupunkirakenteen muutos (hajautuminen, liikenneväylien vetovoima) 
• kauppakeskusten vaikutukset 
• keskustojen  kehittäminen 
• joukkoliikenteen  edistäminen 
•  nopean tieliikenneväylän sovittaminen kaupunkirakenteeseen 
• meluntorj  unta kaupunkikuvassa. 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
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Liikenne  ja  maankäyttö  
1  LIIKENNE  JA  MMNKAYTTÖ-PR0JEKTI  

Selvityksiä  ja  uutta  ohjeistusta  on  levitetty laajalla jakelulla. Tärkeimmät  on 
 toimitettu kaikkiin kuntiin. Tuloksia  on  esitelty aktiivisesti eri järjestöjen 

seminaari-  ja koulutustilaisuuksissa ja ammattilehdissä.  Projekti  on  järjestä-
nyt vuosittaiset  koulutuspäivät,  joiden  aineistoksi  on  koottu  yhteenvetora

-portit vuoden keskeisistä tuloksista. Vuonna  1994  järjestettiin lisäksi useissa 
kaupungeissa seminaari aiheesta  "Kaupunkiseudut  ja  liikkuminen". Vuosit-
tain  on  teemaa esitelty  sidosryhmämessuilla. 

Julkaisuyhteenvedot:  
Traffic and Land Use, summaries of publications;  Finnra internal publications 
29/95 and 1997  
Trafiken och markanvändningen, sammandrag av publikationerna; Vägverkets 
interna publikationer  33/95  och  1997 
Vuosikatsaukset:  
Liikenne palvelee  ja  muuttaa yhdyskuntaa - maankäytön  ja  liikenteen vuoro-
vaikutus;  Tielaitoksen  selvityksiä  18/94, TIEL 3200228  
Auton yhdyskunta - maankäytön  ja  liikenteen selvityksiä;  Tielaitoksen  selvityksiä 

 3 5/95,  TIEL 3200312 
Autoton  kaupunki? - maankäytön  ja  liikenteen selvityksiä;  Tielaitoksen  selvityk-
siä  5 1/96,  'HEL  3200419 
Oppaatja yleiskatsaukset:  
Liikenne  ja taajamarakenne; Tielaitoksen  selvityksiä  40/94,  'HEL  3200249  
Suomalaisen yhdyskunnan suuntaaminen kestävän kehityksen polulle yhdys-
kuntarakennetta, energiataloutta, kunnallistekniikkaa  ja  liikennettä muuttamal-
la;  VTT,  tiedotteita  1703, 1995  
Kohti kestävää kaupunkia;  seminaariraportti, SAFA  1994 
Kaupunkiseudut  ja  liikkuminen;  Yhteiskuntasuunnittelu  4/95  
Liikenteen  ja  kaavoituksen koordinointi Suomessa;  COST 332,  moniste  1996  
Näin rakentuu ympäristö; OPM,  video miljöörakentamisesta 1996  

Vuorovaikutusta  ja  innovaatiota  on  etsitty myös järjestämällä eri osapuolten 
kanssa  idea-  ja  suunnittelukilpailuja.  Projektin  aikana  on  järjestetty  yhteis-
työtahojen  kanssa neljä  opintomatkaa.  
Savonlinnan ydinkeskustan aatekilpailu; Arkkitehtuurikipailuja7/92  
Joutsenon keskustan suunnittelukilpailu;  Arkkitehtuurikilpailuja  94 
Tie  & Ympäristötaide, meluesteiden  yleinen suunnittelukilpailu Raumalla  ja  
Vaasassa;  Arkkitehtuurikilpailuja  1/95 
Ideakilpailu Lentokentäntie  ja  ympäristö. Oulunsalo-Kempele-Oulu;  Arkkiteh-
tuurikilpailuja 4/96 
Pappilanmäen aatekilpailu,  Kuopio;  Arkkitehtuurikilpailuja  5/96 
Ideakilpailu  VT 3  välillä Haaga-Kehä  ffi,  suunnittelukilpailun tulokset; Uuden-
maan  tiepiiri  1996  
Kankaanpään portti, ideakilpailu 
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Meluntorjunta  ja tieympäristörakenteet  kaupunkikuvassa - tutustumismatka 
Ranskaan  ja  Espanjaan;  Tielaitoksen selvityksiä  26/94,  TIEL  3200227  
Suomalaiset liikenteessä  -  tiellä  ja  tien vieressä Keski-Euroopassa, matkakerto-
mus;  TIEL, HIKR,  Espoo,  YTV,  LT-konsultit Oy  1996  

Projekti  on  taydentänyt Tielaitoksen  muuta ympäristötutkimusta. Touko-
kuussa  1996  julkaistussa "Tielaitos kestävällä tiellä, Tielaitoksen ympäristö- 
politiikka  ja ympäristöpäämäärät  2005" on  liikennejärjestelmän  ja  maankäy-
tön vuorovaikutus saanut merkittävän roolin. Politiikan toinen pääalue käsit-
telee liikennejärj estelmän  ja  maankäytön vuorovaikutusta seuraavasti: 

Tielaitos  kehittää  liikennejärjestelmän  suunnittelua laajassa yhteis-
työssä eri osapuolten kanssa. Tavoitteena  on  liikennejärjestelmän  ja 

 ympäristön välinen vuorovaikutus, joka tukee kestävän alue-  ja  yh-
dyskuntarakenteen muodostamista.  

1.3  Mitä tämän jälkeen?  

Tielaitos  on  osaltaan toiminut katalysaattorina liikenteen  ja  maankäytön vuo-
rovaikutuksen tutidmisessa. Laitoksen  projektin  loppuessa  on  jo  käynnisty-
nyt seuraava vaihe. Liikenneministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali-  ja  ter-
veysministeriö, kauppa-  ja  teollisuusministeriö, Suomen Kuntaliitto, Tielai-
tos  ja Ratahallintokeskus  ovat käynnistäneet LYYLI-ohjelman, "Ympäristö- 
vaikutuksiltaan edullinen yhdyslaintarakenne  ja liikennejärjestelmä". 

Ympäristövaikutuksiltaan  edullinen  yhdyskuntarakenne  ja  liikennejärjesrelmä 
 (LYYLI): 

Ehdotus esitutkimuksiksi  ja hankkeiksi;  Liikenneministeriön mietintöjä  ja muis-
tioita,  B:18/96  
Tutkimus-  ja  kehittämisohjelma vuosille  1997-2001;  Liikenneministeriön mie-
tintöjäja muistioita B:l8/97 
Ympäristöongelmat, toimenpiteet, kohdekaupungit  ja mallintaminen;  Liiken-
neministeriön mietintöjä  ja muistioita  1997  
Yhteiskunnallista näkökulmaa tarkasteleva esitutkimus;  STAKES,  Aiheita  
44/96  

Ohjelman tavoitteena  on  etsiä ratkaisuja, joilla tarpeefliset kuljetukset voi-
daan toteuttaa minimiliikenteellä turvallisesti  ja  mandollisimman ympäris-
töystävällisin liikennemuodoin. Tämä tarkoittaa ratkaisujen etsimistä, joilla 
voidaan säästää energiaa, turvata terveellinen elin-  ja virkistäytymisympäris

-to  eri väestöiyhxnille  ja  välttää luontoalueiden pirstoutumista. 
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Ohjelma kohdistuu  kohdekaupunkiseutuihin,  joissa tarkastellaan  toimintako-
konaisuuksia,  joilla voidaan  
• eheyttää yhdyskuntarakennetta 
•  vähentää  henkilöautoliikennettä 
• suosiajoukkoliikennettä, pyöräilyäja  kävelyä  
•  turvata  keskustojen elinvoimaisuus 
•  suosia ympäristön  ja  eri  väestöryhmät  huomioon ottavia tuotanto-  ja  pal-

velurakenteita  
edistää vihreän  logistiikan toiniintaedellytyksiä. 

Tielaitoksen  tutkimus-  ja  kehittämisohjelman  1995-97  mukaisesti "Taajama-
liikenne"-teema jatkaa  projektin  työtä.  Projektin  puitteissa  käynnistyneet, 

 tässä teemassa jatkuvat selvitykset käsittelevät  tienpitoa arvotaajamissa,  kuu-

punkiseutujen pääväyliä,  kaupunkikeskustojen kehittämistä,  kauppakeskus
-ten  vaikutuksia sekä  tiekokemusta.  Jatkossa  on  tarkoituksena kehittää  kau-

punkiseutujen pääväylien  suunnittelun  ohjeistustaja taajamatiepolitiikkaa. 

Tielaitoksen kaupunidsirategia  muodostuu liikenne  ja  maankäyttö-projek-
tissa  kehittyneistä  elementeistä:  
• liikennejärjestelmäsuunnittelu 
•  muu yhteistyö kaavoituksen kanssa  
•  yleisen tieverkon laajuuden  täsmennys  (jatkuvuus,  terminaaliyhteydet) 
• tiepiirien tilaselvitykset kaupunkiseutujen pääväylistä 
•  laatuvaatimusten kehittäminen  (ent. pääväylien kaupunkikuvalliset  laatu-

vaatimukset).  

Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittämishankkeilla  on  keskeinen rooli, 
kun  periaatelinjauksia  toteutetaan alueellisissa  ja  paikallisissa hankkeissa. 

 Tielaitoksenja  kuntien, liikennemuotojen edustajien  ja  käyttäjien  yhteistyös-  SOS  
-  PSYKOLOGIA  sa  tarvitaan  sektoreiden vahset  rajat  ylittavia valmeitaja menetelmia. 	 • 	-  SOSIOLOGIA  

Kuva  3:  Ympäristön suunnittelussa 
yhdennettävät logiikat. Yhteistä  ar

-viointipohjaa  ei ole eikä siten  vain 
 yhtä suunnittelumetodia (selvitys  

44/94) 
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2  VUOROVAIKUTUKSEN POHDINTAA 

Liikenteen  ja maarikäytön  välinen vuorovaikutus, siihen vaikuttava suunnittelu 
 ja Tielaitoksen  rooli tässä prosessissa  on  ollut projektissa tehtyjen yleisten ar-

vioiden kohteena. Arvioita yhdistää päätelmä yhdyskuntarakenteen suunnitte-
lun uudistamisen tarpeesta. Nykyinen suunnittelujärjestelmä  on  jäykkä  ja  si-
doksissa tietynmuotoisten tulosten tuottamiseen. Ongelmien  ja toimintakentän 

 muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi, suunrnttelulta vaaditaan sekä vahvem-
paa periaatteellisuutta että lisää joustavuutta. Vaaditaan selkeitä pitkän tähtä-
yksen tavoitteita, joihin todella sitoudutaan, mutta tilanteen, paikan  ja  eri int-
ressien  välisen  yhteistoiminnan kuvioiden mukaan nopeastikin muutettavia 
toimenpidekokonaisuuksia. Seutusuunnittelun kehityksellä voi olla suuri 
merkitys uuden järjestelmän synnyssä.  

2.1  Inhimillinen kaupunki 

Kaupungin  ja  liikenteen harmonia; käännös kirjasta  "Zur Harmonie  von Stadt  und 
Verkehr", Liikennesuunnittelun  seura  1995  
Kestävä kehitys  ja kaupunkirakenne -  urbaani palapeli;  Tielaitoksen selvityksiä  
15/94,  TIEL  3200225  
Ajatuksia liikenteen  ja  maankäytön suunnitteluun;  Tielaitoksen selvityksiä  44/94,  
TIEL  3200253  
Maankäytön  ja  liikenteen yhteensovittaminen kaupunkiseudulla; Tielaitoksen  
selvityksiä  81/96, TIEL  3200450  

Inhimillisen kaupungin lähtökohtia  on  etsitty myös uudesta eurooppalaisesta 
kirjallisuudesta, esimerkkinä  Herman Knoflacherin  teos "Kaupungin  ja  liiken-
teen harmonia". Teoksen pääajatuksena  on kaupunkirakentamisen  tervehdyt-
täminen siten, että kavely palautetaan liikenteen perusratkaisuksi. Kaupungin 
hillitön kasvu, autoliikenne, autojen pysäköinti  ja  myös joukkoliikenne tuhoa-
vat  kaupunkia. Liikennejärjestelinän uudelleen järjestely,  mm. autopaikkojen 

 siirto pois asuntojen edestä  ja  katujen varsilta, auttaa tämän  tuhon  pysäyttämi-
sessä. "Kun kaupunki  on  rakennettu niin kuin jännittäväksi kirjoitettu katkea-
maton romaani ihmistä, toisin sanoen jalankulkijaa varten, selviytyminen ei 
enää vaadi pakoa kaupungista."  

Kai Wartiainen  ja  Vesa Peltonen etsivät selvityksessä  44/94  näkökulmaa kaa-
voituksen  ja tiensuunnittelun  kehittämiseen. "Yhdyskuntien keskeinen ominai-
suus  on  kompleksisuus. Kaikkea tarkastellaan aina useista näkökulinista sa-
manaikaisesti . . .liikenne-  ja  muiden ympäristöjen laatu arvioidaan monipuoli-
sesti ihmiselämään vaikuttavilla, onnellisuuden toteuttamisen inhimillisillä 
kriteereillä, ei suunnittelun yksinkertaistettujen matemaattisten  mallien,  kaarre- 
säteiden  tai  laskennallisten tehokkuuksien toteutumisena." 
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Erilaisten intressien huomioon ottaminen edellyttää useiden näkökulniien sa-
manaikaista käsittelyä (vrt,  kuva  3).  Suunnittelussa  on  hyväksyttävä ajatus 
kuminauhamaisesta verkostosta, joka sitoutuu paikkaansa kulloinkin vallitse-
vien yhteiskunnan olosuhteiden mukaan.  

Markus  Lindroos tutkii selvityksessä  15/94 liikenneväylien  ja autoistumisen 
 vaikutuksia suomalaiseen kaupunkirakenteeseen. Kerrosalan yhtä neliömetriä 

kohti käytämme yli yhden neliömetrin väyliin  ja pysäköintiin.  Myös tässä 
selvityksessä korostuu inhimillinen näkökulma kaupungin kehittämiseen: 
"Kestävän kehityksen kaupunki  on  dynaaminen palapeli, jolla  on  alati uusia 
ratkaisuja, nyt  ja  tulevaisuudessa. Kokoamisohjeena  on  elinympäristön laadun 

 ja  toimivuuden säilyttäminen. Tässä pelissä palat muuttavat muotoaan, paloja 
tulee lisää, vanhoja paloja joudutaan hylkäämään, paloja opitaan yhdistämään 
uusilla tavoilla. 'Oikea' ratkaisu saattaa olla hyvinkin lyhytikäinen. Urbaanin 
palapelin tärkein tekijä  on  ihminen, joka sekä kokoaa palapelin että  on  sen osa, 

 elää  sen  mukana." 

Kiijallisuustutkimuksessaan  (selvitys  8 1/96)  Elisa Sanasvuori tarkastelee 
Suomen kaupunkien rakentamiseen vaikuttaneita tekijöitä, yhdyskuntaraken-
teen  ja liikennejärjestelmän  nykytilaa kaupunkiseuduilla  ja  kestävän kehityk-
sen mukaisia keinoja eheyttää kaupunkiseudun yhdyskuntarakennettaja vähen-
tää moottoriliikennettä. Liikennetarpeen  ja  liikenteen haittojen vähentäminen 
edellyttää liikennesuunnittelun alistamista maankäytön suunnittelulle,  sillä 

 toimintojen sijoittaminen vaikuttaa olennaisesti liikennetarpeen syntyyn. 

Autoilun vähentämistä nähdään toisaalla välttämättömänä  ja  toisaalla mandot-
tomana. Tunteiden tullessa mukaan keskustelu lukkiutuu mustavalkoisiin  vas-
takkainasetelmiin.  Keskustelu kestävän kehityksen mukaisesta liikkumisesta 
saatetaan saada järkevälle tasolle vasta,  jos sen  kohde rajataan selkeästi.  

2.2  Väylät  ja  verkot 

Väylien  ja  maankäytön suunnittelun vuorovaikutus;  Tielaitoksen selvityksiä  
49/95,  TIEL 3200326  
Täydentävä uudistaminen, mandollisuuksia maankäytön  ja  liikenteen kestäväan 
vuorovaikutukseen kaupunkiseuduilla; Tielaitoksen selvityksiä  23/96, TIEL 
3200391  

Yleisten teiden verkon  runkona  ovat valtakunnalliset pääväylät. Ne sitovat 
kaupunkeja toisiinsa, mutta pääväylän suunnittelun logiikka poikkeaa hyvin 
paljon siitä, miten kaupunkialuetta  on  tarpeen suunnitella. 
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Tätä eroa kuvaa myös vanha väittämä, että Tielaitos osaa suunnitella maaseu-
dun teitä, muttei kaupungin väyliä. Mutta löytyy myös yhtymäkohta, joka pa-
rissa selvityksessä nähdään seudullisen suunnittelun tasolla.  

Anna  Saarlon  selvityksessä  (49/95)  valtakunnantasoisten liikenneväylien 
 maankäytön suunnitteluun  ja  aluerakenteeseen  vaikuttavista tekijöistä ilmenee 

yhtenä ongelmana  se,  että valtakunnan tason suunnittelu tapahtuu liiaksi  pal-

kallistasolla,  erillisten hankkeiden kautta. Paikallistason edut  ja  näkemykset 
eivät ulotu valtakunnan tasolle, harvoin edes maakuntatasolle. Seutukaavoitus 
olisi oikea foorumi maankäytön  ja  tiensuunnittelun kytkennöille,  mutta  sen 

 painoarvo nykyisellään  on  liian heikko. 

Risto Linkovuoren  ja  Hannu Kivelän tarkastelussa (selvitys  23/96)  nähdään, 
että aluehallinnon uudistamisen kautta maakunnallinen näkökulma  ja  identi-
teetti korostavat. Yhdyskuntasuunnittelussa seudullisten kaavojen merkitystä 
voitaisiin huomattavasti lisätä. Vastaavasti kunnissa voitaisiin kehittää lähihal-
lintoa kohti pienempiä alueellisia  ja  paikallisia yksiköitä. Linkovuori painottaa 
täydentävän uudistamisen käsitettä kaupunkiseutujen kehittämisessä: keskus-
ten  elvyttämistä, taajamakäytävien  tasapainottamista, liikenteen rauhoittamista, 
uuden rakentamisen  ja  nykyisen ylläpidon  ja  vähäisen parantelun periaatteiden 
yhdistämistä. 

Eurooppatie EiS-hankkeen ympäristöpoliittinen analyysi;  Tielaitoksen selvityk-
siä  45/96,  TIEL  3200413  

Eurooppatie  El 8-hankkeen analyysissä Rauno Sairinen, Vesa Kanninen,  Sari 
 Puustinen  ja Jukka  Sirviö  palaavat valtakunnallisen väylähankkeen tarkaste-

luun, tällä kertaa tierakentamisen  ja  ympäristöpolitiikan  välisen  suhteen  se!
-ventämiseksi.  Yhtenä kokonaisuutena esille tuotu hanke  on  toteutunut  tai  to-

teutumassa paloittain: tietä  on  rakennettu, monasti hyvin ristiriitaisen keskuste-
lun saattamana, pätkinä  sinne,  missä liikenneongelmat ovat olleeet suurimpia 

 ja  mihin  on  saatu maaraahoja.  

Hankkeen ympäristöristiriidat voidaan tiivistää 'liikennetahojen'  ja  'ympäristö- 
tahojen' väliseksi asetelmaksi. Liikennetahot katsovat tieltä luontoon, ympäris-
tötahot luonnosta tielle. Tielaitos  ja  erityisesti tiepiirit ovat monien intressien 
puristuksessa. Laitoksen rooli toisaalta tien rakentajana  ja  ylläpitäjänä  ja  toi-
saalta pyrkimys vähentää liikenteen aiheuttamia ympäristöongelmia luovat ris-
tiriidan. Ympäristövaatimukset edellyttäisivät laitokselta siirtymistä uudisra-
kentamiskulttuurista teiden ylläpito-  ja  liikenteen vähentämiskulttuuriin. 
Muutos  on  kuitenkin vaikeaa  ja  hidasta. 
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Kuva  4: Liikennejärjestelmäsuunnittelun toimintaympäristö (TIEL  ohje  1996) 

Henkilöautoljjkenne 

Rahoitus  

Joukkoliikenne 

Maankäyttö  ja 
 alue  rake n  ne  

Huoltollikenne 

Liikenneverkot 
	Pysäköinti  

Kuva  5: Liikennejärjestelmäsuunnittelun  jatkuva prosessi (TJEL ohje  1996)  
LÄHTÖKOHDAT 	 SUUNNITTELU 	 JATKOSUUNNI1TELU 

	

A 	A 	A 	A  
-  Olemassa olevat suunnitelmat 	___ 	- Keskipitkän aikavälin 	 - Talousarviot  

	

ja  ohjelmat 	 toteuttamisohjelmat 
-  Pitkän aikavalin 	 - Kuntasuunnitelmat 
toteuttamisohjelmat  

TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU  
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3  LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU  

Ensimmäisiä maassamme tehtyjä, myös maankäytön kysymykset huomioon 
ottanut liikennejärjestelmäsuunnitelma  on  "Pääkaupunkiseudun liikennejärjes-
telmä  2020" (PU 1994,  Pääkaupunkiseudun julkaisusarja  A 1994:1).  Samalla 
Liikenneministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto, Tielaitos  ja  VR 
ovat yhteistyössä kehittäneet kaupunkiseudun liikennejärjestelmän suunnitte-
lun yleistä mallia.  Mallin  ytimenä  on  siirtyminen sektorikohtaisesta suunnitte-
lusta yhteiseen suunnitteluun  ja  liikennejärjestelmän  ja  muun yhdyskuntara-
kenteen yhteinen tarkastelu. 

Toteutetuissa  suunnitelmissa liikennejäijestehnänäkökulma  on  menestynyt, 
mutta kytkentä muuhun yhdyskuntarakenteeseen ei vielä ole tyydyttävä, eikä 
liikennetarvetta vähentäviä ratkaisuja ole löydetty. Samat ongelmat näkyvät 
kansainvälisissä esimerkeissä. Toteutuksen ratkaisevia kysymyksiä  on  saada 
riittävän vahva sitoutuminen niin seudun kuin kuntien tasolla  ja  järjestää yh-
teisten hankkeiden rahoitus sektorikohtaisen taloudenpidon estämättä. Maam-
me aluekehittämisjärjestelmä antaa mandollisuuden inottautua sektorikohtai-
suudesta, mutta siinä vasta haetaan kestäviä toimintamalleja.  

3.1  Liikennejärjestelmäsuunnittelun  kehitys  

Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän  suunnittelu;  LM,  esite  1994  
Kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelu; kalvosarja  1993 

 Liikennejärjestelmäsuunnitelma;  Liikenne-  ja  tieverkko-ohje  1996,  TIEL  2120004  

Kaupunkiseutujen  ja  yksittäisten kuntienkin liikennejäijestelmien kehittämisen 
perusedellytys  on  eri liikennemuotojen  ja  yhdyskuntarakenteen samanaikainen 
suunnittelu. Oleellista  on,  että yhtä liikennemuotoa parannettaessa otetaan 
huomioon myös muut liikennemuodot  ja  niiden vaikutukset. Kokonaisuuden 
tasapainoinen kehittäminen mandollistaa järjestelmän eri osien nykyistä tehok-
kaamman käytön. 

Liikennejärjestelmän suunnitteluprosessi  on  keino maankäytön  ja  liikenteen 
vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Osana yhdyskuntarakenteen suunnittelua  se 

 antaa lähtökohtia myös hankekohtaiselle suunnittelulle. Liikennejäijestelmän 
suunnittelu  on  pitkän ajan strategista suunnittelua.  Sen  tuloksena syntyy: 
•  liikennemuotojen työnjakoa koskevia liikennepoliittisia tavoitteita 
• suosituksia maankäytön kehittämiseksi 
• tavoitteellisia liikenneverkkoja 
•  järjestelmän toteuttamisstrategioita 
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• toimenpidekokonaisuuksia  järjestelmän kehittämiseksi sekä yksittäisiä ke-
hittämishankkeita 

•  arvioita järjestelmän yhteiskunnallisista  ja  taloudellisista vaikutuksista sekä 
liikenneturvallisuuus-  ja ympäristövaikutuksista 

•  esitys liikennejärjestelmän kehittämisen seurannasta. 

Liikennejärjestelinäsuunnittelusta  vastaavat  kunnat.  Työskentelyyn osallistuvat 
tiepiiri  ja  maakunnallinen liitto sekä tarpeen mukaan  rata-,  linja-auto-,  tavara-, 
ilma-  ja vesiliikennettä  hoitavat organisaatiot. Suunnittelu tehdään yhteistyössä 
asukkaiden, elinkeinoelämän, muiden viranomaisten  ja  eri järjestöjen kanssa. 
Liikennejärjestelmäsuunitelina-ohjeen laadintaan osallistuivat Tielaitoksen li-
säksi  LM, YMja  Suomen Kuntaliitto, konsuittina Suunnittelukolmio Oy. 

Pääkaupunkiseudun liikennejäijestelmäsuunnitelman tarkistus  on  käynnisty-
nyt.  Se  kytkeytyy myös seudun tulevaisuudenkuvan laadintaan, PKS  2020. 

 Tarkistettu suunnitelma tulee käsittelyyn vuoden  1998  alussa. Oulun,  Tampe-
reen,  Hämeenlinnan, Landen  ja  Rovaniemen suunnitelmat ovat valmistuneet. 
Vaasan seudulla  on  tehty alustavia selvityksiä  ja  työ  on  käynnistymässä Turun 

 ja  Jyväskylän seuduilla. Kuopio kehittää kaupunkisuunnittelun mallia  ja  työ- 
välineitä yhteistyössä  mm.  ympäristöministeriön kanssa. 

Tavoitteeksi  on  asetettu, että vuonna  2000  jokaisella yli  50 000  asukkaan kau-
punkiseudulla  on liikennejärjestelmäsuunnitelma tai  sellainen  on  työn  alla.  Yli 

 20 000  asukkaan seutuja  on  yhteensä noin  30  ja  on  todennäköistä, että liiken-
nejärjestelmäsuunnittelua voidaan ulottaa myös kaikille näille. Suunnittelu- 
malli ei kuitenkaan ole tarkoitettu  vain  tällaisten seutujen työvälineeksi, vaan 

 se  soveltuu myös pienempiin taajamiin  ja  erityisiin kohteisiin. 

Lilkennejärjestelmän  suunnittelu kehittyvässä maaseututaajamassa, esimerk-
kinä litin kunnan Kausalan taajama;  Tielaitoksen selvityksiä  22/96, TIEL 
3200390  
Matkailualueen hikennejärjestelmä,  esimerkkinä  Levi.  

Pienellä taajamaseudullajoukkoliikenteen kehittämisen edellytykset ovat rajoi-
tetut,  sen  sijaan kevyen liikenteen palvelutasoa voidaan huomattavasti paran-
taa. Liikennejärjestelmäsuunnittelun pääkysymyksiä ovat liikenneturvallisuu-
den, liikenneympäristön viihtyisyyden  ja aluerakenteen kehityssuuntien  poh-
timinen. Kausalassa suunnitteluun liittyi myös valtatien  12 kehittämisselvitys. 

 Suunnitelma (Suunrnttelukeskus Oy) päätyi esitykseen tien kehittämisestä ny-
kyisellä paikallaan, koska ohikulkutiellä saattaisi olla yllättävän suuret vaiku-
tukset taajaman elinmandollisuuksiin. 
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Levin  matkailualue  on  yksi maamme  unohdettuja  kaupunkeja. Suuret  matkai-
lualueet  ovat syntyneet yhden  virkistystoiminnan  ja  yhden vuodenajan tarpei-
siin, eikä niitä ole koettu  "oikeina" taajamina.  Mutta niiden rakentamisen mää-
rä  ja tiiveys, ja  tiettynä aikana niiden  liikennemäärät,  ylittävät monen pienen 
kaupungin  kokoluokan. Matkailualueen liikennejärjestelmäsuunnitelma  (Jouni 

 Lehtonen,  Riitta  Lönström)  tähtää  suksibussi-jätjesteirnän  kehittämiseen  ja  ke-
vyen liikenteen väylien rakentamiseen sellaisiksi, että  henkilöautoliikenteestä 

 30%  voitaisiin siirtää näille, myös  matkailualueen  kasvaessa.  

Liikennejärjestelmäsuunnittelu  rakentuu  yhteisvastuuseen  ympäristöstä, hyvän 
maankäytön suunnittelun, eli kaavoituksen,  ja  harkitun liikenteen suunnittelun 
periaatteille. Uuden käsitteen käyttöön ottamisella  on  haluttu kiinnittää huo-
miota näihin periaatteisiin, mutta tarkoituksena ei ole perustaa erillistä, maan 
kattavaa  suunnittelujärjestelmää. Taajamaseuduilla  voi olla hyödyllistä palaut-
taa mieliin kaavoitus,  maapolitiikka  ja  muut työvälineet, jotka  jo  ovat käytet-
tävissä, kun harkitaan, mitä etuja uusi menettely voisi tuoda.  

Kuva  6:  Miten liikennejärjestelmäsuunnitelmissa  on  onnistuttu tukemaan yh-
dyskuntarakenteen eheylyksen edellylyksiä (Martti Peräla, alustus YM:n 
eheyttavän suunnittelun neuvottelupäivillä  20.3.97,  mukaillen) 

•  Eri liikennemuotojen mukanaolo suunnittelussa: 
Kaikissa suunnitelmissa  ajoneuvoliikenne, joukkoliikenne  ja  kevyt liikenne. 

 Raideliikenne  siellä, missä  sillä  on  käytännön merkitystä.  Tavaraliikenne 
 puuttuu joistain suunnitelmista.  

•  Maankäytön mukanaolo suunnittelussa: 
Maankäytön kiinteä kytkentä suunnitteluun  on  ollut vähäistä.  

• Ylikunnallinen  yhteistyö  ja  päätöksenteko: 
Kaikissa suunnitelmissa  on  toteutettu  ylikunnallista  yhteistyötä. Päätöksen-
teko  on  yleensä ollut  kunnittaista.  Suunnitelmat  on  yleensä hyväksytty  oh-
jeellisina tai  ohjeeksi  jatkotyöskentelylle. 

• Eheytystä  tukeva  liikennepolitiikka:  
Kaikissa suunnitelmissa  on  määritelty jonkinasteinen  liikennepolitiikka, 

 mutta ei aina kiinteästi  yhdyskuntarakenteeseen kytkeytyen. 
•  Joukko-  ja  kevyen liikenteen toimintaedellytysten turvaaminen, niitä suosi-

va  alueiden suunnittelu: 
Joukko-  ja  kevyt liikenne ovat jokaisessa suunnitelmassa keskeisesti mu-
kana.  Taajamarakenteen  eheyttäminen niiden tukemiseksi puuttuu lähes 
kokonaan. Runsaasti liikennettä  synnyttävien  alueiden sijoittamiseen  tai 

 suunnitteluun ei juuri puututa.  
• Keskustojen vetovoimaisuus  ja  saavutettavuus:  

Noin puolet suunnitelmista painottaa erityisesti keskustan roolia.  
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3.2  Kansainvälisiä kokemuksia kehittämisen tueksi  

Liikennejärjestelmäsuunnittelua  vastaavaa kehittämistä tehdään monessa 
maassa. Lähestymistavoista  ja  kokemuksista  on  kerätty tietoja oman työn tu-
eksi. Tielaitoksen sisäisiin julkaisuihiri l6ja  51/96 Anders  Jansson  on  koonnut 

 mm. European Transport Forum-seminaarien aineistoa. 

Liikennejärjestelmän  suunnittelu  ja maankäyttö,  kolme näkökulmaa; Tielaitok
-sen  sisäisiä julkaisuja  16/96, TIEL 4000137  

Ympäristöön sopeutuva liikennejärjestelmä  ja  kaupungit; Tielaitoksen sisäisiä 
julkaisuja  5 1/96, hEL 4000158  
Saksa  ja  Hollanti: toimivat liikenteen välttämisen mallit? Tielaitoksen selvityksiä  

1997  

Norjassa käynnistyi  1989 TP 10,  kymmenen suurimman kaupunkiseudun lii-
kenteen  ja  maankäytön suunnittelun integrointihanke. Hankkeen kriittinen ar-
vio osoittaa, että integroinnin onnistuminen olisi vaatinut uudenlaista hallinnon 

 ja  suunnittelun järjestelmää, jossa tieliikenteen eri osien hallinto, rahoitus  ja 
 muut resurssit olisivat paremmin tasapainossa. 

Englannissa  on  pyritty kehittämään etenkin kaupunkiseutujen liikennejärjes-
telmää maankäytön suunnittelun ohjeistuksella. Uudet linjaukset näkyvät kai-
tenkin parhaiten kaupunkien itsensä, lähinnä paikallis -agenda 21:n  innoittami-
na, käynnistämissä hankkeissa, joissa kaupungin hallinnon eri sektorit, asuk-
kaatja yrityselämä yhdessä kehittävät toimintamallejaan: polkupyörästrategioi

-ta, pysäköintistrategioita,  autojen vuorokäyttöä., työpaikkojen työmatkajärjeste-
lyjä, jalankulkuverkostoa, maankäytön päätöksentekoa. 

Eri maissa haetaan myös mallia sille, miten kaupunkia olisi kehitettävä, jotta 
liikennetarve, matkat  ja henkilöautomatkojen  määrä pysyisivät hallinnassa. 
Koska matkatarpeen kasvu liittyy kaupunkirakenteen hajautumiseen,  ja  henki-
löauton katsotaan olevan tämän  haj autumisen  pääsyynä, autoliikenteen kasvun 

 hallinnan  malliksi esitetään rakenteen uudelleen tiivistämistä. Suoraviivaisesti 
tulkittua tiivistämismallia  on  kuitenkin myös kritisoitu. 

Eurooppalaisen käytännön selvityksessään Vesa Kanninen raportoi Saksan  ja 
 Hollannin kehittämishankkeiden kokemuksista. Yhdentävän suunnittelun pe-

ruskiveksi osoittautuu liikenteen välttäminen. Siihen tarvitaan sopiva alue-  ja 
maankäyttörakenne,  rakenteessa mandollisimman vähän liikennettä aiheuttava 
käyttö  ja  liikkumisen organisointia. Näiden kokemusten mukaan tiivis kau-
punkirakenne  on  edullinen. 
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Olennaista siinä  on  keskeisten toimintojen  ja  uusien rakennuskohteiden sito-
minen olemassa olevaan julkisen liikenteen verkkoon. Alueiden kehittämistä 
tulisi suosia  vain  jos  pystytään takaamaan samanaikaisesti vähittäiskaupan  ja 

 palvelujen saatavuus alueella. Myös vapaa-ajan toiminnoissa olisi suosittava 
mandollisimman läheltä saatavissa olevia palveluja. Otollinen jalankulkuetäi-
syys  on  alle  2 km.  

Kunnilla  on  keskeinen asema liikenteen välttämisen strategioiden toteuttami-
sessa. Strategioiden luovuudessa, hankkeiden toteutettavuudessa  ja  hyväksyt-
tävyydessä  on  eroja. Kansalaisten sitoutuminen hankkeisiin riippuu paljon 
siitä, ovatko  he  voineet osallistua niiden kehittämiseen. Tärkeimpiä edelly-
tyksiä sille, milloin jonkin toimenpideryhmän toteuttaminen tulee mandolli-
seksi ovat raha, usein valtion tuen muodossa,  ja  sitoutuminen, eli yhteisen 
päämäärän kokeminen siinä määrin vahvasti, että  sen  eteen ollaan valmiita 
tekemään kompromisseja. Toteuttamisen perusongelmia  on  toimenpiteiden 
hyötyjen  ja  haittojen, kustannusten  ja  tuottojen  epätasainen jakautuminen, 
niin eri tahojenja alueiden kuin eri aikajänteiden suhteen. 

Sekä hollantilaisessa että saksalaisessa keskustelussa  on  esitetty kehitettä-
väksi erityistä liikenteellisten vaikutusten arviointimenettelyä hankkeille, 
joiden liikenteelliset vaikutukset voivat olla huomattavia. Menettely olisi 
ympäristövaikutusten arvioinnin kaltainen  

3.3  Alueiden suunnittelu  ja  liikenne 

Liikenne  ja  maankäyttö-projektin  käynnistyessä  odotettiin rakennuslain  ja  tie- 
lain kokonaisuudistuksia,  jotka voisivat merkittävästi muuttaa suunnittelun 
toimintamalleja. Kun rakennuslain uudistus oli toteutua, pyydettiin  Matti  Nar

-sakkaa  selvittämään miten nämä uudistukset, yhdessä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä koskevan  lain  ja  aluekehittämislain  kanssa vaikuttaisivat 
suunnitteluun. 

Ympäristön ohjausjärjestelmien muutokset - tielaitoksen suunnittelu  ja  päätök-
senteko;  Tielaitoksen selvityksiä  41/94, hEL 3200250  
Alueiden kehittäminen  ja tiensuunnittelu; Tielaitoksen  selvityksiä  48/95,  TIEL 
3200325  
Kestävä kehitys alueellisessa kehittämistyössä; Tielaitoksen selvityksiä  5 9/96, 
TIEL 3200426  

Uudistukset eivät toteutuneet odotusten mukaisesti, joten selvitystö saattoi jat-
kossa keskittyä aluekehittärnisen tarkasteluun. Maakunnallisten liittojen muo-
dostaminen loi uuden, alueellisen suunnittelun  mallin.  
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Seutukaavoitus  on  liittojen vastuulla, kuten alukehittämisviranomaisena toi-
miminen  ja  siinä yhteydessä  EU-proj ektien kanavointi.  Malli  on  vielä allcuvai-
heissaan. Seutukaavoituksen rooli  on selkiintymättä  ja  perinteiset investointi- 
hankkeet korostuvat suunnitelmissa  ja  ohjelmissa, vaikka niiden toteuttami-
seen ei ole osapuolilla resursseja. 

Malli pitää kuitenkin sisällään kestävän alueellisen kehittämisen mandollisuu-
det. Uudet puitteet auttavat irrottautumaan sektorisidonnaisuudesta  ja  toimi-
maan maakunnan todellisten mandollisuuksien  ja  tarpeiden perusteella. Alue- 
rakennetta  ja  hankkeita ohjataan seutukaavoituksen keinoin. Alueellisen kehit-
tämisen malli tukee myös liikennejäijestelmäsuunnittelun toteuttamista. 

Aluekehittämistä  voidaan tehdä kestävällä tavalla,  jos  mukana olevat organi-
saatiot osaavat tunnistaa kehittämisen erityispiirteet  ja  tavoitteet,  ja jos  ne itse 
pyrkivät muuttamaan toimintatapojaan  ja käytäntöjään. Minimilähtökohtana 

 tulisi olla, että niin tiepiirin kuin maakunnan liitonkin tulisi pyrkiä hahmotta-
maan toimintaansa  ja sen  vaikutuksia entistä laajemmassa merkityksessä. Tä-
män jälkeen  on  mandollista miettiä kestävien toimintatapojen sisällyttämistä 
oman organisaation toimintaan  ja  toimintatapojen muuttamista kohti koordi-
noitua, kokonaisvaltaistaja kestävää alueellista kehittämistyötä. Liittojen tulisi 
kyetä pitämään käsissään tämän prosessin nyörit. 
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Tielaitoksen  ensimmäinen taajamateiden suunnittelua koskeva ohje laadittiin 
 1984.  Ohjeessa "Taajamatiet, liikenneväylien  ja  ympäristön suunnittelu" ha-

ettiin keinoja taajamateiden sovittamiseksi ympäristöönsä.  1980-luvulla toteu-
tettujen taajamateiden tarkastelu  (LT-konsultit) osoitti kuitenkin, että sovitta-
misen onnistuminen edellytti uusien keinojen käyttöön ottoa.  

1980-luvulla toteutettuja taajamateitä, taajamakuva-  ja toimivuustarkastelu; 
Tielaitoksen  selvityksiä  20/92, TIEL 3200076  
Valaistus taajamissa, kuuden kohteen inventointi  ja  analyysi;  Tielaitoksen selvi-
tyksiä  73/93, TIEL 3200197  

Tiet olivat kehittyneet myönteiseen suuntaan, mutta taajamaympäristön suh-
teen oli vielä paljon kehittämistä. Taajamakuvaa ei yleensä onnistuttu ottamaan 
huomioon. Tieympäristöstä muodostui  osa  tietä, ei  osa taajamarakennetta.  On

-nettomuusasteet  olivat alentuneet, mutta jääneet melko korkealle tasolle. Kes-
kinopeudet olivat lähellä suurinta sallittua  ja nopeushuiput  korkeita.. 

Valaistusratkaisut  otettiin erityistarkasteluun, koska oli nähtävissä, että niiden 
merkitys taajamasuunnittelussa oli kasvamassa.  LT-konsulttien laatima  inven-
tointi  osoitti, että joskin valaistusta oli kehitetty paremmin taajamiin soveltu-
vaksi  ja  tiettyä omaleimaisuutta oli haettu, ratkaisut eivät aina sopineet  kovin 

 hyvin tilanteeseen  ja  ympäristöönsä. 

Liikenne  ja maankäyttö-projektissa  on  kehitetty uudet taajamateiden suunnitte-
lun ohjeet  ja oppaat, osallistuttu  usean esimerkkikohteen suunitteluun  ja  seurat-
tu  kohteiden toteuttamista  ja  tuloksia. Hankkeissa  on  testattu uusia ratkaisuja  ja 

 uutta suunnittelukäytäntöä. Hankkeiden asema tiepiirien toiminnassa  on  va-
kiintunut. Toimintamallia  on  silti vielä varaa kehittää, jotta todella löydetään 
kuhunkin taajamaan, juuri  sen  luonteeseen  ja  toimintoihin sopivat ratkaisut.  

4.1  Keskustateiden  kehittäminen  

Alle  10 000  asukkaan maaseututaajaniien keskustateiden kehittäminen nähtiin 
 projektin eraanakeskeisenä tehtävänä.  Jukka  Turtiaisen, Hannu Haavan  ja 

 Seppo Karppisen laatimassa oppaassa "Taajamien keskustateiden kehittämi-
nen" kuvattiin suunnittelun uudistamisen periaatteet  ja  muodostettiin taajama- 
teiden suunnittelun malli. Oppaan laadintaan osallistui laaja Tielaitoksen  ja 
yhteistyöosapuolten  asiantuntijoiden joukko. 
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Taajamien keskustateiden kehittäminen;  Tiensuunnittelun ohjaus  1993, TIEL 
2110006 
Taajamatien  pienet parannustoimenpiteet; Tielaitoksen selvityksiä  9/93, TIEL 
3200136  
Taajamien keskustateiden suunnitteluohje; Tiensuunnittelun ohjaus  1995,  
TIEL21 10007  

Suurten investointien, kuten keskustateiden saneerauksen pohjana tarvitaan ai-
na selkeä suunnitelma taajaman rakenteen  ja  tieverkon kehittämisestä. Hyvä 
lopputulos edellyttää kaavoittajan, ympäristösuunnittelijan  ja tiensuunnittelijan 

 yhteistä  ja yhtäaikaista  työskentelyä. Tarvitaan myös avointa prosessia, jossa 
kiinteistöjen omistajien lisäksi asukkailla  ja tienkäyttäjilä  on  mandollisuus 
osallistua suunnitteluun. Suunnittelun osapuolten  on  löydettävä yhteinen käsi-
tys ongelmista, ympäristöä  ja  liikennettä koskevista tavoitteista sekä ympäris-
tön asettamista reunaehdoista ennen suunnitteluratkaisujen kehittämistä. 

Taajamatien  suunnittelun tärkeimpiä apuvälineitä  on  tien jaksottelu, eriluon-
teisten jaksojen - sisääntulo, keskustan lähestyminen, kauppakatu, raitti - tun-
nistaminen  ja rajaaminen.  Jaksot rajataan siten, että jakson ongelmat  ja  tien  ja 

 ympäristön ominaisuudet pysyvät samantyyppisinä. Niiden muuttuessa jakso 
vaihtuu. Eri jaksoilla sovelletaan erilaisia suunnitteluperiaatteita. 

Keskeisiä suunnittelutehtäviä ovat kevyen liikenteen turvallisuuden  ja  aseman 
parantaminen sekä autoliikenteen ajonopeuden sovittaminen ympäristöön, eli 
keskustateillä noin  30-40  lan/h nopeustason  toteuttaminen. Taajamateistä  on 

 kehitettävä kaikkien kylän asukkaiden yhteinen tila, joka vastaa myös eri 
käyttäjäryhmien sosiaalisia tarpeita. Suunnittelussa pyritään tien  ja  ympäristön 
pienpiirteisyyden, herkkyyden  ja  yksityiskohtien säilyttämiseen  tai  niiden uu-
delleen löytämiseen. Tilallisesti rajautuneet tieosuudet pyritään säilyttämään. 
Päällystemateriaalien, valaisinten, kalusteiden  ja  muiden  detalj ien  tason tulee 
vastata taajarnakuvan perusratkaisujen laatua  ja  luonnetta. 

Taajamatien  pienten parannustoimenpiteiden selvityksen  (Ray  Ottman,  Liisa 
Ilveskorpi, Pertti Savolainen) kohteena olivat erityisesti sellaiset liikennetur-
vallisuuden parantamiseen tähtäävät toimet, jotka voidaan toteuttaa ilman suu-
ria saneerauksia. 

Ohje "Taajamien keskustateiden suunnittelu" valmistui  1995.  Ohje, jonka laa-
tivat keskustateiden kehittämisselvityksen osallistujat, käsittelee maaseututaa-
jamien keskeisiä kaava-alueiden läpikullcuteitä, jotka ovat luonteeltaan kaup-
pakatuja. Kehittämisselvityksessä tarkasteltiin kautta esimerkkikohdetta; oh-
jeen laadinnassa käytettiin vuorostaan kolmea esimerkkitaajamaa  ja  siihen 
mennessä tehtyjä muiden taajamien suunnitelmia. 
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Ohjeessa  on  pyritty välttämään normimaisuutta, koska taajamat ovat erilaisia  ja 
 ratkaisut  on  aina sovitettava tapauskohtaisesti. Ohje antaa perusteita  ja  esi-

merkkejä ratkaisujen valinnalle  ja  niiden mitoitukselle. Ohjeessa käsitellään 
nopeustason valintaa, tilasuunnittelua, poikkileikkausta, geometriaa, liittymiä, 
hidastimia, katutilan yksityiskohtia, joukkoliikennettä  ja huoltoliikennettä  sekä 
liikennealueen rajaustaja vastuukysymyksiä. 

Taajamien keskustatiet vaihtelevat pienen kylän raitista tiiviisti rakennettuun  ja 
 runsaasti liikennöityyn katuun. Tilallisesti hyvän lopputuloksen aikaansaami-

nen edellyttää aina väylän liittämistä ympäristöönsä. Hyvänä koettava katutila 
 on  aina enemmän kuin osiensa  summa. Suunnittelualueena on  koko katutila 
 seinästä seinään, riippumatta voimassa olevista tiealueen rajoista.  

Kuva  8: Sauvon  kauppa-aukio (Taajamien keskustateiden suunnittelu)  

4.2  Taajamakeskusten ohikulkutiet  

1 960-luvulta alkaen Tielaitos  on  panostanut taajamien ohikulkuteiden raken-
tamiseen silloin, kun läpikulusta  on  aiheutunut liikenteellisiä  tai  liikennetur-
vallisuuden ongelmia. Ohikulkuteiden vaikutuksia taajamien kehitykseen tar-
kastellaan luvussa  7.  Samalla kun ohikulkutiet ovat muuttaneet taajaniia, taa-
jamien muutos  on  vaikuttanut ohikulkuteiden liikenteeseen. 
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Taajamakeskustojen  ohikulkuteiden liikenneturvallisuus  ja  ympäristöön sopeut-
tammen;  Tielaitoksen selvityksiä  3 7/94,  TIEL  3200246  

Kari Anttilan,  Heikki Kannerin  ja  011i Kumpulaisen selvityksessä valittiin  tie-
rekisterin 360 ohikullcutiejaksosta 11 taajamakeskusten ohikulkutietä tarkem-
man  tarkastelun kohteeksi. Näistä  vain  kolme olivat liikenneturvallisuudeltaan 
hyviä. Usein ohikulkutietä  on  tehty irrallaan taajaman maankäytön suunnitte-
lusta. Tiensuunnittelu  ja  maankäytön suunnittelu ovat toimineet itsenäisesti, 
eivätkä prosessit ole kohdanneet. Tästä  on  aiheutunut useita ongelmia: 
•  vanha  tie on  voinut jaadaosaksi ohikulkua, jolloin pitkämatkainen  ja  pai- 

kallinen liikenne edelleen sekoittuvat keskenaän 
• ohikulkutie  lävistää taajamarakenteen, paikallinen liikenne risteää ohikul-

kutien kanssa useissa kohdin 
•  palvelut  haj oavat ohikuilcutien  varteen, tien  ja liittymien  lähelle sijoittuu 

toimintoja, jotka ovat ristiriidassa tielle asetettavien vaatimusten kanssa 
•  aikaisemmin läpikulkutien halkaisema taajamakeskusta  jää tiealueeltaan  ja  

mittakaavaltaan liian väljäksi 
•  ohikulkutien liittymät saattavat sijaintinsa  tai ratkaisutapansa  takia hanka-

loittaa taajamarakenteen kehitystä. 

Selvityksessä ehdotetaan ohikulkuteiden tyypitystä, joka tukisi niiden liiken-
teellisen  ja  rakenteellisen roolin selventämistä  ja  teiden edelleen kehittämistä.  

Kuva  9:  Ohikulkuteiden tyypitys (selvitys  3 7/94) 
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4.3 Arvotaajamat 

Tiepiirien  tekemät taajamateiden tilaselvitykset  ja tieympäristöjen inventoinnit, 
 muiden kartoitusten ohella, ovat tuoneet esille ympäristöltään arvokkaita koh-

teita, jotka ovat välttyneet voimakkaasti  milj öötä muuttavilta rakennustoi-
menpiteiltä.  Rakenteen parantamisen  tai kunnossapidon  seurauksena tien  kor-
keusasema  on  kuitenkin myös monissa arvokkaissa taajamissa noussut, heiken-
täen taajamakuvaa. Tielaitoksessa todettiin tarpeelliseksi pohtia suunnittelun  ja 

 rakentamisen toimintamalleja näissä arvotaajamissaja -ympäristöissä. 

Selvityksessä ympäristöltään arvokkaiden taajamien tienpidon kehittämisestä 
(Esisuunnittelijat Oy)  on  koottu arvotaajamien luettelo, johon kuuluu lähes  200 

 kohdetta. Kohteet ovat luonteeltaan perinteisiä maaseutukylia, joissa uusi  ja 
 vanha rakentaminen, kasvillisuus  ja tieympäristö  kohtaavat toisensa  harmoni- 

sena  kokonaisuutena. Nämä ympäristöt ovat hyvin herkkiä muutoksille. Arvo-
ympäristöjen tienparannushankkeissa tarvitaan perusteellista arviointia  ja  11th-
tötietoja ympäristötekijöistä,  historiasta  ja  kulttuurista  on hyödynnettävä  entis-
tä paremmin. 

Arvotaajamista, arvoympäristöistä  ja arvokkaista  maisema-alueista  on  olemas-
sa valtakunnallisia  ja  paikallisia luetteloita. Ne eivät kuitenkaan ole  kaiken 

 kattavia eivätkä aina ajan tasalla. Tienpitäjän  on  osaltaan varmistauduttava, 
että suunnittelun lähtötiedot arvoympäristöjen osalta ovat aina riittävät. 

Tienpito arvoympäristöissä;  Tietoa tiensuunnitteluun  1997 
Taustatietoa arvotaajamista; Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  1997 

Tienpito arvoympäristöissä-ohjeessa  esitetään erityisen yhteistyömenettelyn 
toteuttamista kaikissa arvoympäristöhin kohdistuvissa suunnitteluhankkeissa. 
Yhteistyön lähtökohtana  on  yhdessä tehtävät tienpidossa erityisesti huomioi-
tavien ympäristöjen luettelot. Yhteistyön tulee kattaa alueellisten ympäristö- 
keskusten kulttuuriympäristötyöiyhmät, paikalliset museot, kotiseutuyhdistyk-
set, maakuntaliitot,  kunnat ja Tielaitoksen.  

Vastaavanlainen ryhmä kutsutaan  koolle  hankkeen suunnnittelun aloituskoko-
ukseen. Kohteen ympäristön arvot  ja  ongelmat sekä tienpidon tavoitteet käy-
dään läpi  ja määritetään yhteistyöryhmässä  ennen suunnittelun aloittamista. 
Asukkaille  on  myös tarjottava mandollisuus osallistua ongelmien  ja  tavoittei-
den määrittelyyn sekä itse suunnitteluprosessiin. 
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Arvoympäristön  suunnittelussa lopputuloksen onnistuneisuus riippuu hyvin 
usein pienistä yksityiskohdista  ja  on  erityisen tärkeää, että eri vaiheissa tehdyt 
inventoinnit, analyysit  ja  niihin perustuvat ratkaisuehdotukset välittyvät seu-
raaviin suunnitteluvaiheisiin. 

Rakentamisen aikana tulee useimmiten eteen tilanteita, joissa suunnitehnien 
yksityiskohtia joudutaan tarkistamaan. Työmaavaiheessa  on  varauduttava tar-
kentamaan suunnitteluratkaisuja nimenomaan ympäristön paremman huomi-
oon ottamisen näkökulmasta. Arvotaajamissa työmaa-aikaisen suunnittelun 
laatu  on  lopputuloksen kannalta erittäin merkittävä. Myös kunnossapito vaatii 
erityisen huomionsa. Kunnossapidon ratkaisut tulee tiedostaa  jo  suunnittelu-
vaiheessa,  ja  tiedon  ja arvostusten  tulee välittyä kunnossapitoon.  

4.4  Hankkeiden seuranta  

Tiepiirit  selvittivät  1993-96 taajamateiden  tilaa osana yleisten teiden ympäris-
tön tilaselvitystä. Tilaselvityksen menetelmiä kehitettiin  mm.  Oulun tiepiirin 
selvityksen yhteydessä. 
Taajamaselvitys - taajamakuva;  Oulun tiepiiri  1994  

Tarkemman  tarkastelun  ja  seurannan kohteeksi  on  valittu kolme kohdetta, jot-
ka olivat mukana  jo keskustateiden kehittäniisoppaan  esimerkkeinä: Ylistaron, 
Rantasalmen  ja  Kuhmon taajamatiehankkeissa  on  laadittu ennen-jälkeen-
selvitykset. Ensimmäisenä näistä valmistui Rantasalmen selvitys (Karppinen, 
Krankka, Ruuth, Turtiainen, Tuominen, Vienamo): 

Rantasalmen taajamatien parantaminen, seurantatulokset:  
Osa  1,  taajamakuvan  muutos;  Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  20/95,  TIEL 

 40001  lOa  
Osa  2,  inittaukset  ja  laskennat; Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  21/95,  hEL 

 40001  lOb  
Osa  3,  haastattelut;  Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  22/95,  hEL  40001  lOc 

 Rantasalmen taajamatien parantaminen, yhteenveto seurannasta;  Tielaitoksen 
selvityksiä  4 1/95,  'HEL  3200318  

Taajamatien  parannus vuonna  1993  muutti Rantasalmen keskustan taajamaku-
vaa kaupunkimaiseen suuntaan. Paikoin taajamakuvan tasapainoa häiritsee ka-
dun  ja  maantien ominaisuuksien yhdistäminen, kuten puurivit  ja reunakivet 

 vapaan geometrian linjaukseen  ja ajoradan  yksipuoliseen sivukaltevuuteen. 
Saneerauksen jälkeen keskustassa ei ollut tapahtunut yhtään poliisin tietoon 
tullutta kevyen liikenteen onnettomuutta. Kevyt liikenne käytti erittäin hyvin 
suojateitä uusien saarekkeidenja korotusten kohdalla. 
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Kävelijät  ja  pyöräilijät olivat kyselytutkimuksen perusteella hyvin tyytyväisiä 
uusiin järjestelyihin. Mopoilu koettiin turvattomaksi, koska mopot ajavat au-
toliikenteen seassa. Autoilijat hyväksyivät nopeustason alentamisen  ja ajono-
peudet  olivat laskeneet selvästi keskustaosuudella. Autoliikenteen maara t  oli-
vat pienentyneet, läpikulkuliikenteen maarapuoleen aikaisemmasta. Iltaralli-
liikenne oli vähentynyt merkittävästi. Liittymien toimivuusparantui liikenteen 
määrän vähenemisenja ajonopeuksien alenemisen vuoksi. 

Kuhmon taajamatiet saneerattiin  1993-94.  Tietilan  saneeraus seinästä seinään 
 on  tuottanut tasapainoisen lopputuloksen, mutta rakennuskanta  on  seuranta- 

raportin mukaan (Karppinen, Krankka, Ruuth, Turtiainen) paikoitellen seka-
vaa. 

Kuhmon taajamateiden parantaminen, seurantatulokset:  
Osa  1, taajamakuvan  muutos;  Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  27/96,  TIEL  
4000142a  
Osa  2,  mittaukset  ja laskennat; Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  28/96,  TIEL  
4000 142b  
Osa  3,  haastattelut;  Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  29/96,  hEL  4000142c  
Kuhmon taajamateiden parantaminen, yhteenveto seurannasta; Tielaitoksen  

selvityksiä  62/96,  hEL  3200429  

Kuhmon johdonmukaisessa ruutukaavassa levennysten, ryhmittymiskaistojen 
 ja keskisaareikkeiden  luomat kaaret ovat  kovin lovia, suorakulmaisuus ja  tiuk-

kuus olisi saattanut jäsentää kokonaisuutta paremmin. Parhaimillaan katutila 
 on  torinseudun  rauhallisessa pikkukaupunkimaisuudessa.  50 km/h  nopeusrajoi-

tuksen  säilyttäminen  on  vaikuttanut toimenpiteiden valintaan. Kauppakatujak-
solla  ja  päätien suunnassa kulkevien turvallisuus lisääntyi, mutta tien ylittämi-
nen sisääntulojaksoilla ei ollut vastaavasti turvallisempaa. Kuhmossa muodos-
tul ongelmaksi, etteivät taajamatien  ja taajainan ohikulun  suunnittelu tukeneet 
toisiaan. Tehokkaammat yhteydet olisivat voineet keventää keskustan järjeste-
lyjä. Alemman nopeustason käyttö suunnittelussa olisi voinut  helpotta ratkai-
sujaja  ehkä parantanut turvallisuutta enemmän. 

Ylistaron taajamatien  seurannan ennen-osa  (Karppinen, Krankka, Lepistö, 
Ruuth, Tuominen, Turtiainen)  on  valmistunut. Jälkeen-osa laaIitaan  1997.  
Ylistaron taajamatien  saneerauksen vaikutus taajamakuvaan, lähtötilanteen 
arviointi;  Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  63/94,  TIEL  4000095  
Ylistaron taajamatien  parantaminen  - ffikenteen seurannan ennen-osa;  Tielai-
toksen  sisäisiä julkaisuja  23/95,  TIEL  4000111  
Ylistaron taajamatien  parantaminen, seurantatulokset; Tielaitoksen selvityksiä  
1997  
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Kuva  10: MEPLAN-malliston  rakenne (selvitys  17/94) 

Perusoletukset 	 Ennuste  
tasapainotilan  ulkoiset tekijät 	 muutosmallit  
rajoitukset, ohjaus 	 skenaariot  ja  strategiat  

Poikkileikkaustilanteen  tasa  painotila  V  

Vaihtoehtojen analysointi  ja  arviointi  

Kuva  11: MEPLAN-testitoimenpiteiden päävaikutukset (YM  selvitys  993)  

Tarkasteltava  Niemen  Vuosaaren - 	 -  Pasilanvayla Marjarata tekija katuwilit  satama 

Asuminen hajautuu  vähän  valk.  pieniä. keskit- suuntautuu  Nie-  keskittyy  radan  vai- 
tyy vaikutusalueclle melle  voimakkaasti kutusalueelle 

- autotiomat  siirtyvät tullinngin suuntautuvat keskittyvät kuten yflä 
ruokakunnat  ulkopuolelle Niemelle hiukan Niemelle 

- autolliset  siirtyvät tulliringin siirtyvät Pasilanvay. suuntautuvat  Nie-  kuten yllâ 
ruokakunnat  sisäpuolelle Iän vaikutusalueclte melle  voimakkaasti 

Työpatkat  suuntautuvat tul- suuntautuvat  Nie-  suuntautuvat kuten yllä, selvästi  
lien  ulkopuolelle melle  Niemelle 

Rakentaminen lisääntyy tullirin- ei vaikutusta Suuntautuu kuten yllä 
yhteensä  gin  ulkopuolella Niemelle 

Vuokrataso  laskee Nietnellä, vaihtelee paljon väy- nousee Niemellä. nousee vaikutus- 
nousee muualta  län  vaik.al.  mukaan laskee muualta alueella 

Lilkennesuorttteet  eivät muutti kasvavat hiukan vähenevãt  kasvavat 

-  henkilöautojen vähenevät kasvavat vähenevät kasvavat 
suorttteet 

- joukkoliikenteen  kasvaa hiukan vähenee hiukan kasvaa kasvaa 
osuus 

- kevytliikenteen  kasvaa hiukan vähenee hiukan vähenee vähenee hiukan 
osuus 

Matkanopeudet  nousevat nousevat nousevat hiukan eivät muutu 

Matka-ajat lyhenevät lyhenevät tyhcnevät  ajon. kasv,Jl. lyh. 
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Perinteisissä liikennemalleissa  on  voitu ottaa huomioon, miten maankäytön 
mutokset vaikuttavat liikennevirtoihin muuttamalla  mallin lähtöarvoja. Liiken-
nevirtojen  vaikutuksia maankäyttöön ei kuvattu, eikä vuorovaikutuksen kautta 
tapahtuvaa kehitystä voitu arvioida. Liikenne  ja maankäyttö-projektissa ryh-
dyttiin soveltamaan vuorovaikutusmallia maamme oloihin. Ympäristöministe-
riön projektissa oli selvitetty  ja  vertailtu mandollisia malleja. Sovellus tukeutui 
tähän selvitykseen. 

MEPLAN-esiselvitys,  liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusmalli; Tiehalli-
tuksen sisäisiä julkaisuja  41/92  
Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusmalli, MEPLAN-koeprojekti pääkau-
punkiseudulla; Ympäristöministeriö, Alueiden käytön osaston selvitys  9 93  
Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus, vaikutusten arviointia pääkaupun-
kiseudun MEPLAN-koemallilla; Tielaitoksen selvityksiä  17/94,  TIEL  3200227  
Uudenmaan MEPLAN-projekti; Uudenmaan liitot, YTV, Tielaitos, RHK  1997 

MEPLAN  on  englantilaisen Marcial Echenique &  Partners-yhtiön  1980- 
luvulla kehittämä mallijäijestehnä. Useista samoihin aikoihin kehitetyistä vuo-
rovaikutusmalleista tämä oli  projektin  alkaessa  se,  jonka soveltamisesta eri 
kaupunkiseuduille oli eniten kokemuksia. Sovellus kehitettiin pääkaupunki-
seudulle, jonka toimintojen määristä, maankäytöstäja liikenteestä oli saatavilla 
laaja aineisto. Kehittämisen suorittivat  LT-konsulteissa  Kari Lautso  ja Paavo 

 Moilanen yhteistoiminnassa englantilaisen yhtiön kanssa. 

Malliston  rakenne perustuu kahteen pääperiaatteeseen: liikenteen kysyntä joh-
detaan pääosin maankäytön taloudellisista vuorovaikutuksista, toisaalta maan-
käytön sijaintiin  ja  talouden virtojen suuntautumiseen vaikuttaa puolestaan lii-
kennejärjestelmän palvelutaso. 

Pääkaupunkiseudun liikenne mallinnettiin käyttäen aamuruuhkan tilannetta. 
Mallistoa vertailtiin muualla tehtyihin suuriin liikenne-maankäyttömalleihin 
siten, että  osa  laajassa kansainvälisessä ISGLUTI-selvityksessä testatuista toi-
menpiteistä testattiin myös tällä mallilla. Testit osoittivat, että malli toimii joh-
donmukaisesti  ja  loogisesti. Testit antoivat samalla osviittoja siitä, miten eri 
liikenteeseen  ja kaupunkirakenteeseen  kohdistuvat toimet vaikuttaisivat pää-
kaupunkiseudun kehitykseen. Kuvaan  11  koottujen testitulosten lisäksi  testat- 
tim  myös eri kasvuskenaarioiden, maankäytön ohjaustoimien  ja  liikenteen hin-
noittelun vaikutuksia. 
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Pääkaupunkiseudun mallia laajennetaan  koko  Uudenmaan alueelle Uuden-
maan liiton johdolla  ja  laajan yhteistyöryhmän tuella. Uuden sovelluksen tieto-
ja saadaan käyttöön vuoden  1997  aikana. EU:n tutkimusohjelmaan kuuluvassa 
SPARTACUS-hankkeessa kehitetään  mallin sovellusta  yhteiseksi maankäy-
tön, liikenteen, talouden  ja  ympäristön arviointimalliksi. Projekti valmistuu 

 1998.  Siihen osallistuu neljä eurooppalaista konsulttitoimistoa;  projektin veta-
jänä  toimii  LT-konsultit. 

Vaikka mallistoa  on  sovellettaessa  yksinkertaistettu, lähtötiedostojen muodos-
taminen  ja mallin kalibrointi  asettaa huomattavia resurssi-  ja pohjatietovaati-
muksia.  Suomessa lähinnä suurimmat kaupunkiseudut voivat käyttää tällaista 
mallia. Siksi  LT-konsultit tuki yksinkertaisemman  mallin  soveltamista: 

HLFM-maankäyttömalli,  toimintaperiaatteet  ja  suomalainen sovellusesimerkki; 
Tielaitoksen selvityksiä  69/93,  TIEL  3200194  

HLFM-malhi  on  Yhdysvalloissa kehitetty maankäytön ennusteohjeiniisto, joka 
ennustaa Iiikennejärjestelmissä tapahtuvien muutosten vaikutukset alueelliseen 
maankäyttöön. Tämä malli  ja  siihen liittyvä liikennemalli soveltuvat keskisuur-
ten kaupunkien  (50 000...200 000  asukasta) maankäytön  ja  liikenteen ennus-
tamiseen.  Mallin sovellusesimerkiksi  valittiin Kuopio. Malli toimi parhaiten 
sellaisessa tilanteessa, jossa tarkastellaan uuden merkittävän liikenneväylän 
vaikutuksia alueiden väestö-  ja työpaikkakehitykseen.  Malli saatiin toimivaksi 

 ja sen ennustamat maankäyttömuutosten  suunnat olivat loogisia. Sittemin mal-
lia  on  käytetty  mm.  Heinolan ohikuilcutien seurannassa. 

Eräs  mallien  soveltamisen perusongeirna  on  taajamaliikennettä  koskevien tie-
tojen puute. Muiden kuin suurimpien kuntien katu-  ja rakennuskaavatieverkos-
tojen liikennevirroista  on  lähinnä saatavissa yksittäisiin laskentoihin perustuvia 
poikkileikkaustietoja. 

Suomen taajamien ilikennesuorite, energiankulutus  ja pälistöt;  Väliraportti,  
MOBILE 218 T, 1996 

MOBILE-projektissa  218 T VU on  kehittänyt taajamien liikennesuoritteen 
määritysmenetelmän, joka perustuu ilmakuvauksiin, paikkatietojäijestelmään 

 ja liikennemittauksiin.  Menetelmää testattiin  11  taajamassa vuonna  1996  ja 
 1997 on  tarkoitus arvioida Suomen taajamien liikennesuorite, energiankulutus 

 ja  päästöt. Kehitetty liikennesuoritteen määiitysmenetehnä muokataan kuntien 
käyttöön soveltuvaksi. 
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Mitkä tekijät vaikuttavat liikenteen maaraan? Liikenne  ja maankäyttö
-projektissa aihetta  on  tutkittu tarkastelemalla kaupunkirakenteen vaikutusta lii-

kenteen energiankäyttöön, arvioimalla toteutettujen tiehankkeiden  ja  liikenne-
hakuisten toimintojen sijoittumisen vaikutuksia liikenteeseen, selvittämällä 
polttoaineen  hinnan  merkitystä sekä mandollisuuksia vaikuttaa työhön liitty -
vän liikenteen määrään uuden  teknologian  avulla. 

Eri selvitysten johtopäätöksissä selitetään auton käytön  tai  liikennesuoritteen 
 kehitystä eri tavalla. Erot johtuvat usein siitä, että  on  kysytty eri asioita. 

Henkilöauton käytön kannalta tärkeimmäksi tekijäksi nousee autoistumisen 
aste. Maamme eri osien autoistumisessa ei enää ole maantieteellisiä eroja. 
Viime vuosikymmenien kuluessa tapahtuneesta matka-suoritteen kasvusta 
puolet johtuu autoistumisen kehityksestä, mutta auton omistus vaikuttaa 
siihen, miten autoa käytetään vähemmän kuin  se,  minkälaiset edellytykset 
paikkakuntien rakenne autoilulle asettavat. Maankäyttömuodoiltaan sekoit-
tunut, tiiviisti rakennettu  ja asukastiheydeltään  korkea kaupunkirakenne  on 

 edullinen tieliikenteen energiankulutuksen suhteen. 

Uusi liikenneväylä lisää jonkin verran liikennnettä, joskin kokonaan uusien 
 matkojen  määrä  on  pieni,  2-3%.  Väylän varteen sijoittuvien toimintojen 

vaikutukset liikenteen määrään  ja  suuntautumiseen voivat olla huomattavia. 

Henkilöautoliikenteen vähentämismandollisuuksien päätelmissä  korostavat 
työpaikkoihin liittyvät järjestelyt, joissa sopijapuolina ovat kunta, työnantaja 

 ja  työntekijät. Toinen auton käytön keskeinen kysymys  on  vapaa-ajan 
 matkojen  kehitys. Myös pitkät ostosmatkat ovat luonteeltaan lähinnä vapaa- 

ajan  matkoja.  Polttoaineen hinta vaikuttaa liikenteen määrään, mutta  on 
 epätodennäköistä, että Suomessa voitaisiin erikseen ryhtyä sellaisiin 

hinnankorotuksiin, joilla olisi merkittävä vaikutus matkamääriin.  

6.1  Liikenteen  energiankäyttö  

Norjassa käynnistettiin  90-luvun alussa tutkimus, jonka tarkoituksena oli testa-
ta kaupunkirakenteen  ja energiankäytön  välisestä suhteesta esitetyt väitteet. 
Tutkimuksen kohteena olivat  22  norjalaista  ja  97  ruotsalaista kaupunkia,  15 

 ruotsalaisen kaupungin pendelöintialueet,  30  Oslon asuinaluetta sekä  6  oslo
-laista yritystä. 
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Projektin  johtajan,  Petter Naessin,  selostus tutkimuksesta julkaistiin Tielaitok
-sen selvityksenä  9/94. Pääjohtopäätöksenä  oli, että tärkein liikenteen  energian- 

käyttöön vaikuttava kaupunkirakenteen tekijä oli kaupunkialueen tasolla asu-
kaskohtainen taajamapinta-ala. Mitä suurempi  pinta-ala, sitä suuremmalla to-
dennäköisyydellä liikenteen energiankulutus  on  suurta. 

Liikenteen vaatima energia  ja kaupunkirakenne; Tielaitoksen  selvityksiä  9/94, 
 TIEL  3200220  

Tieliikenteen energiankulutuksen  ja  kaupunkirakenteen välisiä yhteyksiä, esi-
selvitys;  Tielaitoksen selvityksiä  10/95, TIEL 3200288 
Tielilkenteen  energiankulutus  ja kaupunkirakenne,  yhteyksiä  en kokoluokan 

 taajamissa;  Tielaitoksen selvityksiä  14/96,  TIEL  3200383  

Vastaavan selvityksen Suomesta laati  Matti Matinheikki. Esiselvityksen 
 kohteena oli  20,  varsinaisen selvityksen kohteena  35  kuntaa.  Kunnat jaoteltiin 
 kokonsa mukaan ryhmiin  ja  niistä laskettiin eri tunnuslukuja. Yhdeksän 

kuntaa otettiin tarkempaan tarkasteluun. Pääkaupunkiseutua ei sisällytetty 
tutkimukseen. Energiankulutuksen määrittely perustui kunnittain myytyihin 
polttoainemääriin, jolloin pääkaupunkiseudun kuntien väliset tiiviit yhteydet 
olisivat tuoneet siihen liian suuren virhearvioinnin  riskin.  

Kanden pienimmän kUntaryhmän osalta tieliikenteen energiankulutuksen 
keskiarvot olivat lähellä toisiaan:  alle  20000  asukkaan kunnissa  33,4 GJ/asu

-kas ja  vuosi,  20-50 000  asukkaan kunnissa  31,5 GJ.  Suurimman ryhmän 
kunnissa keskiarvo oli  25,2 GJ/asukas  ja  vuosi, eli merkittävästi alhaisempi. 
Väestömäärältään suurilla kaupungeilla näyttäisi olevan paremmat edellytyk-
set pienempään kulutukseen. Kun verrattiin  10 väkirikkaimman  ja  10 
väestömäärältään pienimman  kunnan kulutusta, päätelmä vahvistui:  24,9 GJ 

 ja  34,1  OJ. Sen  sijaan sijainti Etelä-  tai  Pohjois-Suomessa ei tuonut havait-
tavaa eroa. 

Rakenteen  ja energiankulutuksen  suhdetta tutkittiin korrelaatio-  ja 
regressioanalyysin  avulla kolmessa mallissa. 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 energiankulutus- 
tasossa ei näkynyt säännönmukaisuutta. Kun väkiluku ylitti  30 000  asuk-
kaan, kulutuksen taso oli alempi  ja  vaihtelu vähäistä. Aineiston perusteella 
maankäytön tiheyttä kuvaavilla tekijöillä oli hyvä yhteys tieliikenteen 
energiankulutustasoon. Tiiveyttä kuvaavien muuttui ien arvon kasvaessa 
saavutettiin alhaisempi energiankulutustaso. 
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Matala tieliikenteen energiankulutustaso kunnassa  on  todennäköisempää  jos 
•  väkiluku  on  korkea  tai  taajamaväestö  on  suuri (yli  30 000  asukasta) 
• taaajamarajan  pituus asukasta kohden  on  pieni  (alle  5 m  /asukas) 
•  taajama-ala asukasta kohden  on  pieni  (alle  2200 m2  /asukas) 
•  kaikkien rakennusten kerrosala taajama-alaa kohden  on  korkea (taajama- 

alueen aluetehokkuus  ea  yli  0,025)  
• asuinkerrostalojen  osuus asuinrakennuksista  on  korkea. 

Taajamien rakennetyyppien tarkastelussa energiankulutukseltaan edullisim-
maksi osoittautui säteittäinen rakenne.  Sen energiankulutuskeskiarvo  oli kah-
ta muuta, pistemaistäja nauhamaista rakennetyyppiä pienempi.  

6.2  Uuden väylän merkitys 

Uusi väylä parantaa etenkin autoliikenteen palvelutasoa.  Monet  liikennettä 
tuottavat toiminnot hakeutuvat  sen  varteen.  On  usein esitetty näkemys, että 
väylä myös tuottaa uutta autoliikennettä. Kandessa selvityksessä tarkasteltiin 
näiden mekanismien toimintaa Suomen oloissa. 

Liittymähakuisen  maankäytön synnyttämä liikenne;  Tielaitoksen selvityksiä  
55/94,  TIEL  3200264  
Uuden ffikenneväylän synnyttämä liikenne;  Tielaitoksen selvityksiä  13/95,  TIEL 

 3200291 

Sari  Korpinen selvitti liittymähakuisen maankäytön  ja  liikenteen vuorovai-
kutusta. Tutkimuskohteiksi valittiin  9  merkittävää maankaytön muutosta edus-
tavaa kohdetta. Kaikille tutkimuskohteille oli yhteistä sijainti hyvien liiken-
neyhteyksien varrella sekä suurten liikennevirtojen lähellä. 

Kauppakeskusten  tyypillinen matkatuotos oli  40.. .50  matkaa vuorokaudessa 
 100  m2ka  kohti, mutta ns. laatikkomyymälän  100  matkaa  tai  paljon enem-

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

Uuden liikenneväylän synnyttämää liikennettä arvioivat Hannu Lahelma  ja 
 Hannu Pesonen Hämeenlinnan moottoritien  ja  Heinolan ohikulkutien osalta. 

Näiden tutkimusten  ja  muun selvityksessä kasitellyn aineiston perusteella 
pääteltiin, että siirtymät toisilta reiteiltä lisäävät suuren päätiehankkeen liiken-
nettä  10-15%.  Siirtymät toisista kulkumuodoista autoon jäävät  alle  1%  liiken-
teestäja  kokonaan uutta liikennettä syntyy  2-3%.  
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Pitkän aikavälin vaikutuksia  on  vaikea arvioida,  sillä  liikenteen muista syistä 
johtuvat muutokset, muun väylästön kehitys  ja  muun maankäytön muutokset 
muodostavat kokonaisuuden, josta yhden väyläosuuden vaikutuksia ei enää voi 
erottaa.  

6.3  Auton käyttöön vaikuttaminen 

Polttoaineen hinta  ja  kotitalouksien autonkäyttö; Tielaitoksen selvityksiä  73/95,  
TIEL  3200349  
Tiedon siirtää vähemmällä, työhön liittyvän henkilöliikenteen energiankulutuk

-sen  vähentäminen;  L1NKKJ-ohjelman julkaisu  10/96 

Perinteisimpiä  ja  samalla auton käyttäjälle näkyvimpiä taloudellisen ohjauk-
sen keinoja  on  polttoaineen hinta. Saara Pekkarisen selvityksessä käytettiin 
Tilastokeskuksen kuluttajabarometrikyselyjä polttoaineen  hinnan  muutosten 
vaikutusten selvittämiseksi. Kyselyt tehtiin marraskuussa  1990  ja  1991  sekä 
helmikuussa  1993  ja  1994.  Tänä aikana nimelliset hinnat nousivat runsaat 

 9%,  reaaliset noin  2%.  Muutos  on  samanaikaisesti syventyneeseen  lamaan 
 verrattuna pieni, eivätkä kyselyt osoittaneet  sen  vaikuttaneen auton käyttöön. 

Kotitaloudet eivät juuri reagoi pieniin oletettuihin  hinnan  muutoksiin. Kun 
 1991  kysyttiin, mikä olisi polttoaineen hinnankorotus, joka saisi kotitalouden 

oleellisesti vähentämään autonkäyttöä, kynnysarvoksi saatiin hieman yli  2 
mk11.  Vuoden  1994  kysymykseen, paljonko polttaineen pitäisi maksaa, jotta 
kotitalous vähentäisi autonkäyttöään, nousun arvoksi tuli  2,4.. .2,7 mk/1.  Noin 

 2  markan  kynnysarvo  vaikuttaisi myös lisäuton hankinnasta luopumiseen. 
Auton vaihtoon, kulkumuodon valintaan  tai moniautoisuudesta  luopumiseen 
vaikuttaisi  n. 3  markan  nousu. Kokonaan autosta luopumiseen  tai  asuinpai-
kan muutokseen vaikuttaisi  5  markan  nousu. 

Kotitalouksien aikomusten perusteella nykyiset rakenteet  ja  palvelut ovat 
niin autoriippuvaisia että tarvitaan merkittäviä  hinnan  korotuksia ennenkuin 
kotialoudet vähentävät autonkäyttöä. Eri asia  on,  jos  pystytään luomaan 
erilaisten keinojen yhdistelmä. Keskeistä tulisi olla yhdyskuntarakenteiden  ja 

 liikennejärjestelmieri sovittaminen  yhteen siten, että myös ilman autoa 
voidaan yleisesti hyväksytty hyvinvoinnin taso  ja  elämisen laatu pitää yllä. 

Tiedonsiirron  välineiden hyötykäyttö  on  yksi keino vaikuttaa liikkumis-
tarpeeseen. Liikenne  ja  maankäyttö-projekti osallistui LINKKI-ohjehnan 
tutkimukseen "Tiedon siirtää vähemmällä" (Veli Himanen, Pirkko Kasanen 

 ja  Mervi Lehto), jonka kohteena oli työ  ja  siihen liittyvän henkilöliikenteen 
vähentäminen. 
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enkilöliikennettä  mandollisesti vähentäviä toimintamuotoja ovat etä-  ja 
joustotyö, etäkokoukset, etäkoulutus,  tietojen  ja  palvelujen tarjoaminen, 

 hakeminen ja  siirtäminen telemaattisesti, yrityksen sijoittuminen samaan 
tilaan tärkeimpien sidosryhmien kanssa sekä etä-, lähi-  ja korttelitoimistot ja 
tietotuvat.  Liikkumisen vähennys voi liittyä matkaan kotoa tyopaikalle  tai 

 työn puitteissa tehtäviin matkoihin. 

Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että Suomessa työhön liittyvien 
henkilömatkojen säästöpotentiaali olisi noin  1400... 1500 GWII  vuodessa. 
Alarajallaan tämä ylittää kotimaan lentoliikenteen kulutuksen  ja ylärajallaan 

 se on  samaa suuruusluokkaa kuin kotimaan  lento-  ja  rautatieliikenteen 
kulutus yhteensä. Yksi etätyötä rajoittava tekijä  on  pienet asunnot.  Vain 15%  
väestöstä asuu niin väljästi, että  on  mandollista varata yksi huone työnte-
koon. Toisaalta tilan saatavuus vaikuttaa siihen, vastaako olevansa etätyöhön 
halukas vai ei. Tilakysymys johtaa arvioon, että mandollinen liikenteen 
energiansäastö  on  korkeintaan noin  400 GWh. 

Tietotyövälineiden  energiankulutus oli vuonna  1994  noin  470 GWh.  Osa 
 tästä  on  voitu ottaa talteen rakennusten lämmitykseen, mutta suurissa toimis-

torakennuksissa  se on  myös lisännyt ilmastoinnin tarvetta kesällä. Konekoh-
tainen kulutus laskee, mutta koneiden määrä kasvaa. Etätyöntekijöiden 
käytössä niistä olisi tietty  osa. 

Valinnanmandollisuuksiin  vaikuttavat myös rakenteelliset olot. Rakenteet 
muuttuvat pitkällä tähtäyksellä esim. suhteellisten kustannusten muuttuessa, 
mutta lyhyellä tähtäyksellä niihin  on  vaikea vaikuttaa. Rakenteelliset 
muutokset vaikuttavat energiankulutukseen etätyötä paljon enemmän. Usein 
onkin kysymys siitä, että työn puitteissa telekommunikoinnin  ja etätyön 

 avulla voidaan lieventää rakenteellisten muutosten aiheuttamia paineita 
lisääntyvään liikkumiseen. 
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Kuva  12:  Mäntsälän ohikulkuteiden sukupolvet (Ohikulkutieja taajama) 



Liikenne  ja maankäyttö 
	

41 

7  KAUPUNKIRAKENTEEN MUUTOS  

7  KAUPUNKIRAKENTEEN MUUTOS  

TVH:n tutkimustoimisto  julkaisi  1983 esitutkimuksen "Ohitusteiden  vaikutuk-
set" (TVH  713239).  Siinä todettiin, että ohikulkutie vaikuttaa eri tavalla eri-
laisiin liikeyrityksiin. Maantien läheisyyteen hakeutuvat huoltoasemat, ravinto-
lat, baarit  ja  hotellit. Liikenne  ja maankäyttö-projektissa ohikulkuteiden vaiku-
tusten todettiin ulottuvan yritysten sijoittumista laajemmalle  ja  tiestön muutos-
ten vaikuttavan olennaisesti siihen, miten maankäytön rakenne kehittyy. 

Työpaikoista  ja  palveluista alkaen toiminnot hakeutuvat ohikulkuteiden  ja  uu-
sien pääväylälinjausten varteen, etenkin liittymien läheisyyteen. Yrityksistä 
keskenään kilpailevat  kunnat  ovat usein vahvistaneet tätä kehitystä kaavoituk-
sellaan  ja maapolitiikallaan,  vaikka siitä saattaa aiheutua vakavia haittoja sii-
henastisten keskustojen, palvelurakenteen  ja  liikenneturvallisuuden kannalta. 
Myös väestö siirtyy tienvarsiseuduille. 

Autoistumisen  aikana taajamaseudut ovat kasvaneet samalla kuin niiden kes-
kustaajamien väestön tiheys  on  alentunut. Taustalla  on  ollut asumisväljyyden 
kasvu. Lisäväljyyttä haettaessa  on  käytetty hyväksi auton suomaa mandolli-
suutta hankkia kauempaa halvempaa rakennusmaata. Nykyisessäkin kaupunki- 
rakenteessa  on  silti sekä jalankululle että joukkoliikennepalveluille soveltuvia, 
usein niiden varaan  alun  perin suunniteltuja vyöhykkeitä. Niiden paremmalla 
hyväksikäytöllä voidaan hillitä autoistumisenja autoliikenteen kasvupaineita.  

7.1  Ohikulkutiet  

Ohikulkuteiden vaikutuksiin palattiin runsaat puolisen vuosikymmentä tutki-
mustoiiniston esitutkimuksesta. Yhdeksän maaseututaajamaa, joissa oli raken-
nettu ohikulkutiet  1950-1980  luvuilla, oli  Heikki Kukkosenja  Kirsi Uotilan  v. 
1989 käynnistyneen  selvityksen "Ohikulkutie  ja  taajama" kohteena. Selvitys 
valmistui osana liikenne  ja maankäyttö-projektia. 

Ohikulkutie  ja  taajama, tutkimus eräiden ohikulkuteiden vaikutuksesta taaja-
marakenteeseen;  Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, Rakennetun ympäristön 
tutkimuslaitos, julkaisu  B 22, 1992  
Kouvolan pohjoisen ohikulkutien vaikutukset maankäytt&rn; Tielaitoksen selvi-
tyksiä  66/92, TIEL 3200116  
Ohikulkutien vaikutukset Heinolan kaupunkiseudulla; Tielaitoksen selvityksiä  
91/95,  hEL 3200366  

Merkittävin ohikulkutien aiheuttamista taajamien keskustoihin kohdistuvista 
muutoksista  on  pääkeskuksen vähittäinen siirtyminen uuteen paikkaan. 
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Pienissä  ja  keskisuurissa taajamissa näkyi vielä  1960-luvulla selvästi, että ne 
alunperin olivat sijoittuneet tärkeiden teiden risteykseen. Ohikulkutie tuo 
kilpailevia liittymiä alkuperäisen pääliittymän rinnalle,  ja  vanhan keskustan 
liikenteellinen merkitys vähenee. Lopullinen keskustan siirto sinetöidään 
kunnallisen  tai  valtion virastorakennuksen siirtymisellä uuteen paikkaan. 
Tämä prosessi alkaa viimeistään  5  vuoden kuluttua ohikuilcutien valmistumi-
sesta. Runsaassa  30  vuodessa  se on  ohi. 

Tuotannollinen rakentaminen hyödyntää ohikulkutietä nopeimmin. Sille 
kelpaa muukin tienvarsialue kuin liittymänvieri.  Pala  teollisuusaluetta  on 

 siksi usein ensimmäinen ohikulkutien taakse ilmestyvä taajamamaisen 
maankäytön muoto. Silläkin  on  taipumus laajeta  ja  saada seuralaisikseen 
toisia palveluja, lopulta asumistakin. 

Asuntorakentamisen siirtymisen yksi tapa  on  hitaasti kehittyvä uusi tienvar-
sirakentaminen, tavallisesti poikkeusluvin rakennetut yksittäistalot  tai  pienet 
taloryhmät. Jatkona  on tievarsinauhan  muotoinen taaja-asutus, joka aikanaan 
johtaa kaavoitukseen  ja  sitä tietä yhä taajempaan rakentamiseen. Toinen tapa 

 on,  että kunta hankkii maa-alueen asuntotuotantoa varten uuden tien varrella 
 tai  sen  toisella puolen. Muu asuntorakentaminen sekä  tie-  ja katuverkko 

 seuraavat nopeasti perässä. 

Kouvolan pohjoinen ohikulkutie  (vt  6)  valmistui kandessa vaiheessa,  1973  ja 
 1978.  Anu Tuomisen selvityksen mukaan ohikulkutien merkittävin vaikutus 

maankäyttöön oli Puhjon palvelualueen syntyminen valtatien  ja  Kouvolan  ja 
Kuusankoksen keskustoja  yhdistävän Kuusaantien liittymään. Alueen synty 
vaikutti kapunkien työpaikkamäärien kehitykseen  ja  alueelliseen jakautumi-
seen. Alue heikensi  ensin  merkittävästi Kuusankosken keskustaa; myöhemmin 
sama vaikutus ulottui Kouvolan keskustaan. Kummassakin kaupungissa  on 

 pyritty keskustan elvyttämiseen, mutta palvelualueen sijainti  ja  vetovoima  on 
 ainakin vielä osoittautunut ylivoimaiseksi. 

Kun Timo Kärkinen, Antti Meriläinen  ja  Riitta Väkeväinen selvittivät Heino-
lan vuonna  1993  valmistuneen ohikulkutien vaikutuksia  1995,  tienkäyttäjille 

 tehty palvelualue  ja liittymän  läheisyyteen juuri avattu automarket olivat ke-
räämässä ostovoimaa, eritoten Heinolan maalaiskunnan alueelta. Keskustan 
erikoistavarakauppaa ne eivät haitanneet. Heinolalaisten liikkumisen, liikenne-
turvallisuuden  ja  viihtyisyyden kannalta ohikulkutie merkitsi huomattavaa pa-
rannusta. Tehtyjä ennusteita tullaan seuraamaan jatkossa. 
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7.2 Valtaväylien  varrella  tai  syrjässä 

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus  vt 3:Ha  välillä  Helsinki-Tampere; Tie- 
laitoksen selvityksiä  65/92, TIEL 3200115 
Liikenneväylän  vaikutukset lähiympäristön yhdyskuntarakenteeseen,  Vt  3  välillä 

 Helsinki-Tampere  vuosina  1970, 1980  ja  1985;  Tielaitoksen  selvityksiä  22/93, 
TIEL 3200148 
TeoHisuden  sijoittuminen Suomessa; Liikenneministeriö, julkaisuja  52/94  

Valtatie  3  Helsingin  ja  Hämeenlinnan välillä  on  Suomen pisin yhtäjaksoinen 
moottoritie. Risto Murto, Jorma Mäntynen  ja  Jere Maula  tutkivat valtatien 
vaikutuksia kaavoitukseen  14  kunnassa. Kaavoja tehtäessä moottoritie 

 Helsinki-Hämeenlinna ei vielä ollut käytössä.  Välin  päätepisteissä  Helsin-
gissä  ja  Tampereella ei tiellä ollut mainittavaa merkitystä kaupunkien 
kasvusuuntana. Helsingissä ei eritaso-liittymien läheisyyteen syntynyt 
mitään erityisiä toimintoja. Myöskään  Tampereen  etelään päin suuntautunut 

 3-tien varsi ei ole ollut  kovin  voimakas kaupungin kasvusuunta. Mutta  se 
 työpaikka-alueiden kasvupaine, joka ei purkautunut Helsingin puolella, 

purkautui heti kunnan rajan jälkeen. Helsingistä pohjoiseen siirryttäessä 
valtatien varteen kavoitettu teollisuus-  ja  liikekerrosala  muodosti yhä 
suuremman osuuden  koko  kunnan toimipaikkakerrosalasta. 

Timo Halme selvitti valtatien  3 vaikutusalueen  kehitystä ennen moottoritietä 
tilastokeskuksen väestötietoaineistolla vuosilta  1970, 1980  ja  1989. 
Tutkimusalueena  olivat valtatien lähiympäristössä olevat  kunnat  välillä 
Nurmij arvi-Tampere.  

Suurimmat väestön muutokset tapahtuivat ydinkeskustoissa, joiden väestö-
tihentymä levisi  ja  mataloitui. Syrjäalueiden  väestö siirtyi kuntakeskusten 
yhteyteen. Vanhojen ikäluokkien osuuden kasvaessa väestössä, nuoret 
siirtyivät valtatien varrelle sijoittuneiden keskusten lähialueille,  Tampereen 
ja  pääkaupunkiseudun laajentuneille työssäkäyntialueille. Syrjäisissä 
kunnissa  he  siirtyivät kuntakeskuksiin. Syrjäisillä maaseutualueilla  ja  myös 
suurimpien keskusten ydinalueilla vanhojen ikäluokkien osuus kasvoi eniten. 

Työpaikat siirtyivät keskusten  ja  tien suuntaan. Noin  1,5 km  säteellä tien 
risteyksistä kasvoi työpaikkojen määrä yleensä voimakkaasti  ja  työpaikat 
keskittyivät tien lähialueille. 
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Suhteellisesti eniten työpaikkoja menettäneet alueet olivat yli  10 km 
 etäisyydellä tiestä. Kaupan työpaikat keskittyivät keskuksiin, mutta 

tarkastelujaksona niitä siirtyi osin pääliikennevirtojen varrelle sekä 
lähiökeskuksiin. Ydinkeskustojen alueilla työpaikat vähenivät. Lähes kaikilla 
risteysalueilla kaupan työpaikat lisääntyivät. 

Tutkimuksessa "Teollisuuden sijoittuminen Suomessa - vesistöjen varsilta 
valtaväylille" Kimmo  Koski  ja  Pekka  Lahti  etsivät vastauksia siihen, miten 
teollisuus  on  sijoittunut maassamme vuosisadan vaihteesta eteenpäin, kuinka 
liikenneverkot ovat tänä aikana kehittyneet  ja  miten ratkaiseva osuus niillä 

 on  ollut teollisuuden sijoittumiseen. 

Liikenneverkkojen  vaikutus teollisuuden sijoittumiseen oli voimakas  jo 
 vuosisadan alussa. Yhteyksien  ja  teollisuuden kehitys Suomessa oli alullaan 

 ja  ne liittyivät ratkaisevasti toisiinsa puun välityksellä. Teiden vaikutus oli 
vielä tässä vaiheessa mitätöntä. Rautateiden merkitystä heikensi  se,  että 
niiden kehitystä ohjasivat ennemmin hallinnolliset  ja  sotilaspoliittiset seikat 
kuin maamme talouden perusta, eli metsä. Ratkaisevaa teollisuuden 
sijoittumiselle oli siten tässä vaiheessa vesistö. 

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

 pää-  ja  rautateiden mukaan. Rautateiden merkitys sijoittumiselle oli 
suurimmillaan kaudella  1920-40,  ja  alkoi heiketä  1950-luvulla. Tieliikenteen 
osuus kotimaan tavarakuljetuksista nousi taasen tasoihin rautatiekuljetusten 
kanssa  1950-luvun lopulla. Tämän jälkeen tieliikenteen osuus  ja pääteiden 

 merkitys  on  noussut tasaisesti, mutta vasta vuonna  1993  pääteiden 
 läheisyyteen sijoittuneiden teollisuusrakennusten osuus oli ensimmäisen 

kerran rautateitä suurempi kaikissa Suomen lääneissä. 

Uusien pääteiden vaikutus teollisuuden sijoittumiseen  on  voimakkaim-
millaan noin kymmenen vuotta tien rakentamisen jälkeen, mutta kaupunkien 
sisääntulo-  ja ohitusteiden  sekä moottoriteiden vaikutus näkyy lähes heti tien 
valmistuttua. Alueellisen sijoittumisen kehitystä kuvaava tarkastelu ei 
kuitenkaan riitä ratkaisemaan sitä, kuinka tärkeitä liikenneverkot ovat olleet 
yritysten perustamisen kannalta. Esimerkiksi  1970-luvulla toteutettu 
päätieverkon huomattava parantaminen Oulun läänissä vaikutti teollisuuden 
sijoittumisen kehitykseen, mutta  se  tuskin oli ainakaan ratkaisevana syynä 
teollisuuden voimistumiseen, joka alkoi  jo  1960-luvulla. 
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Syyt yritysten sijoittumiseen liikenteellisten solmukohtien läheisyyteen;  Tielai-

toksen  selvityksiä  5/94,  TIEL  3200216  

Risto Murto selvitti yritysten sijoittumisen syitä haastattelemalla  20  yrityk-
sen edustajaa siitä, mikä  on  vaikuttanut sijaintipaikan valintaan. 

Teollisuusyrityksille oli yhteistä, että ne muuttivat pois vanhoista tiloista 
niiden käydessä riittämättömiksi  tai  koska ne sijaitsivat logistiikan kannalta 
huonosti.  Kunnat  olivat kilpailleet keskenään näiden yritysten saamiseksi. 
Yrityksille kunnan nopea  ja  joustava toiminta oli tärkeää. Kaupat pyrkivät 
sijoittumaan  sinne,  missä liikkuu paljon ihmisiä. Vähittäiskaupan yritykset 
olivat itse hyvin aktiivisia  ja  tekivät kunnille ehdotuksia omasta 
sijoittumisestaan. Yleisimmin prosessiin osallistuivat kaupan keskusliikkeet, 
jotka sitten vuokrasivat tilat kauppiaan käytettäväksi. Tukkukaupan 
sijoitukselle olennaista oli hyvä logistinen sijainti, mieluimmin pääteiden 
risteyksessä. Moottoriajoneuvoja myyvät yritykset painottivat päätien 
läheisyyttä. Ravitsemusliikkeet hakivat paikkaa, jonka näkyvyys  on 

 erinomainen  ja saavutettavuus  helppo. 

Ensisijaisena syynä sijoittumiseen mainitsi  13  yritystä hyvät liikenneyh-
teydet. Toissijaisena syynä korostui kunnan aktiivisuus  ja sen  tarjoamat edut. 
Suurin merkitys liikenneyhteyksillä oli kaupalle. Tärkein sijaintipäätöstä 
ohjaava tekijä oli asiakkaat. 

Muuttuva maaseutu paikIatiedon perusteella; Nordia tiedonantoja  2/97  
Haja-asutusalueiden vetovoimatekijät  ja  asukkaiden liikkumiskäyttäytymi-
nen; Tielaitoksen selvityksiä  1997  

Syksyllä  1996  käynnistyneessä  "Haja-asutus  ja  liikkumisen kustannukset"- 
projektissa selvitetään  haj  a-asutusalueiden  asukkaiden asuinpaikan valintaan 
vaikuttavia tekijöitä, liikkumistottumuksia sekä liikkumisesta aiheutuvia 
kustannuksia.  Projektin väliraportissa  Jaakko Kauppinen  on  tarkastellut maa-
seutualueita paikkatietoaineiston avulla. Vaikka maaseutumaisten alueiden 

 pinta-ala  on  noin  95%  koko  maan asutusta  pinta-alasta, niiden väestömäärä 
 on vain  noin  1/4  koko  väestöstä. Maaseudun väestömäärä  ja  asuttu alue su-

pistuvat  koko  ajan  ja syrjäisillä,  harvaan asutuilla alueilla väestön ikärakenne 
vanhentuu. Päätiestön lähellä olevilla alueilla väestömäärä ei ole vähentynyt 
niin paljon kuin muilla vyöhykkeillä. 
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7.3  Kaupunkirakenne  ja  autoistuminen 

Autoistumisen  aika  on  merkinnyt taajamien voimakasta väkiluvun kasvua  ja 
 alueellista laajenemista. Risto Linkovuoren  ja  Hannu Kivelän tutkimuksessa 

"Taajamarakenne  ja  autoistumisen  aika" tarkasteltiin  20  kaupungin kehitystä 
 50-luvun alusta nykypäivään. 

Taajamarakenne  ja autoistumisen  aika;  Tielaitoksen selvityksiä  61/94, TIEL 
3200270  
Kaupungin sisäinen rakenne - kaupunkirakenteen hajautuminen, työmatkalii-
kenne  ja  ydinkeskustan toiminnallisen rakenteen muutos; Kuopion kaupungin 
julkaisu  ER 1995:1 

Autoistuminen  käynnistyi  50-luvun lopulla, kun  mm.  henkilöautojen 
tuontirajoitukset poistuivat. Autoistumisen kehityksessä ei ole havaittavissa 
eroja eri kaupungeissa. Yli yhden auton asuntokunnat ovat yleistyneet vasta 

 80-luvulla. Autoistuneimmille kaupungeille yhteistä  on,  että niiden taajama 
ei ole  kovin  suuri  ja  linja-autoliikenteen osuus kokonaisliikenteestä  on  pieni. 
Vähiten autoistuneiden kaupunkien yhteisiä ominaisuuksia  on  taajaman 
suhteellisen suuri  koko.  

Joukkoliikenteen  määrä näyttää riippuvan taajama-  ja  seudullisen  rakenteen 
luomista edellytyksistä. Näitä ovat ennen muuta taajaman suuri väestönti-
heys, väestöpotentiaali  ja  nauhamaiset, väyläsidonnaiset  rakenteet sekä 
kytkentä muihin taajamiin.  Jos  linja-autoliikenne  on  vilkasta  on  junaliikenne 
vähäistä  ja  päin vastoin.  Sen  sijaan joukkoliikenteen määrän vaikutus 
autoistumiseen  on  vähäinen. Autoistumisen vaikutus näkyy väylästön 
määrän  ja  laadun kehityksessä sekä taajamarakenteen  haj  oamisessa. 

 Aiemmin katuverkon kanssa sekoittuneet yleiset tiet  on  pyritty erottamaan 
taajaman sisäisestä liikenteestä omiksi pääväylikseen. Joissakin taajamissa 
ohitustieratkaisu  on  vuorostaan muuttunut sisääntulo-  tai läpiajoväyläksi 

 taajaman kasvaessa  sen  ympärille. 

Toisissa kaupungeissa  on  myös esimerkkejä ohitustieratkaisujen onnistumi-
sesta, ts. väylä  on  edelleen liikenteellisesti toimiva  ja  irrallaan taajama- 
rakenteesta. Onnistuneille ohitustieratkaisuille  on  tyypillistä liittymien 
sijoittuminen sopivan etäälle taajaman keskustasta  ja  taajaman kokoon 
nähden niukka liittymämäärä. 

Väestön tiheys  on  valtaosassa taajamia pienentynyt paitsi kunta-  ja  alueliitos
-ten  vuoksi myös autoistumisen seurauksena. 
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Asumisväljyyden  kasvussa  ja  väestön tiheyden laskussa  on  havaittavissa 
yhtäaikainen taitekohta  70-luvulla. Samaan aikaan kun taajamien  pinta-alat 
ovat kasvaneet  on  keskustaajamien  väkiluku pienentynyt useilla taajama- 
alueilla. 

Timo Halme tutki kaupunkirakenteen  haj autumista esimerkkinään  Kuopion, 
Jyväskylän, Landen  ja  Oulun kaupunkiseudut. Kaikissa  on  havaittavissa 
keskustan väestön väheneminen  ja  kaupunkirakenteen leviäminen 
ympäristökuntiin. Työpaikoista pääosa  on  edelleen kaupungissa. Kaupungis-
tuminen  on  muuttunut seutuistumiseksi toiminnallisen kaupunkiseudun 
kasvun myötä. Hajautuminen vaikuttaa liikenteen mäaräan. Työmatka- 
liikenteessä jalankululla  on  merkitystä  vain  keskustassa asuvien kohdalla. 
Työpaikkojen sijoittuminen lähiöihin  tai  niiden tuntumaan ei näyttänyt 
lyhentävän työmatkoja. 

Joukkoliikennekaupunki - vertailutietoja  1995;  Kuopion kaupungin julkaisu  ER 
1996:1  
Aineistoa autoistumisesta  ja autottomuudesta;  Kuopion kaupungin julkaisu  ER 
1996:2 

Leo  Kososen johtamassa Kuopion kaupungin yleiskaavatyössä  on  pyritty 
selvittämään yhden kaupungin autoistumista  ja autottomuutta  tarkemmin. 
Kaupunki  on  jaettu vyöhykkeisiin, joista vyöhyke  I  ja  II  edustavat alunperin 
jalankulkukaupungeiksi suunniteltuja alueita, vyöhyke  III  joukkoliikenne

-kaupungin penaatteella suunniteltuja  ja  vyöhyke  IV  autokaupungin  periaat-
teita. 

Vyöhykkeet poikkeavat toisistaan erityisesti autottoman väestön (henkilöt, 
joiden perheissä ei ole autoa)  ja kyytiläisten  (henkilöt, joilla  on auto  käytettä-
vissäan  ainoastaan satunnaisesti) määrien osalta. Erot autollisten suhteelli-
sessa osuudessa ovat pienemmät. Pääosa vanhuksista asuu keskustassa  tai 

 sitä ympäröivissä kaupunginosissa. Autollisten eläkeläisten osuus  on  edel-
leen suhteellisen pieni. Nuorisosta pääosa asuu  III  ja  IV  vyöhykkeillä  ja 

 tarvitsee koulukuljetuksia. Alueiden vanhetessa tilanne tältä osin muuttuu. 

Henkilökohtaisessa käytössä henkilö-  tai  pakettiauto  on  noin  3  1%:lla 
 Kuopion väestöä. Autotonta väestöä  on  noin  29%.  Asuntokunnista 58%:lla  

on auto  käytettävissään, 42%:lla ei. Kuopiossa  1995  tehty liikerinetutkimus 
analysoitiin siten, että tarkasteltiin erikseen autollisten, kyytiläisten  ja 
autottomien  vastaukset. Kaupunkirakenteen järjestelmillä  ja  niihin liittyen 
autoistumisasteella  on  keskeinen merkitys. 
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Autolliset  eivät käytä bussia, eikä mikään viittaa siihen että heidän kulkuta-
pavalintansa olisivat tältä osin muuttumassa. Mikäli autoliikenteen  ja autois-
tumisen kaupunkirakenteeseen kytkeytyvä  kasvu halutaan välttää,  on  erityi-
nen huomio kiinnitettävä jalankulkukaupungin  ja joukkoliikennekaupungin 

 elvyttämiseen. Näillä vyöhykkeillä suuri  osa  väestöstä tulee toimeen ilman 
henkilöautoa  tai  käyttää sitä  vain  satunnaisesti.  

7.4  Muutoksen mittareita 

Kandessa selvityksessä käsitellään menetelmiä, joilla voidaan arvioida  tie
-hankkeidenja  tieverkon tuomaa muutosta.  

Strategisen vaikutusarvioinnin  kehittäminen;  Tielaitoksen selvityksiä  30/96, TIEL 
3200398  
Maankäytön muutokset tien lähialueilla; Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  14/97, 
TIEL 4000172 

VTT':n  ja  LT-konsulttien selvityksessä  strategisen vaikutusarvioinnin  kehittä-
misestä etsitään menetelmiä yksittäistä tiehanketta laajemman hankejoukon  tai 

 toimenpidekokonaisuuden  vaikutusten arviointiin.  El 8-tien kehittämishank-
keiden vaikutuksia työmatkoihin arvioidaan paikkatietopohjaisen työmatka- 
aineiston avulla. Hankkeilla ei tutkimuksen mukaan ole vaikutusta suurimpaan 
osaan  sen  vaikutusalueella nykyisin tehtävistä työmatkoista. Vaikutus kohdis-
tuu maarallisesti harvoihin, erityisen pitkiin työmatkoihin. Aluetaloudellisten 
vaikutusten arvioinnissa tutkitaan, miten tavoitettavuuden muutos vaikuttaa 
kuntien elinvoimaindikaattoreihin. 

Sami  Kuitusen dipiomityössä tutkitaan maankäytön muutoksista  ja sen 
 suunnista kertovma indikaattoreina asuntomarkkinoiden selittäjiä, suhdanne-

vaihteluja, väestönlisäystä, tonttien kauppahintoja  detalj ikaavoitetuilla pien-
taloalueilla ja  kaavojen ulkopuolella rantatonteilla, valmistuneita rakennuk-
sia sekä tien lähialueiden kaavoissa määriteltyjä kerrosaloja. Indikaattorit ei-
vät osoita maankäytön muutoksen suuntaa nopeasti, vaan vasta vuosien vii-
veellä. 
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1970-luvun lopulta keskustat  ja  automarketit  ovat kilpailleet asiakkaista  ja  Iii-
kennevirtojen  suuntauksesta. Vaikka ensimmäiset merkittävät marketit perus-
tettiin  jo  1960-luvun lopulla, liike-elämä  ja  päättäjät havahtuivat  kovin  myö-
hään siihen, miten marketit vaikuttavat ei  vain lähikauppojen,  vaan  koko  palve-
lurakenteen  kohtaloon.  1 990-luvulla marketit ovat saaneet yhä hallitsevamman 
aseman, mutta samalla panostetaan perinteisten keskustojen toimivuuteen, 
viihtyisyyteen  ja  palvelukykyyn.  

Liikenne  ja  maankäyttö-projekti  on  osallistunut kauppakeskusten vaikutusten 
selvittämiseen  ja  keskustoja uudistavien  ratkaisujen kehittämiseen. Merkittä-
vän roolin keskustauudistuksessa  on  saanut kävelykatujenjajalankulkukeskus-
tojen liiketoiminnallinen  ja  palveluajattelu,  joka osittain  on  syrjäyttänyt liiken-
teellisiä, autoilun tarpeiden vähentämistä koskevia näkökulmia. Keskustat kil-
pailevat automarketien kanssa korostamalla monipuolisuutta, läheisyyttä  ja 

 palvelutarjonnan  laatua, myös eri kulkutapoja käyttävien asiakkaiden kannalta.  

8.1  Keskustauudistus  

Pietarsaaren keskustauudistus, saavutettavuuden  ja  vähittäiskaupan analyysi; 
Tielaitoksen selvityksiä  54/93,  TIEL 3200179  
Pohjoismaisia kävelykeskustoja;  Ympäristöministeriö, Alueiden käytön osasto, 
selvitys  5 94  
Suomalaisia kävelykeskustoja;  Ympäristöministeriö, Alueiden käytön osasto, selvi-
tys2396 
Parempi kaupunkikeskusta;  Ympäristöministeriö, selvitys  1998  (Julkaisu Seitse-
män kaupunkikeskustaa, YM  1997)  

Pietarsaaren keskustan ulkopuolelle oli  jo  sijoittunut  1800 m2  kokoinen 
tavaratalo Tenna, kun  sinne  syksyllä  1989  rakennettiin  4500 m2  Prisma- 
tavaratalo.  Sen  johdosta vähittäiskaupan vuosimyynti kasvoi keskustan 
ulkopuolella  n. 50  miljoonaa markkaa. Lisäyksestä noin  19  Mmk johtui 
seudun kokonaismyynnin kasvusta,  n. 28  Mmk keskustan myynnin 
vähenemisestä  ja  n. 3  Mmk seudun muiden päivittäistavaramyymälöiden 
vähennyksistä. Tämän jälkeen suunniteltiin vielä Keskon  4000 m2  myymälä. 

Keskustan kaupan asema säilyttämiseksi marketien aiheuttama myynnin 
vähennys olisi korvattava alueen muista osista saatavilla markkinaosuuksien 
lisäyksillä.  Nordplan  Ab:n  tekemässä keskustan kehittämistä koskevassa 
selvityksessä (Sandahi, Westelius, Nedstam) katsottiin, että tähän voidaan 
osittain päästä,  jos  keskustaa kehitetään määrätietoisesti. 
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Selvitykseen koottiin lukuisia ehdotuksia keskustan kehittämiseksi. 
Ehdotusten toteuttaminen edellyttää uudenlaista kehittämisorganisaatiota, 
joka perustuu yrittäjien omaan työhön, mutta johon kaupungin edustajat 
osallistuvat. Keskustan uudistamistyössä  on  keskityttävä hyödyntämään  ja 

 kehittämään siellä  jo  nyt olevia hyviä toimintamuotoja  ja  pyrittävä lisäksi 
löytämään uusia kaupunkiympäristöön sopivia kanssakäymisen muotoja.  On 

 huolehdittava siitä, että keskustatoimintojen hoitamista varten järjestetään 
hyvin organisoitu  ja  aktiivinen johtoryhmä. Johtoiyhmän tehtävänä olisi 
työskennellä jatkuvasti ydinkeskustan kehittämisen, kiinteistönomistaj ien 
yhteispanosten, kauppiaiden aktiivisuuden lisäämisen, aukioloaikojen 
kehittelyn, markkinoinnin sekä kaupungin, kiinteistönomistajien  ja  yrittäjien 
yhteisten hankkeiden parissa. 

Keskustan kaupalla  on  hyvät mandollisuudet selvitä, myös pienellä paikka-
kunnalla,  jos  se  panostaa oman erikoislaatunsa kehittämiseen. Kehittämis-
työn  on  pohjauduttava  kokonaisvaltaiseen näkemykseen tilanteesta, mutta 
itse toteutus voi koostua monista yksittäisistä, pienistäkin toimenpiteistä. 
Tärkeää  on,  että osapuolet saadaan toimimaan yhdessä  ja  että myös kaupun-
kilaistenja keskustassa asioivien ideat otetaan talteen  ja  hyödynnetään. 

Kävelykeskusta  on  kaupungin keskeisimmän ydinalueen ratkaisu, jote ei 
pidä ulottaa liian laajalle.  Se on  kaupungin perustason, katutason ratkaisu. 
Kävelykeskusta ei perustu keskustaan tuotuihin uusiin toimintoihin  tai 

 suurten kaupallisten yksiköiden vetovoimaan. Kun keskustoissa tuetaan 
viihtyisyyden perustekijöitä, jalankulkua  ja  pyöräilyä, erikoiskauppaa, 
torielämää, ydinkeskustan tavarataloja, ravintola-  ja  muuta iltatoimintaa,  ja 

 kun muutkin keskustan toiminnot (asuminen, työ, liikenne, peruspalvelut) 
ratkaistaan näitä tekijöitä priorisoiden,  se  riittää palauttamaan 
kaupunkikeskustat eläviksi. 

Mikko Heikkilän, Tuomas Santasalon  ja Björn Silfverbergin tutkimissa 
 pohjoismaisissa kaupungeissa kävelykeskusta  on  kaupallisen toiminnan 

ydinalueena, jonne ovat keskittyneet erikoiskaupat  ja palveluyritykset. 
Päivittäistavarakauppaa  esiintyy  vain  pieninä erikoismyymälöinä, valinta- 
myymälöitä  on  vähän  ja  ne sijoittuvat keskustan reuna-alueille kytkettyinä 
pysäköintilaitoksiin. Heikkilä, Santasalo  ja  Seppo Karppinen jatkoivat sel-
vitystä suomalaisten kävelykeskustojen tarkastelulla. Tarkasteltavana oli  12 

 kaupungin kävelykeskustat. Yhteensä Suomessa niitä löytyi  18. 
 Ensimmäinen suomalainen kävelykatu toteutettiin Tammisaaressa  1966. 
 Tapiolan keskustaa kehitettiin myös  1960-luvulla jalankulkua painottaen. 
 1970-luvun loppupuolella Raahe,  Pori, Tampere,  Mikkeli  ja  Helsinki  saivat 

kävelykatuja. 
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Nämä olivat yleensä melko lyhyitä sivukatuja.  1 980-luvulla tehtiin kaksi 
maamme merkittävintä kävelykatua Keravaan  ja  Ouluun. Helsinkiin tuli 
lisäosuuksia. Muita  1980-luvun hankkeita oli Vantaalla  ja  Hämeenlinnassa. 

 1990-luvulla  on 10  kaupunkia ryhtynyt rakentamaan ensimmäistä kävely-
katuaan. Kesällä  1994  suunniteltiin hankkeita yli  30  kaupungissa  ja 

 kunnassa. Pahimpina esteinä laajemmalle rakentamiselle  on  pidetty varojen 
puutetta  ja  ennen kaikkea asenteita. Toteutuneiden keskustojen myönteisistä 
esimerkeistä huolimatta varsinkin liike-elämä suhtautuu kävelykeskustoihin 
usein varauksellisesti. 

Kävelykeskustan liikenteellinen konsepti  on  aina kompromissi. Onnistu-
neimmat varsinaisen jalankulun alueet ovat puhtaita kävelyalueita, jotka 
saavutetaan ulkosyötön kautta. Ohikulkuteiden  ja pysäköintitalojen  teko  on 

 tukenut kävelykatujen toteuttamista; keskustat ovat autolla helposti 
saavutettavissa. Orientoitavuus keskustan sisäisessä liikenteessä  ja pysä-
kointipaikan  löytäminen ilman turhaa ajoa voi  sen  sijaan tuottaa vaikeuksia. 
Hyvien pyöräily-  ja  kävely-yhteyksien luominen  on  ollut hidasta, eikä poiku-
pyörien pysäköintiä yleensä ole ratkaistu. Joukkoliikenteen reittejä  on  pyritty 
sijoittamaan kävelykadun rinnakkaiskadulle  tai  sitä risteäville kaduille.  

Kuva  13:  Keskustan kehittämisorganisaario (Suomalaisia kavelykeskustoja) 

Hankkeet Kaupunki 

poliittinen taho 
- 	- - raaTuIIu, 

katurakentaminen  Keskustan ohjaus-  Keskustaprojekti  
työryhmä  

-  projektin  johto 
-  tavoitteiden asettelu - tukiorganisaatio  

Kauppa  ja  palvelut  
. toimintamaiiien  suunnittelu -  käytännön toteutus 

- 	liiketoiminta - järjestyssäannöt - toimiluva 	vuokraukset  

kadun elävöittäminen .  suunnittelun johto -  keskustan markkinointi 
projektiorganisaation  johto -  yhteistoiminnan ylläpito 
toiminnan rahoitus 

Kiinteistön omistajat  

- kiinteistöt  ja  niiden muutokset 
- 	kiinteistöhuolto 
• katulämmitys  

Selvitys jatkuu "Parempi kaupunkikeskusta"-projektina, jonka tavoitteena  on 7 
 kohdekaupungin  keskustan kehittämisen avulla määritellä prosessin kululie 

yleinen ohje  tai  kuvaustapa.  Projekti valmistuu vuonna  1998.  
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Taajamakeskustojen  julkisen ulkotilan parantaminen käyttäjäselvitystä hyö-
dyntäen; Dipiomityö, TKK 

Tiensuunnittelun  osallistuvan suunnittelun menetelmien kehittämisessä  on 
 tutkittu eri työvälineiden käyttöä. Yksi näistä välineistä  on  käyttäjäselvitys, 

 jota  Hanna  Pikkaraisen dipiomityössä  sovelletaan taajamakeskustojen julki-
sen ulkotilan parantamisessa. Esimerkkeinä ovat Juvan, Orimattilan  ja Juuan 

 keskukset, joissa  on  samanaikaisesti vireillä sekä yleisten teiden suunnittelua 
että keskustojen kehittämistä. Käyttäjien mielipiteiden  ja  paikkakunnan il-
mapiirin huomioon ottamisen tulisi kuulua automaattisesti suunnittelutyö

-hön. Käyttäjäselvitys  toimii myös vuoropuhelun välineenä. Käyttäjäselvityk
-sen  avulla pystytään kartoittamaan kulutuskäyttäytymistäja niitä arvoja, joita 

paikkakuntalaisilla  on.  Haastattelujen avulla voidaan myös tutkia yrittäjien 
toiveita  ja  näkemyksiä.  

8.2  Kauppakeskukset 

Kauppakeskusten vaikutustutkimus; YM,  KTM, Pohjois-Pohjanmaan seutukaa-
valiitto, moniste  1992 
Kauppakeskus  Zeppelinin vaikutukset Oulun seudulla; Ympäristöministeriö, 
Alueiden käytön osasto, tutkimus  1 94  
Espoonlanden ostosmatkatutkimus, ennen  ja  jälkeen kauppakeskus Lippulaivan 
avaamisen; Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Pääkaupunkiseudun jul-
kaisusarja  B 1995:2 
Päivittäistavarakaupan  sijoittumisen hikenteelliset vaikutukset  Tampereen  seu-
dulla;  1TKK  Liikenne-  ja kuljetustekniikka,  tutkimuksia  15, 1996.  
Kaupan suuryksiköt  ja  kunnallistalous, herkkyysanalyysi; YM,  Suomen Ympä-
ristö  1997  
Kaupan suuryksiköiden vaikutusanalyysi;  selvitys  1998 

Kauppakeskusten  vaikutuksia ryhdyttiin selvittämään tarkemmin  1992,  koh-
teina Oulun  Zeppelin  (Tuomo Vesajoki, Jarkko Leinonen, Tuula  Lind)  ja 

 Espoon Lippulaiva (Vuokko Lehtimäki ym.). 

Vuonna  1992  avattu kauppakeskus  Zeppelin  sijaitsee valtatien  4  varrella 
Kempeleen eritasoliittymän yhteydessä, runsaat lO  km  Oulun keskustasta 
etelään. Kempeleen kuntakeskukseen  on  runsas kilometri. Ennen Zeppelinin 
avaamista  ja  vuosi  sen  jälkeen tehtiin asiakashaastattelut Oulussa  ja 
Kempeleessä  sekä liikennelaskennat. Alkuiyntäyksen jälkeen Zeppelinin 
vaikutus näkyi lähinnä Kempeleessä, jossa muutokset lähialueilla olivat 
merkittäviä. 
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Zeppelinin keskimääräinen asiointietäisyys oli noin  10 km.  Zeppelinin osuus 
 koko  seudun päivittäistavarakaupasta oli vajaat  4%.  Näin  ollen sen 

 heijastusvaikutukset  muualla kuin Kempeleessä olivat suhteellisen pieniä. 

Oulun osuus  koko  alueen kaupassa laski hieman. Keskustan päivit-
täistavaramyynti ei kasvanut lainkaan. Tämä johtui osin siitä, että oululaiset 
asioivat Zeppelinissä, mutta myös siitä, että kauempaa tulleiden asiakkaiden 
osuus laski selvästi. Oulun Raksilassa kävijämäärät laskivat, mutta 
päivittäistavaramyynti kasvoi.  Zeppelin  vei Oulun keskustalta  ja  Raksilalta 
pitkämatkaisia  ja  Oulun eteläpuolella asuvia asiakkaita. Oululaisten osuus ei 
kuitenkaan ollut riittävä Zeppelinin tavoittelemaan myyntiin pääsemiseksi  ja 

 kauppakeskus  joutui taloudellisiin vaikeuksiin. 

Espoonlanden kauppakeskus Lippulaivan ennen-jälkeentutkimuksen mukaan 
Espoonlanden alueen katuverkon liikenne kasvoi  1993-94 7%,  kun Espoon 
liikenne muutoin väheni  1%.  Mutta Espoonlanden asukkaiden ostosmatkojen 
keskipituus laski  5,6  kilometristä  5,5  kilometriin, koska  osa  Helsingin 
keskustaan  ja  Länsikeskukseen suuntautuneista  matkoista jäi pois. Heidän 
ostosmatkojensa maaraväheni  3%.  

Lippulaiva rakennettiin täydentämään Espoonlanden aluekeskuksen kaupalli-
sia palveluita.  Se  tarjoaa erikoistavarakaupan palveluita, jotka aiemmin 
haettiin lähinnä Tapiolasta  tai  Helsingistä.  Sen  vaikutukset yhdskuntaraken-
teeseen näyttävätkin lähinnä kohdistuneen naapuruston erikoistavarakaup-
poihin, joiden asiakasmäärä väheni noin  11%,  eli noin  2%  enemmän kuin 
keskimaarainen  laman  aiheuttama vähennys. Samalla Lippulaiva lisäsi  
päivittäistavaroiden ostosuskollisuutta Espoonlandella. Henkilöauton käyttö 
ostosmatkoilla kasvoi hieman, mutta lyhyillä matkoilla kevyen liikenteen 
määrä kasvoi selvästi. 

Risto Murto tutki, miten päivittäistavarakaupan eri sijoittumisvaihtoehdot vai-
kuttaisivat  Tampereen  seudun liikenteeseen.  1100  asiakkaan haastattelulla 
selvitettiin, millaisia asioita ihmiset priorisoivat päivittäistavaraostosmatkoja 
tehdessään  ja  millaisista matkaketjuista ostosmatkat koostuvat. Tietojen avulla 
muodostettiin ostosmatkakäyttäytymistä kuvaavat mallit. Sijoittumisvaihtoeh-
toja oli kolme: uusien hypermarketien rakentaminen, nykyisten automarketien 
korvaaininen laadukkailla supermarketeilla asutuksen lähellä sekä osan mat-
koista korvaaminen elektronisella kaupankäynnillä  ja  kotiinkuljetuksella.  

Neljän uuden hypermarketin sijoittaminen  jo  toiminnassa olevien seitsemän li-
säksi lisäisi ostosmatkojen henkilöautoliikennesuorittetta noin  6%  vuodessa. 



Kuva  14: Matkaketjujapalveleva 
henkilöliikenteen kokonaisjärjestelmä 

 muodostuu eri liikennemuotojen 
verkostoista (YM opas  3 95)  

54 	 Liikenne  ja  maankäyttö  
8  KESKUSTAT  JA  KAUPPAKESKUKSET  

Kasvu ei ole  kovin  suuri, johtuen siitä että ihmiset mieluummin ajavat lähim-
pään  hypermarketiin.  Keskeinen kysymys  on  ensimmäisen marketin  tulo  kes-
kusta-alueen ulkopuolelle,  sen  jälkeen uudet marketit saattavat jopa paikalli-
sesti vähentää liikennettä, kun  market  löytyy lähempänä.  

Hypermarketien  korvaaminen asuntoalueiden  supermarketeilla  vähentäisi 
 suoritetta  noin  25%.  Tämä vaihtoehto osoittaa miten kauppojen  rakenteella  ja 

 sijoittamisella voitaisiin todella vähentää ihmisten  liikkumistarvetta.  Elektro-
ninen kaupankäynti  ja kotiinkuljetukset  vähentäisivät  suoritetta  noin  17%.  Tä-
mä  on  lähitulevaisuuden vaihtoehto, mutta  on  epävarmaa, kuinka tehokkaaksi 
järjestelmä saadaan.  

Ostosmatkojen henkilöautosuonte  on 8%,  tavaraliikenteen  liikennesuorite  
0,5%  koko  seudun  autoliikennesuoritteesta.  Siksi myöskään  päivittäistavara

-kaupan eri vaihtoehtojen väliset erot eivät  kokonaisliikenteen päästöihin  verrat-
taessa juuri näy. 

Kaupan  suuryksiköiden  vaikutusten selvitys käynnistyi  en  ministeriöiden  ja 
 laitosten,  Liikealan  ammattiliiton sekä Keskuskauppakamarin  yhteisprojektina 
 1994.  Selvitys "Kaupan  suuryksiköt  ja kunnallistalous"  valmistui  1995  ja  sitä 

täydentävä  herkkyysanalyysi  (Kimmo  Koski  ja  Pekka  Lahti) 1997. 1997-98 
 laaditaan kokoava  vaikutusselvitys.  

Matka  kes  kiva  
• Kaupunkitsajaman  

yhdistää 	1Jnnallisenrataverko.-,  
sekä linja-autojen  kauko-  ja  paikal-
lislukeoteon. Matkakeskukseen  on 

 hyvät  liityntäyhteyriet kaupunkiseu-
du/ta  jalan, polkupyörällä, taksilla  
se/cä  omalla autolla. 

Rautateiden taajama-asenta 
Taajamajunat  ja  kiskobussil  palvele-
vat  seudullista  liikennettä  kuntakes

-kusten  välillä. Liityntä  taajama-ase
-rnaIlo  on  mandollista  jalan,  polkupyh-

väitä,  taksi/la,  linja-autolla  tai  omalla 
autolla  

O Kaukoliikenteen risteysasema 
Kaukolilkentoen  linja-autojen  isteys-
asemassa eri  suunt,in  kulku  vat  lm/at 

 kohtaavat. Asema voi olla  taa/amassa  
linja-autoasema  ta,  va/tate-den  aste-
jamesså,  esimerkiksi  huoltoase  man 

 yhteydessä.  Liityntiliikenne  toimii 
pääasiassa  po/kup yrirallä, taksil/a  tai 

 omalla autolla.  Taajarsa.ss.a  voi  tulla 
 kyseeseen  myOs jalankulku. 

Vaihtopysakki 
• Vaihtopysäkiltä  liitytään  haja  -asutus- 

alueelta valtakunnalliseen  kaukolii-
koo/een Iinja-au(ojäryestelmdan. Lii-
tyntamuodot  ovat  päa  asiassa  p0/ku-
pydra,  linja-!  kutsutaksita, cvna  auto.  

Pysäkki  
Pysäkit  liittävät  maar,kaytön  joukko-
liikennejärjestelmaan  Haja-asutus -
ajue,lla pysäkkejä  palvelevat kutsu -
/?injatakSit  tai  linja-autot. Kaupunki- 
SoUdUillapysakicejäpeivelevatpa,kaj- 
lis-ja  S.eutuliikentuen  linja-autot.  Paa

-asialhnonliityntamuotoonjaia,,  tai  pol-
kupyiirä I/a. 

Rataverkko  
On  kaupunkitaajamier,  välinen suun-
kapasiteottinenja  nopea  runkojaijes-
toInta  sekä osin  seudullistaljikonn  että 
palvelevan  lähiliikenteen  verkosto.  

- Kaukoliikenteen  linja-autot  
tsirreiatrunko/är/estelma, -,a rata  ver-
kon ulkopuolella sekä  liityntaluikkentee

-nä  pitkän  matkan  junaliikentoelle 

Paikallis/jikenne  
Ka up  unidseudun paikaliisiiikenne  pal-
velee  päaosin  linja-auloirt  paikallista  
maankayttdaja  toimii  vunkojaqestel

-mien  liityntämuotona.  

Haja-asutusa/ueen  julkinen 
liikenne  
toim,, liltyr,tajacfestelrrcär,j kaukolli-
kenteen linfa-autojäqestelmaan  Kul-
kumuoto,i-,a  voivat olla täksi, kutsu -
,tinjataksi  tai  minibussi. 

Kannattamaton  yhteys voidaan os-
taa  runkokikenteenä 
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Joukkoliikenne  kaavoituksessa; Ympäristöministeriö, Alueiden käytön osasto, opas  
3 95  
Pyöräilyn edistäminen Euroopassa, esimerkkejä  ja  kokemuksia; Tielaitoksen 
selvityksiä  33/95,  TIEL 3200310  
Selvitys pyöräilyn mandollisuuksista joukkoliikenteen hityntäliikennemuotona; 
Tielaitoksen selvityksiä  1997  

Ympäristöministeriö oppaan "Joukkoliikenne kaavoituksessa" tavoitteena  on 
 saada kaavoituksen  ja  joukkoliikenteen  suunnittelun välille entistä parempi 

vuorovaikutus  ja  lisätä kaavoittajien tietoa joukkoliikenteen tarpeista. 

Suurten kaupunkiseutujen rakenteessa joukkoliikenteellä  on  keskeinen 
merkitys, eikä autokaupunkikehitys voi syijäyttää  tai  edes merkittävästi 
uhata sitä kaupunkirakenteen järjestelmänä. Keskisuurista kaupunkiseuduista 

 osa  tulee menettämään kilpailukykyisen paikallisliikenteen, ellei kehitykseen 
haluta  tai  pystytä vaikuttamaan. Pienissä kaupungeissa tyydyttävien 
joukoliikenneyhteyksien järjestäminen  on  vaikeaa, ellei joukkoliikenne-
palveluille löydetä uusia muotoja. Niissä jalankuilcuja pyöräily ovat toisaalta 
varteen otettavia vaihtoehtoja. 

Tiivis keskusta  on  joukkoliikenteen  kannalta edullinen, edellyttäen että 
joukkoliikenteellä  on  keskustassa nopeat yhteydet  ja  hyvät pysäkit. 
Keskusta-alueen  ja  kantakaupungin tiivistämien  on  edullista. Varsinaista 
liikekeskustaa ympäröivälle kantakaupungin alueelle tulisi pyrkiä 
sijoittamaan myös uutta asutusta. 

Lähiöiden ikääntyessä niiden väestö vähenee. Tämä heikentää kaupallisten 
palvelujen  ja  joukkoliikenteen  säilyttämistä. Lähiöitä  on  tarpeen uudistaa  ja 

 täydentää  ja  niiden välisiä yhteyksiä pitäisi kiinteyttää liittämällä uusia 
alueita nauharakenteeseen. Työpaikkojen sijoittaminen asuntoalueille  tai 

 niiden välittämään läheisyyteen, vaikkei juuri matkasuoritteita säästäkään, 
parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Matkat ovat ruuhkasuuntaa 
vastaan, eli tasaavat joukkoliikenteen kuormitusta. 

Autokaupunkikehityksen  seurauksena kaupungeissa  on  irrallaan muusta 
rakenteesta olevia pientaloalueita, joille ei ole voitu järjestää kunnollisia 
joukkoliikenneyhteyksiä  tai  niiden hoito tulee kalliiksi. Lähipysäkkien 
kohdalle voidaan kehittää liityntäpysäköintiä. Kerrostaloalueita reunustavat 

 tai  niiden välissä sijaitsevat omakotialueet mompuolistavat väestöpohjaa  ja 
 tuovat myös joukkoliikenteelle lisäkäyttäjiä. 
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Lähtökohtana uutta maankäyttöä sijoitettaessa  on  sijoittuminen olemassa 
olevien  tai  suunniteltujen joukkoliikenneyhteyksien varaan. Suunniteltujen 
yhteyksien tulee myös olla realistiset. Harkittaessa lisärakentamista 
parhaiden pysäkkien yhteyteen  on suosittava  sellaista maankäyttöä, joka 
tukeutuu joukkoliikenteeseen  ja  lisää  sen  käyttäjiä. 

Maija Vähä-Rahka kartoitti pyöräilyn edistämistä eräissä Euroopan maissa  ja 
 kokosi  sen  perusteella ehdotuksia siitä, miten sitä voisi meilläkin tehdä. 

Keskeistä  on  eri osapuolten  välisen  yhteistyön parantaminen - pyöräilyn 
edistäminen  on  muutakin kuin pyöräteiden rakentamista. Päävastuu  on 
liikenneministeriöllä,  mutta esim. tiepiirien  ja  kuntien olisi laadittava  koko 

 kunnan kattavat pyöräilyverkostosuunnitelmat yhdessä. 

Eheä verkosto  on  tärkeä,  sillä jos  reitti katkeaa useassa pisteessä, ei 
keskustan sileäksi kivetyllä vyöhykkeellä ole monta käyttäjää. Polkupyörä- 
yhteyden ei kuitenkaan aina pidä olla erillinen raitti, vaan tarvitaan looginen, 
jatkuva, kaikille käyttäjille turvallinen  ja  sujuva verkosto. Liikenteen 
rauhoittaminen, risteysten selkiyttäminen, selkeä viitoitus  ja pinnoitteellakin 

 tehtävä merkintä, pyöräkaistat ajoradoilla, pyörien odotustilat, myös 
pyöräilyä palvelevat kiertoliittymät: muun muassa näitä keinoja  on  kokeiltu 

 ja  todettu tehokkaiksi. 

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

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

Pyörällä tehtävän liityntäliikenteen edistämisellä luodaan vaihtoehtoja auton 
käytölle pidemmillä matkoilla. Pyörän pysäköinnin joukkoliikenteen ase-
malle tultaessa  ja  sieltä pos lähdettäessä  on  oltava sujuvaa  ja  pyörän kulje-
tuksen edullista. Pyörän vuokrausmandollisuuksia  ja valvottua  säilyttämistä 
olisi tarvetta kehittää. 
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Kaupunkiympäristössä  liikenteen  ja  maankäytön  välisen  vuorovaikutuksen on-
gelmat ilmenevät selkeinmiin silloin, kun suurta liikennevirtaa palvelevaa 
väylää yritetään sijoittaa kaupunkiin. Ongelmat ovat myös synnyttäneet huo-
mattavia ristiriitoja liki aina, kun tällaisia hankkeita  on  suunniteltu -  70-luvun 

 Turku-Piikkiö-Naantalitien projektista  90-luvun  alun Pasilanväyläprojektiin. 

Kaupunldliikenteen pääväylän  suunnittelun  on  perustuttava kaupunkiraken-
teen,  koko liikenneverkon ja  väylän merkityksen tarkkaan arviointiin. Muut 
kadut  ja  mandollisesti pois jäävät entiset pääväyläosuudet  on  muutettava vas-
taamaan uutta asemaansa verkossa. Vanhastaan pääkatujen luonne, näyttävyys 

 ja  kauneus suunniteltiin vastaamaan niiden merkitystä kaupunkirakenteessa. 
Sama vaatimus koskee uusiakin pääväyliä. Tällaisen laadun saavuttaminen  on 

 kuitenkin vaikeaa, koska menetelmät  ja  keinot  on  sovitettava nykyliikenteen 
vaatimuksiin.  On  luotava 'liikkeen arkkitehtuuria'. Suomessa  on  esimerkkejä 
tästä pyrkimyksestä, mutta ei olla täysin osattu päättää, halutaanko tehdä huoli-
teltua arkiympäristöä vai luoda hätkähdyttävää monumenttia. Kokonaisympa-
ristön  on  silloin voinut jäädä melko sekalaiseksi. 

Erityisen ongelmallisia ovat kaupunkia ohittavat väylät, ohikulkutiet, kehätiet 
 ja  muut tangenttiväylät. Juuri nämä muodostavat pääosan kaupunkiseutujen 

yleisistä teistä. Tunneleilla saatetaan ratkaista liikenteen välittömistä häiriöistä 
johtavia ongelmia, mutta niiden yhteys kaupunkirakenteeseen  on  yhtä heikko 
kuin tangenttiväylienkin.  

10.1  Suurten väylien suunnittelu 

Suunnitteluun  on  etsitty keinoja hahmottamalla, mitä ehtoja kaupunkiympräsi
-tö  asettaa suurille väylille  ja mirikälaisin ratkaisuin  näihin ehtoibin voidaan 

vastata. 

Kaupunkimoottoriväylän utopiat; Tielaitoksen  selvityksiä  36/94, TIEL 3200245 
Autoiijan  näkökulmaa korostava väyläympäristön suunnittelu; Tielaitoksen 
selvityksiä  54/94,  TIEL 3200263 (video  Autoilijan näkökulma ympäristön suunit-
telussa) 
Visio tiiviistä moottorikadusta; Tielaitoksen selvityksiä  42/95, TIEL 3200323 
Päiiväylät kaupunkirakenteessa - suunnittelupeli;  muistio  1997 
Tiekokemus, tierakenteet  ja  taide;Tielaitoksen  selvityksiä  16/97 
Autoilukokemus, mekanisoitu  liike  ja virtualisoituva  maisema,  Tielaitoksen selvi-
tyksiä  17/97 



58 	 Uikenne  ja  maankäyttö  
lo  SUURET  VAYLAT  KAUPUNGISSA 

Helsingin Teknisen Korkeakoulun arkkitehti-  ja insinööriopiskelijoista 
koostuneet  työryhmät loivat  Heikki  Kukkosen johdolla moottoriväylä-
utopioita. Tarkoituksena oli kehittää yhteistyötä yhteisen kohteen suunnitte-
lussa. Opiskelijatasollakin yhteistyön syntyminen voi olla työlästä, mikä 
näkyi kurssin osanottajamäärässä. Yhteistyön opiskelua ei ehkä koettu erityi-
sen tärkeäksi. Ammatteihinsa urautuneiden suunnittelijoiden keskuudessa  se 

 joskus koetaan liki mandottomaksi.  Sen  sijaan töiden päästyä käyntiin tuntui 
siltä, että ainakin näissä ryhmissä luova yhteinen työ oli täysin luonnollista, 
kun kellään ei ollut omaa reviiriä vaijeltavanaan. Ryhmien kohteina olivat 
Landentie Keravan Ahjossa, Helsingissä Mannerheimintie, Nollakehä  ja  Itä- 
väylä. Kaikissa töissä näkyi, miten tärkeää  on ymmartaa juuri tämän väylän 
merkitys kaupungissa  ja  hahmottaa väylää ympäröivän kaupunkirakenteen 
luonne  ja  toiminnat. Siinä missä Mannerheimintiestä voisi kehittää kau-
pungin olohuoneen, Itäväylä olisi kehitettävä itäsuunnan uudeksi pääkaduksi.  

Kuva  15:  Mannerheimintie Eduskuntatalon kohdalla (selvitys  36/94) 

A

_______I 

B 	 -  I I 	1 

A  Leikkaus tx,sallLsmuseonja  
talon  kohdalta. 

	

\\ 	\\___ 

Mannertielmintien suitwiitelmaluannos 	B:  Leildcaus  Stockmannin kohdalta. 

•  LINJA- 
MANNEREHEIMINTIEN  TUNNELI  

	

KAMPIN  METROASEMA 
	

RAUTATEASEMAN LUOLAT  

Leikkaus  meirotunnelin  suuntaisesti  I  
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Jouko  Berg  tarkastelee autoilijan näkökulmaa korostavan  väyläympäristön 
 suunnittelun  selvityksessään työskenetelymetodia,  joka perustuu kolmiulottei-

sen tilan, liikkeen, nopeuden  ja  ajan merkitykseen  -  liikkeen arkkitehtuuriin. 
 Esimerkkikohteena  on Linnainmaan  alue  Tampereen  itäisen ohikulkutien var-

rella.  

Moottoriväyläutopiasta  'tiiviin  moottorikadun' visioon  siirryttäessä, tukena 
ovat runsaat ulkomaiset esimerkit, mutta ongelmana selvittää, mikä  on  niiden 
merkitys suhteutettuna Suomen  liikenneoloihin  ja  suomalaisiin kaupunki- 
malleihin. Seppo Karppisen, Hannu Haavan  ja  Maija  Krankan  selvityksessä 
katu-sana pyrkii ilmaisemaan suhteen läheisyyttä. Toisin kuin moottoritiellä, 
joka etenee ympäristöstään  irrotettuna, moottorikadun  fyysiset ominaisuudet 
muuttuvat  läpäistävän taajamarakenteen  mukaisesti.  Moottorikatu  saattaa 
olla myös toiminnallisesti osana kaupungin  katuverkkoa.  Sen nopeustavoite 

 on 60.. .80 km/h. Moottorikatuvisiossa on  etsitty hyvän  moottorikadun 
 ominaisuuksia, joita  on  tiivistetty muutamaksi  pääkohdaksi: 

•  ensin  ratkaistaan asukkaiden ongelmat, sitten tekniikka  -  lisäarvoa 
 moottorikadun  ympäristön asukkaille  

•  tarvitaan toimia myös muulla  verkolla 
•  tavoitteena ei ole tarjota  lisakapasiteettia  vaan vähentää haittoja 

 • moottorikatu  on  osa kaupunkirakennetta 
• moottorikatu  palvelee myös paikallista liikennettä  
• kiertoliittymä  kytkee  moottorikadun  luontevasti  katuverkkon 
• moottorikatu  mahtuu tarvittaessa  pieneenkin  tilaan  
• moottorikadun estevaikutus  on  vähäinen, parhaimmillaan  se  luo uusia 

yhteyksiä  tai  toimintoja  
•  tunnelin  suu liitetään  luontevaksi  osaksi muuta  kaupunkiympäristöä 
•  väylällä  on  oma identiteetti  ja  se  korostaa samalla paikkaa  
• melusuojaus  on  mandollista hoitaa tehokkaasti  
•  sopiva  nopeustaso maaraytyy  ympäristön  ja verkollisen  aseman 

perusteella.  

Pääväylät kaupunkirakenteessa - suunnittelupeli  muodosti  moottorikatuvisioon 
 perustuvan kokeilun, jonka tavoitteena oli kehittää  kaupunkirakenteessa  olevi-

en  pääväylien  suunnittelua suomalaisten esimerkkien avulla.  Esimerkkikoh-
teiksi  valittiin Hämeenlinnan  Paasildventien  jatkaminen yhtenäiseksi valtatien 

 3  ja  valtatien  10  välillä sekä valtatien  5  parantaminen Kemijärven keskustan 
kohdalla. Työ tehtiin alueen eri suunnittelun asiantuntijoista koottujen ryhmien 

 suunnittelupelin  muodossa. Menetelmä osoittautui peliin osallistuneiden  tie-
piirin, kuntien  ja  liittojen edustajien mielestä hyväksi tavaksi kehittää suunnit-
telijoiden yhteistyötä.  
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Tiekokemus, tierakenteet  ja  taide-selvityksessä Hilkka  Lehtonen,  Martti Hon-
kanen, Timo Kalanti,  Jani Päivänen, Carita Päivänenja  Johanna  Pekkanen ovat 
tutkineet, miten suuria liikenneväyliä koetaan ympäristöinä. Kohteina olivat 
Helsingin Länsiväylä  ja Turuntie.  Molempiin väyliin suhtauduttiin melko 
myönteisesti; ne koettiin kuitenkin eri tavoin. Turunväylä  on  käyttäjilleen  arid

-nen  itsestäänselvyys, Länsiväylä erityisluonnetta omaava tuote, imagonraken-
taja, joka sopi paremmin Espoon kaupungin imagoon kuin kaupunkikuvaan. 
Maiseman koettiin teknistyneen Länsiväylän muutostoimenpiteiden johdosta. 
Myönteisimmin Länsiväylään suhtautuivat autoilijat, sekä ryhmänä korkeasti 
koulutetut  ja  ammatissaan visuaalisesti suuntautuneet - paitsi arkkitehdit. 

Teitä ei yleensä mielletä yksilöllisiksi  ja merkitseviksi.  Pysyvänä  ja  erityisenä 
tietä kokevat lähinnä  sen  vieressä asuvat, joiden kokemuksessa taasen tien 
haitat ovat keskeisessä asemassa. Vaikka auton kuljettaja ei juuri koe tietaidet

-ta,  sitä voidaan perustella niin kyydissäolijoiden kuin pyöräilijöiden  ja  jalan-
kulkijoiden kannalta. Ongelmana  on  ympäristön monikerroksellisuuden saa-
vuttaminen siten, että eri nopeuksilla liikkuvat voivat kokea  sen  myönteisesti. 
Uusia teitä rakennettaessa  ja  entisiä parannettaessa voidaan hyvinkin lähteä 
teistä yksilöllistettyinä tuotteina. Tielle voidaan luoda oma proflili. Tietaide  on 

 tässä yksi mandollinen keino. Ajatuksen ei tarvitse merkitä suurta  ja  laajaa 
kohdetta, vaan pikemminkin tiettyä johtoajatusten soveltamista. Tietaiteen uu-
sia lähtökohtia voi löytää yhteyksistä opastus-  ja ohjausjärjestelmiin.  

Timo Kalanti tarkastelee autoilukokemusta tilan  ja  ajan kokoonpuristumisen 
kautta. Samalla kun informaation välityksen  ja  liikenteen nopeus  on  kasvanut, 
sanomia lähettävien  ja  välittävien ihmisten kehot ovat hidastuneet  ja  passivoi-
tuneet. Tietoverkossa liikkuva ihminen  on  fyysisesti paikallaan samoin kuin 
kuljettaja  on  paikallaan autonsa istuimessa.  Auto  muuttaa käyttäjänsä suhteen 
ympäristöön; autoilija ei ole samassa tilassa ympäröivän maiseman kanssa. 

Tieympäristön  suunnittelija  on  perinteisesti joutunut tasapainottelemaan  ha
-vaittavuuden  ja  katseen liian pitkän kiinnittymisen välillä. Mutta  jos  pitää 

paikkansa, että kuljettaja ajaessaan havaitsee  vain  kaukana horisontissa näky-
vät monumentaaliset rakenteet, tiemaiseman arkldtehti voi keskittyä matkusta-
jien katseen suuntaamiseen mitä hätkähdyttävimpiin teoksiin.  Sillä tiemaise

-man  muotojen  ja  valaistuksen täytyy olla hätkähdyttäviä,  jos  niiden toivotaan 
olevan edes havaittavia. Niiden  on  erotuttava  lumen, sateen  ja märän  tuulilasin 
läpi,  ja  ne joutuvat kilpailemaan tierakenteiden massiivisuuden kanssa. 
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10.2 Pääväylien tilakartoitus  

Osana yleisten teiden ympäristön tilan kartoitusta tiepiirit ovat selvittäneet alu-
eensa pääväylien tilaa  1995-97.  

Kapunkiseutujen pääväylät - tilaselvitys; Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  41/95, 
TIEL  4000118 
Päaväylät  kaupunkialueella,  kaupunkikuvalliset  lähtökohdat;  Tielaitoksen selvi-
tyksiä  64/95,  TIEL 3200339 
Kaupunkiseutujen pääväylät, tilakartoituksen  yhteenveto;  Tielaitoksen  selvityk-
siä  1997 

Tilakartoituksen  perustaksi  Staffan Lodenius ja  Pekka Seppälä selvittivät 
pääväylien luonnetta. Päätiet ovat vanhastaan kulkeneet taajamien läpi  ja 

 johtaneet kaupunkien keskustoihin. Maankäytön laajetessa mittakaava  on 
 muuttunut, mutta rakenne säilynyt. Kaupunkirakenteen  haj oaminen ja  pyrki-

mykset torjua liikenteen häiriöitä  on  vienyt väylät keskustan  ja  taajamien 
reunoille  tai  ulkopuolelle. Uudet tiet sivuavat tangentteina maankäytön 
vuosirenkaita. Niiden jaksotus  ja ympäristösuhde  tulee epämaaralseksi  ja 

 luonnollinen orientoitavuus katoaa. Tangenttiväylät ovat kaupunkimaisten 
yhdyskuntien tyypillisin  ja ongelmallisin  yleisten teiden ryhmä.  

20...320 000  asukkaan kaupunkien taajama-alueilla  on  yhteensä noin  1100 
km Tielaitoksen hallinnoimia pääväyliä.  Kun tähän lisätään runsaat  200 km 
pääkatuja,  jotka täydentävät liikenneverkkoa yhtenäiseksi verkoksi  ja 

 välittävät seudullistakin liikennettä,  on pääväyliä  yhteensä noin  1300 km. 
• Säteettäisiä  teitä  on  niistä vajaa 	50%  
• ohikulku-  ja kehäväyliä  noin 	40% 
• yhdysteitä yms.  noin 	 15%.  
Suunnitelmien mukaan  on  tarkoitus rakentaa uusia kehämäisiä väyliä joka 
toisessa yli  20 000  asukkaan  ja  joka neljännessä  alle  20 000  asukkaan 
kaupungissa. Sisääntuloväyliä  on  tarkoitus siirtää kaupungin kaduiksi noin 
kandessa kaupungissa kolmesta - tulevaisuudessa valtaosa kaupunkiseutujen 
yleisistä teistä  on  nimenomaan tangenttiväyliä.  

Gerd  ja Klas  Hytönen määrittelivät pääväylien kaupunkikuvallisia lähtö-
kohtia. Pääväylä asettaa suunnittelijoilleen suuret vaatimukset. Suunnit-
telusta 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: 
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•  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  
•  sijainnin korostaminen;  sen  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.  

Ensimäisenä  tiepiirin  selvityksenä  valmistui  Savo-Karjalan selvitys elokuus-
sa  1996. Lapin kaupunkiseutujen pääväylien tilaselvityksessä,  joka valmistui 
syyskuussa, asetetaan seuraavat tavoitteet:  

Tilaselvityksen  tavoitteena  on  muodostaa yleiskuva tiepiirin kau-
punkien  ja  niiden lähikuntien  pääväylien  ympäristön tilasta. Tavoit-
teena  on  myös löytää kaupunki-  ja  kuntakohtaisen  tarkastelun tulok-
sena  pääväylien  hyvät ominaisuudet sekä tunnistaa niiden kriittiset 
kohteet  ja  parantamismandollisuudet. Kaupunkiseutukohtaisten  tar-
kastelujen  sekä niihin liittyvän seuranta-  ja  sidosryhmätyöskentelyn 

 tavoitteena  on tiedonhankinnan  lisäksi lisätä eri osapuolten sitoutu-
mista yhteisiin tavoitteisiin.  

Tilakartoituksen  yhteenveto laaditaan vuoden  1997  aikana.  Tilakartoitus  an-
taa perustan vuonna  1993  ilmestyneen  "Pääväylät  kaupunkialueilla" -ohj een 

 kehittämiselle.  

10.3  Rinnakkaisväylät 

Moottoriväylän  rinnalle tarvitaan usein  maankäyttöä  välittömämmin palvele-
vaa  väylästöä  ja  uutta väylää tehtäessä  jää  yleensä myös  siihenastinen tieyhteys 

 muuhun käyttöön.  

Moottoriväylien rinnakkaistiet, esiselvilys  alemman tieverkon ominaisuuksista 
 ja  suunnitteluperiaatteista moottoriväylän liikennekäytävässä; Tielaitoksen  selvi-

tyksiä  87/95,  TIEL  3200362  
Heinolan Siltakatu, liikennesaneerauksen yleissuunnitelma; Heinolan kaupunki 

 1994  
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Moottoriväylien rinnakkaistiet-selvityksessä Pekka Tuomiranta, Auli Heinä-
nen,  Jukka  Laakso,  Tam  Hurme  ja Janne Lintilä tarkastelevat moottoriväylän 
liikennekäytävän  toimintaa  ja moottoriväylän  rakentamisesta aiheutuvia muu-
toksia liikenneverkossa  ja  maankäytössä. Rinnakkaisyhteys palvelee sitä 
yleistä liikennettä, joka ei voi käyttää moottoriväylää.  Se  voi myös toimia  va-
ratienä, erikoiskuljetusten reittinä  tai  väylän lisäkapasiteettina. 

Suomessa rinnakkaistienä toimii yleensä vanha valtatie. Koska pääosa vanhan 
tien liikenteestä  on  siirtynyt uudelle väylälle, eivät rinnakkaistieksi jääneen 
tien tekninen taso  ja liikenteellinen  merkitys enää vastaa toisiaan - taso  jää  liian 
korkeaksi  ja liikenneturvallisuus  liian heikoksi. Tähän ei aina olla varauduttu 
liikennekäytävän maankäyttö-  ja liikennesuunnittelussa.  Uusi liikennetilanne 
voi antaa mandollisuuden vanhan tien huomattaviinkin muutoksiin, etenkin 
taajamien kohdalla. 

Heinolan ohikulkutien toteutuessa pääkatu, Siltakatu, jäi kapungin sisäiseksi 
pääväyläksi. Ohikulkutien suunnitteluprosessissa Tielaitos ei toistaiseksi ole 
selvittänyt käytöstä pois jäävän yleisen tien muutostarpeita eikä normaalisti 
osallistu myöskään tämän osuuden muutoksen kustannuksiin. Vuonna  1994 

 tehdyssä Heinolan Siltakadun liikennesaneerauksen yleissuunnitelinassa  (LT- 
konsultit) esitetään, miten kadun luonne  ja  ilme voidaan muuttaa vastaamaan 
uutta toiminnallista roolia, osaksi keskustan katuverkkoa. 

Maanalaisten tilojen suunnittelu-  ja rakentamisohjeet; Ympäristöministerio, 
Alueidenkäytön  osasto, Ympäristoopas  16 1997 

Kaupunkirakenteessa tunneliratkaisu  on  tapa vapauttaa maa-aluetta muuhun 
käyttöön.  Jos moottoriväylä on  tehtävä,  on tunnelivaihtoehto  paikallisten 
asukkaiden kannalta eniten kestävän kehityksen mukainen hanke: tunneli 
vähentää liikenteen aiheuttamaa melua sekä mandollistaa tiealueen 
häiriöttömän ylittämisen. Samalla syntyvä ekokäytävä sallii eläinten 
siirtymisen väylän ylitse. Toisaalta tunneli ei poista liittymätarpeita eikä 
liittymien vaikutuksia maankäyttöön.  Tunnelin  rakentaminen  on 
normaalikalliossa  halpaa, mutta sisustaminen  ja  kunnossapito melko kallista. 
Muualla yleiset katetut kadut ovat kalliit,  ja  niitä  on  meillä hyvin vähän. 
Maanalaisia pysäköintilaitoksia  on  sen  sijaan  jo  suuri määrä. 

Tunnelirakentamista  on  myös kritisoitu. Tunneli erottaa väylän käyttäjän 
kaupunkirakenteesta, vaikeuttaa orientoitumista, andistaa käyttäjää, heiken-
tää mandollisuuksia kehittää joustava liikennejärjestelmä  ja  tarjoaa 
suunnittelij  alle liikenneongelmien  oireiden ratkaisuksi tekniikkapillerin, kun 
pitäisi hoitaa ongelmien syitä. 
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Niin luonnonympäristössä kuin tiiviissä kaupungissa tunneli edesauttaa 
alueen yhtenäisyyden, toimivuuden  ja  viihtyisyyden säilymistä. Näiden 
näkökohtien arvo nousee, joten tunneleita tulee melko varmasti lisää,  jos 

 uusia teitä  tai  katuja tällaisilla alueilla enää tehdään.  

10.4  Meluntorjunta  

Jos  asutus  on  tarpeeksi lähellä tietä,  jo  melko pieni liilcennemäärä saattaa ai-
heuttaa asukkaita häijitsevää melua. Merkittävää meluhaittaa esiintyy  kulten- 
kin  yleensä  vain  suurten väylien varrella. 

Liikennemelu; seminaarimoniste, HKRn  julkaisu  7/93  
Tietoja suunnitelluista  ja toteutetuista meluesteistä;  moniste  1993 
Meluhaittojen korvauskäytännöstä tietoimituksissa; Tietaitoksen  selvityksiä  7/95, 
TIEL 3200285 

Meluntoij  unta  on  yksi Tielaitoksen ympäristötutkimuksen  ja  -kehittämisen 
pääteemoja; liikenne  ja maankäyttö-projektissa painottuu meluntorjuntaa kos-
kevien ratkaisujen kehittäminen  ja  tiedon levittäminen. Meluesteiden käsittely 

 on  ollut usean arkkitehtuurikilpailun  ja  yhden opintomatkan kohteena (kts.  s. 
12-13)  ja  sitä  on  myös käsitelty Helsingin kaupungin kanssa järjestetyssä  se-
minaariss& 

Meluhaittojen korvauskäytännön  selvityksessä  Hanna  Heikkilä kokosi tietoja 
siitä, miten meluhaitoista  on  suoritettu korvauksia  ja millä  perustein. Korvaus-
ten laskentaperusteet  ovat muodostuneet melko vakiintuneiksi. Tietystä  oh-
jearvoja ylittävästä ulkomelutasosta  arvioidaan tietoimituksessa aiheutuvan 
haittaa tietyn prosenttimaarankiinteistön arvosta - usein  1,5%  kustakin desibe-
listä, jolla melutaso päivisin ulkona ylittää  55  dB:n. Ympäristövahinkolain 

 mukainen käytäntö saattaa kuitenkin muodostua toisenlaiseksi, koska korvaus 
ei silloin liity kiinteistöä koskevaan toimitukseen. 
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