
Harri  Andersson 

SI  Tielaitoksen  strateginen projekti 

Tielaitos 	Liikenne  ja  maankäyttä - jälkiarviointi 

-  

Tielaitoksen 
 selvityksiä  

6/1 998 

Helsinki 1998 

TI  EHALLI  NTO  
Tie-  ja  Jiikenneolojen 

 suunnittelu 

1+1 3?  



Tielaitoksen  selvityksiä  
6/1998  

Harri  Andersson 

SI  Tielaitoksen  strateginen projekti 

Liikenne  ja  maan käyttö  - jälkiarviointi 

Tielaitos  
11  EHALLJNTO  
Tie-ja  liikenneolojen suunnittelu  

Helsinki 1998  



ISBN 951-726-406-2 
ISSN 0788-3722  

Oy  Edita  Ab 
 Helsinki 1998  

Joutsenmerkin  arvoinen paperi  

Tielaitos  
TI  EHALLI  NTO  
Tie-  ja  Iiikenneolojen  suunnittelu 

 Opastinsilta  12 A  
PL33  
00521 HELSINKI  
Puhelinvaihde  020444 151  



ANDERSSON,  Ham:  Liikenneja maankäyttö -jälkiarviointi.  Helsinki 1998,  Tielaitos. Tielaitoksen 
 selvityksiä  5/1 998. 58s.  + liitt.  3s. ISBN 951-726-406-2, ISSN 0788-3722.  

Asiasanat  liikenne,  lilkennevaylät, maankäyttö,  ympäristö,  ympäristövaikutukset 
Aiheluokat  02, 05, 10, 30 

Ti  ivistelmä 

Tielaitoksen  ja  eri yhteistyötahojen vuosina  1992-1996 toteuttaman  strategisen  tutki-
mus-  ja  kehittämisprojektin 'Liikenne  ja maankäyttö'  tavoitteena oli tuottaa monia- 
laista perustietoa liikenteen  ja  maankäytön välisestä vuorovaikutussuhteesta sekä 
selvittää  sen  suhteen erilaisten ratkaisumallien vaikutuksia. Tutkimusohjelma toteu-
tettiin vuosittain erilaisten teemojen puitteissa,jotka liittyivät  mm. liikennejärjestelma

-suunnitteluun, erikokoisten taajamien liikenteeseen, kaupunkirakenteen muutokseen 
 ja  kaupunkien liikenneväyliin. Teemoille etsittiin yhtymäkohtia yhdyskuntakeh itykselle 

tärkeistä päämaanstä,  kuten ehjästä kaupunkirakenteesta, tasapuolisista liikku-
mismandollisuuksista, keskustojen elinvoimaisuudesta  ja ympäristövaikutuksista. 
Strategisen projektin  valmistuttua  sen  johtoryhmä päätti vuoden  1997  alussa teettää 
jälkiarvioinnin, jossa haluttiin selvittää osaprojektien onnistuneisuutta suhteessa 
laajan  ja  monivuotisen tutkimusohjelman perustavoitteeseenjateemakokonajsuuksjjn. 

Jälkiarviointi  jaettiin kolmeen eri osatehtäväan: ensimmäisessä vaiheessa tehtiin 
osaprojektien tuottaniien raporttien sisällöllinen arviointi, toinen vaihe toteutettiin 
kyselynä osaprojektien tekijöille  ja kolmas  vaihe tutkimustiedon käyttäjien 
haastattelujna. Sisällöllisen arvioinnin kohteena oli tutkimuskokonajsuuden aikana 
kaikkiaan noin  90  syntynyttä erilaista raporttia, artikkelia  tai ohjeistoa.  Pääasiassa 
kysymyksessä  on  melko selvästi hankkeita, joiden luonne  on  painottunut selvi-
tysluonteiseen tutkimukseen  tai  suunnittelua palvelevaan sovellettuun tutkimukseen, 
sensijaan tieteellistä perustutkimusta ei hankkeisiin juuri sisältynyt. Tutkimus- 
kokonaisuudessa oman selkeän ryhmänsä muodostavat liikenneväyliäja niiden maan-
käyttövaikutuksia käsittelevät tutkimukset (kuten taajamateitä, kaupunkiseutujen 
pääliikenneväyliäja kaupunkien uusia liikenneväyliä käsittelevät tutkimukset). Näis-
sä hankkeissa  on  muita enemmän nähtävissä soveltavaa tutkimusta  ja  ne ovat myös 
tarjonneet selviä ohjeita liikenneväylien rakentamiselleja niiden ympäristövaikutuksille. 

 Strategisen projektin  toinen temaattinen kokonaisuus käsittelee kaupunkirakennettaja 
 sen  muutosta osana liikennejärjestelmien kehitystä. Teema  on  käsittelyn  ja  tutkimus-

tulosten kannalta ollut selvästi ongelmallisempi kuin edellinen. Siinä  on  myös pyritty 
teoreettisempaan tutkimusotteeseen  ja  tutkimustulokset ovat jääneet monissa 
osaprojekteissa  varsin  yleisiksi, mikä haittaa niiden suoraa soveltamista käytännön 
suunnitteluun. Tutkimusohjelman muut teemakokonaisuudet ovat osaprojektien nä-
kökulmasta edellisiä hajanaisempia, joskin ne nostavat esille nykyisen yhdyskunta- 
kehityksen tärkeitä kysymyksiä, kuten keskustauudistus, keskustan ulkopuolisten 
kauppakeskusten rakentamisen vaikutukset  ja  tulevaisuuden liikkumisympäristot. 

Tutkimusten tekijöidenja tutkimustiedon käyttäjien yleisarviot strategisestaprojektis
-ta  nostivat positiivisesti esille  sen  laajuuden  ja  monipuolisuuden. Tutkimuskokonaisuutta 

pidettiin myös kunnianhimoisena  ja sen  katsottiin osoittavan tielaitoksen roolin 
muuttumista perinteisestä tiesuunnittelusta  ja tierakentamisesta  kohti laajempaa yh-
teiskunnallistaja yhdyskunnan kehitystä koskevaa keskustelua. Kyselyssäja haastat-
teluissa katsottiin  strategisen projektin  muodostaman tutkimuskokonaisuuclen  (sen 

 asettamien tavoitteiden) painottavan teemoissaan hyvin liikennejärjestelmia sekä 
kaavoitustaja maankäyttöä, laajoja teemoja  ja ympäristönäkökulmia.  Sensijaan sosi-
aaliset näkökulmat olivat teemoissa heikosti edustettuina. Liikenteen  ja  maankäytön 
vuorovaikutusta käsittelevässä tutkimuksessa osaprojektien tekijät pitivät erityisen 
tärkeänä selvittää yhdyskunnan rakenteellisen kehityksen kontrollia, ympäristö- 
vaikutusten parempaa tunnistamista sekä autoliikenteen vähentämistä koskevien 
ratkaisujen löytämistä. Autoliikenteen joustavuuden lisäämistä  ja saavutettavuuden 

 parantamista ei sensijaan pidetty tärkeänä tutkimusteemana. 



Trafik och  markandvändning -  utvärdering 

Nyckelord trafik, trafikleder,  markandvändning,  miljö, miljökonsekvenser 

Sammandrag 

Det strategiska forsknings- och utvecklingsprojektet 'Trafik och markanvändning' 
som Vägverket i samverkan med olika samarbetspartners genomförde åren  1992 - 
1996  hade  till  syfte att producera mångsidig basinformation om växelverkan mel-
lan trafik och markanvändning och från denna utgångspunkt kartlägga effekterna 
av olika lösningsmodeller. Forskningsprogrammet drevs årligen kring olika teman 
med anknytning  till bl.a.  planering av trafiksystem, trafik i tätorter av olika storlek, 
ändringar i stadsstrukturen och städernas trafikieder.  Man  sökte beröringspunkter 
mellan temana i  for  samhällsutvecklingen viktiga mål, såsom  en  helgjuten stads-
struktur, likvärdiga möjligheter att röra sig, livskraftiga stadskärnor och miljökon-
sekvenser. När det strategiska projektet slutfbrts beslöt dess ledningsgrupp i början 
av  1977  att låta utvärdera projektet för att klarlägga hur väl  man  i delprojekten nått 

 de  uppställda målen och det omfattande och fleråriga projektets grundläggande mål 
och temahelheter. 

Utvärderingen indelades i tre deluppgifter: i fas ett bedömdes innehållet i rappor-
terna från delprojekten, fas två genomfördes som  en  enkät  till  dem som arbetat i 
delprojekten och fas tre som intervjuer med dem som utnyttjade forskningsrönen. 

 Den innehålismässiga  utvärderingen omfattade totalt  ca 90  rapporter, artiklar eller 
anvisningar som producerats  under  projektets gång. Huvudsakligen rör det sig om 
forskningsprojekt med karaktären av utredningar eller tillämpad forskning  till  un-
derlag för projekteringen. Vetenskaplig grundforskning ingår däremot  på  det hela 
taget inte i projekten.  I  forskningshelheten ingår som  en  klart avgränsad grupp un-
dersökningar som gäller trafikleder och deras effekter  på  markanvändningen 
(exempelvis undersökningar rörande tätortsvägar, stadsregionernas huvudtrafikle-
der och städernas nya trafikleder). Dessa projekt  är  mer  än de  övriga inriktade  på 

 tillämpad forskning och  de  har också resulterat i klara anvisningar för anläggnin-
gen av trafikieder och för deras miljökonsekvenser. Det strategiska projektets andra 
tematiska helhet behandlar stadsstrukturen och förändringarna i  den  som  en del  av 
trafiksystemens utveckling. Temat var betydligt mer problematiskt att behandla  än 

 det föregående, och samma gäller resultaten.  Man  har här också anlagt ett mera 
teoretiskt synsätt, och i många delprojekt har undersökningsresultaten varit mycket 
allmänna, vilket försvårar deras direkta tillämpning i  den  praktiska projekteringen. 
Forskningsprogrammets övriga teman  är  från deiprojektens synvinkel mera split-
trade  än de  föregående, även om  de  lyfter fram viktiga frågor i  den  nuvarande 
samhällsutvecklingen, såsom centrumförnyelsen, vilka effekter byggandet av han-
delscentra utanför centrum får och framtidens trafikmiljöer.  

De  som genomförde det strategiska projektet och  de  som utnyttjade dess resultat 
underströk i sina generella bedömningar det positiva i projektets bredd och mångsi-
dighet. Forskningshelheten ansågs också ambitiös och sågs som ett uttryck för väg-
verkets ändrade  roll  där tyngdpunkten fc5rskjuts från traditionell vägprojektering 
och väganläggning  mot en  bredare debatt om samhället och samhällsutvecklingen. 

 I  enkäten och i intervjuerna ansågs att det strategiska projektets forskningshelhet 
 (de  uppställda målen) i sina teman väl framhävde trafiksystem samt planläggning 

och markanvändning, breda teman och miljösynpunkter. Däremot var  de  sociala 
frågorna svagt företrädda i temana.  De  som genomförde deiprojekten rörande 
växelverkan mellan trafik och markanvändning ansåg det särskilt viktigt att kart-
lägga kontrollen av samhällets strukturella utveckling, att bättre identifiera miljö-
konsekvenser och att finna lösningar som minskar biltrafiken. Att öka flexibiliteten 
i biltrafiken och firbättra tillgängligheten ansågs däremot inte som ett viktigt 
forskningstema. 



Traffic and land use  -  post-evaluation 

Key words transport, traffic corridors, land use, environment, environmental impact 

Abstract 

The goal of the "Traffic and land use" strategic research and development project 
realised by Finnra and various cooperative agencies was to produce diversified ba-
sic information on the interaction between traffic and land use. The effects of diffe-
rent solution models were also studied. The research programme was realised wit-
hin the framework of various yearly themes related to transportation system plan-
ning, traffic in different-sized built-up areas, changes in urban structures and urban 
traffic corridors. The themes pursued common points of interest with important ob-
jectives of community develdpment, such as intact urban structures, equal opportu-
nities of travel, vitality of urban centres and environmental impacts. When the stra-
tegic project was completed, the executive team decided in the beginning of 1997 
to conduct a post-evaluation to assess the success of the partial projects with res-
pect to the basic goal and the set of themes of the extensive, multi-year research 
programme. 

The post-evaluation was divided into three phases. The first phase evaluated the 
contents of the reports compiled in the partial projects, the second phase was a 
questionnaire directed to the participants of the partial projects and the third phase 
consisted of interviews of people using the research information. The evaluation of 
the contents covered approximately 90 different reports, articles or directives com-
piled during the comprehensive research project. Most involve projects that by na-
ture are investigative studies or applied research used in planning. The projects in-
cluded very little scientific research. Studies dealing with traffic corridors and their 
impact on land use (e.g., studies of roads in built-up areas, main traffic corridors in 
urban areas and new city traffic routes) formed a separate category within the ove-
rall research project. These projects incorporated more applied research than the ot-
hers did, and they have also provided clear directives for traffic corridor constructi-
on and environmental impact. The second theme of the strategic project deals with 
city structure and its changes as part of transportation system development. This 
theme was more difficult to handle and results were harder to come by. The re-
search was more theoretical, and in many partial projects research results were left 
at the general level, making it more difficult to apply them to planning in practice. 
From the viewpoint of the partial projects, the remaining themes of the overall pro-
ject are more scattered. Nevertheless, they bring forth important questions concer-
fling present-day community development, such as city centre renewal, the effects 
of shopping centres constructed outside the city centre and the travel environment 
of the future. 

In their general evaluation of the strategic project, the researchers and the people 
using the research information brought out the project's extent and diversity in a 
positive light. They also felt the overall research project was ambitious and indica-
tive of Finnra's changing role from conventional road planning and construction 
toward broader discourse on social and community development. In the question-
naire and interviews the themes of the overall research (the objectives) of the stra-
tegic project were seen as being well focused on transportation systems as well as 
planning and land use, broad themes and environmental standpoints. However, so-
cial aspects were not well represented in the themes. In this study of the interaction 
between traffic and land use the participants of the partial projects deemed it espe-
cially important to clarify the control of community structural development, better 
methods of identifying environmental impact and the search for solutions that will 
reduce car traffic. Increased flexibility and better accessibility of car traffic was not 
held as an important research theme. 



Esipuhe  

Tielaitoksessa  käynnistyi  1991  strateginen tutkimus-  ja kehittämisprojekti 
 "Liikenne  ja maankäyttö",  jonka tavoitteena oli tuottaa perustietoa, selvittää 

erilaisten ratkaisumallien vaikutuksia  ja  samalla lisätä keskinäistä vuorovai-
kutusta maankäytön  ja liikenteeen  suunnittelijoiden kesken. Keväällä  1997 

 julkaistiin  projektin  yhteenvetona raportti "Tielaitoksen strateginen tutkimus- 
ja kehittämisprojekti  Liikenne  ja maankäyttö" (Tielaitoksen  selvityksiä  
20/97,  hEL 3200467).  Tiennäyttäjä lehden marraskuun  1997  numero käsit-
teli myös projektia. 

Tielaitoksen t&k-toimintaan liittyy yhtenä osana jälkiarviointi, jonka tavoit-
teena  on  antaa tutkimuksen teettäjille  ja  tekijöille palautetta tulosten käyt-
töönoton onnistumisesta. Samalla arvioidaan mitä konkreettisia hyötyjä  on 

 saavutettu, mitä tavoitteita ei mandollisesti saavutettu  ja  mitä jäi vielä 
haasteeksi. 

"Liikenne  ja maankäyttö" -projektin  johtoryhmä teetti jälkiarvioinnin dosent-
ti Harri Anderssonilla Turun yliopiston maantieteen laitokselta. Työn aikana 

 projektin  tuottamien raporttien sisältö arvioitiin, tehtiin kysely osaprojektien 
tekijöille  ja  haastateltiin tutkimustiedon käyttäjiä. Dosentti Harri  Andersson 

 perehtyi huolella  projektin  tuloksiin  ja  niiden käyttömandollisuuksiiin. Tehty 
työ antaa tutkimusten teettäjille  ja  tekijöille arvokkaita tietoja  ja  ajatuksia.  

Projektin loppuseminaari  pidettiin  20.11.1997  Helsingin Taidehallin kiubilla 
samassa paikassa kuin  projektin aloitusseminaari  1991. Jälkiarvioinnin  tu-
lokset esiteltiin tilaisuudessa. Seminaarin teemana oli "Mitä opimme, mitä 
jäi haasteeksi?". Loppuseminaarin ohjelma  ja  Anders HH  Janssonin  koko-
amat loppupäätelmät  ovat tässä raportissa. Seminaariin osallistui noin  80 

 henkeä. 

Projekti  on  päättynyt  ja Tielaitokselle  on  syntynyt maanlaajuinen maankäy-
tön  ja  liikenteen suunnittelijoiden verkosto. Nyt luotuja vuorovaikutusver-
kostoja ei saa päästää ruostumaan. "Liikenne  ja maankäyttö" -projektin  vetä-
jä arkkitehti  Ulla Priha, projektin  johtoryhmä, osaprojektien tekijät jajälkiar-
vioinnin tekijä dosentti Harri  Andersson  ovat tehneet arvokasta työtä  ja  siitä 
heille kaikille erityiset kiitokset. 

Helsingissä helmikuussa  1998 

Tielaitos  
Tie-  ja  liikenneolojen suunnittelu 
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Liikenne  ja  maankäyttö - jälkiarviomti  
1  TAUSTA  

1  LIIKENNE  JA MAANKÄYTFÖ -  PROJEKTIN  jälkiarviointi 

 1.1 Jälkiarvioinnjn  tausta 

Liikenteen suhde yhdyskuntarakenteeseen  on vuorovaikutteinen.  Liikenne 
voidaan nähdä seurauksena alueellisesti erottautuneista maankäyttötyypeista, 
mutta toisaalta liikkuvuuden lisääntyminen  ja  parantunut liikenneteknologia 
ovat osallisina maankäyttötoimintojen jatkuvassa erottautumisessaja kaupun-
kirakenteen  haj oamisessa. Kaupunkiseutujen  alueellista rakennettaja muutos-
ta ei tässä mielessä ole mandollista ymmärtää ilman liikennejärjestelman  ja 
liikkumismallien  tuntemista. Toimintojen saavutettavuus vaikuttaa niiden si-
jainnin maanarvoonja toimintojen sijainti liikenneverkossa maanttelee niiden 
saavutettavuuden. Vakaatkin urbaanit rakenteet  on  nähtävä pitkäaikaisina  ja 
hitainaprosesseina,joissalijkennejrjeste1mallä  on vaikutuksensamaankäytto

-mallien  muotoutumiseen. Tässä kompleksisessa vuorovaikutussuhteessa on-
gelman ulottuvuudet eivät liity ainoastaan liikenteeseen  ja  maankäyttöön, vaan 
myös liikenteen rooliin osana julkisia palveluja  ja  yksityisiä hyödykkeitä, 
osana tuotantoon  ja  palveluihin liittyvää kiertokulkua sekä osana kaupunki- 
seudun jatkuvaa uudelleenrakentumista. 

Liikennejärjestelmänja  yhdyskuntarakenteen  välisen  vuorovaikutuksen tutki-
mus voidaan jakaa erilaisiin tutkimustraditioihin  (kuva  1).  Vuorovaikutuksen 
perinteisempi tutkimus perustuu 'teknologiseen näkemykseen',missa muutok-
sien liikenteessä katsotaan vääjäämättömästi johtavan kaupungin muodon 
muutokseen. Tutkimuksen painopiste  on  perinteisessä tutkimuksessa keskitty- 

•liikenne  ja  kaupungin muoto 
lilkennejärjestelrna  ja  

perinteisempi 	 maankäyttö 
tutkimuskäytäntö 	• Iliklcumismallit 	

I  kaupungissa 	
liikennejäfjeStelmä  ja  kaupunki- I 	 tilan uudelleenrakentum,nen  

I 	• liikerinejärjestejmän  erilaiset roolit 
kaupunkitilan  tuottajana 

• lilkennejärjestelrna  ja  uudempi 	 makrotason muutokse 
tutkimuskäytäntö 	 I 	 I 	• liikennejärjestelmän ympäns - 

I 	 7 	tövaikutukset  

I 	• liikennejärjestelmän  sosiaaliset  ja  talo- 
udelliset vaikutukset 

• liikennejärjestelmän liikenteelliset 
 vaikutukset  

Kuva  1.  Liikennejärjeste/man  ja  yhdyskuntarakenteen  välisen  vuorovaikutuksen 
tutkimuksen painopistealueet perinteisessä  ja  uudessa tutkimuskäytännossa 
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Liikenne  ja  maankäyttö - jälkiarviomti  
1  TAUSTA 

nyt toisaalta olemassaolevienja uusien 'kaupunkimallien' analyysiin, toisaalta 
maankäyttömallien  ja liikkumismallien  keskinäisten suhteiden tarkasteluun. 
Jälkimmäisen kohdalla liikenteen merkitys kaupunkitilan (hyödykkeiden tuot-
tamiseen  ja  vaihtoon sekä asumiseen tarvittava maa) tuottajana perustuu 
kiertokulkuun  ja kiertokulun  tilaan (liikkumiselle  ja kuljetusjärjestelmille 

 tarvittava maa). Maankäyttömallien varhaisessa soveltamisessa nousivat esille 
erityyppiset tilastomatemaattiset mallit, joiden taustatekijöinä oli sekä käsitys 
saavutettavuudesta että toimintojen taloudellisesta perustasta. 

Uudessa tutkimustraditiossa perinteisen näkemyksen rinnalle  on  noussut vä-
hemmän matemaattisia  ja  samalla myös kriittisempiä tapoja tarkastella niitä 
rakenteellisia  ja  toiminnallisia suhteita, joita esiintyy liikenteen  ja  yhdyskun-
tarakenteen välillä. Taustalla  on  yleensä laajempi sosiaalisia  ja  taloudellisia 
tekijöitä sisältävä yhteiskunnallinen muutos,joihin myös kaupunkialueiden  (ja 
aluerakenteen)  fyysinen uudelleenrakentuminen kytkeytyy. Paikallisiin raken-
teisiin vaikuttavia makrotason muutoksia ovat  mm.  talouselämän globalisoi

-tummen,  muutokset perherakenteessa, työvoiman alueellinen uusiutuminen, 
muutos palveluorientoituneeseen yhteiskuntatalouteen sekä yleiset ympäris-
tön uhkatekijät. Liikennej ärjestelmän suhde yhdyskuntarakenteeseen saa uu-
dessa tutkimustraditiossa pelkästä 'maankäyttö/liikenne' -suhteesta laajem-
man  ja moniulotteisemman  selityksen. Perinteisiä liikkumismalleihin, maan-
käyttöön  ja  kaupungin muotoon pitäytyviä lähestymistapoja käytetään edel-
leenkin kuvaamaan liikennej ärjestelmän  ja  yhdy skuntarakenteen välistä 
vuorovaikutussuhdetta, mutta  sen  selittäminen  ja  ymmärtäminen kytkeytyy 
nyt selkeämmin kaupunkitilan tuottamisen  ja uusintamisen  taustalla olevien 
tekijöiden selvittämiseen.  

1.2  Jälkiarvioinnjn  lähtökohdat 

Liikenteen  ja  maankäytön välistä vuorovaikutusta  on  eri tieteen-ja  hallinnon-
alojen toimesta tutkittu  jo  useiden vuosikymmenien ajan. Tutkimus  on  kuiten-
kin ollut  haj anaistaja yhteyttävä  näkökulma  on  puuttunut sekä tutkimustavoit-
teiden asettelussa että tutkimustulosten esittämisessä. Tielaitoksenja yhteistyö- 
tahojen vuosina  1992-1996  toteuttama strateginen tutkimus-jakehittämisprojekti 
'Liikenne  ja maankäyttö'  syntyi osaltaan yhdistämään alan hajanaista tutki-
musta. Tästä lähtökohdasta tutkimuskokonaisuucjelle määriteltiin vuositasolla 
teema-alueita,joiden puitteissa ohjelma  on  edennyt. Teema-alueita ovat olleet: 

•  pienten  ja  keskikokoisten taajamien liikenne 
• liikenne-  ja maankäyttömallit 
• liikennejärjestelmäsuunnittelu 
• kaavoitusjärjestelmän  muutosten vaikutus 
• kaupunkiseudun liikenne 
•  tiedon levittärninen  ja  vieminen käytäntöön 
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Tutkimuskokonaisuuclen perustavoitteena  oli tuottaa perustietoa liikenteen  ja 
 maankäytön välisistä vuorovaikutussuhteista sekä selvittää erilaisten ratkaisu- 

mallien  vaikutuksia. Samalla pyrittiin lisäämään vuorovaikutusta maankäytön 
 ja  liikenteen suunnittelijoiden kesken. Kaupungit muodostuivat ohjelman 

keskeiseksi tutkimuskohteeksi liittyen liikennejärjestelmään, maankäyttöönja 
erilaisiin toimintoihin. Kaupunkiliikenteen osalta strategisessa projektissa 
selvitettiin seuraavia erityiskohteita: 

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

Tutkimuskokonaisuuden  viimeisten osaprojektien työn valmistuttua vuoden 
 1997  keväällä  projektin johtoiyhmä  päätti teettää tutkimuskokonaisuudesta 

jälkiarvioinnin,jonka tarkoituksena  on  arvioida  mm.  valmistuneiden raporttien 
sisältöä, osaprojektien suhdetta tutkimuskokonaisuuteen (tutkimusprosessia) 
sekä tulosten käyttöä  ja hyödynnettävyyttä.  Tästä lähtökohdastajälkiarviointi 
jaettiin kolmeen eri osatehtäväan: sisällön arviointiin, osaprojektien tekijöille 
suunnattuun kyselyyn sekä käyttäjien haastatteluun. 

Sisällön arvioinnin lähtökohtana  on  ollut kaikkiaan noin  90  erilaista raporttia, 
artikkelia  tai ohjeistoa.  Arvioinnin tarkoituksena  on  ollut tarkastella  osa- 
projektien yhteyttä toisaalta  strategisen projektin perustavoitteeseenja toisaal-
taprojektissamaanteltyihin teemakokonaisuuksiin. Osaprojektien sisällöffisessä 

 arvioinnissa  on  lisäksi tarkasteltu osaprojektin tuouaman tutkimustuloksen 
onnistuneisuutta perustavoitteessaan sekä  sen  yhteyksiä  koko  tutkimusohjel-
maan. Lisäksi  on  haluttu selvittää, millaisia ongelmia  ja ongelmaryhmiä 

 tutkimukset ovat tuoneet esille, miten niitä tutkimuksessa  on  käsitelty  ja  miten 
tietoa  on  ehdotettu vietäväksi käytäntöön. Tutkimuskokonaisuuden yhteydessä 
valmistuneista tutkimusraporteistaja vastaavista  on  kattava luettelo ju1kaisus-
sa  'Liikenne  ja maankäyttö' (Tielaitoksen  selvityksiä  20/1997). 

Osaprojektien  tekijöille (tekijäyhteisöille) suunnatun kyselyn tarkoituksena  on 
 ollut selvittää tutkimuksen tekjöiden suhdetta strategiseen projektiin. Kyselyä 

ei lähetetty kaikille mukana olleille osaprojekteille, vaan valitulle joukolle, 
joka ensisijaisesti edusti erityyppisiä tekijäyhteisöjä  ja  tässä mielessä myös 
erilaisia tutkimusteemoja: 

• Arkkitehtiosasto -  TKK 
•  Arkkitehtitoimisto  Jukka  Turtiainen Oy 
• Arkkitehtitoimisto 011i Kumpulainen Ky 
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• Esisuunnittelijat  Oy 
•  Kouvolan kaupunki 
• Kuopion kaupunki 
• Liikenne-  ja kuljetustekniikka -  TTKK 
• Liikenneliitto ry 
•  LT-Konsultit Oy 
• Maantieteen laitos - Oulun yliopisto 
•  Maa  ja  Vesi Oy 
•  Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
•  Suunnittelukeskus Oy 
• Suunnittelukolmjo  Oy 
•  Oy Talentek  Ab 
• Tielaitos -  Lapin tiepiiri 
•  Tuomas Santasalo Ky 
•  Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
• Viatek  Oy 
'Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus - TKK 

Kyselyjakaantui  viiteen osaan: taustatietoihin, ohjelman arviointiin, prosessin 
arviointiin, osaprojektin arviointiin sekä tutkimuskokonaisuuteen liittyviin 
kommentteihin. Kyselyllä haluttiin erityisesti selvittää  strategisen projektin 
tutkimuksellista  luonnetta,  sen  muodostaman tutkimuskonaisuuden luonnetta 
sekä  sen hyödynnettävyyttä.  Prosessin arvioinnissa osaprojektien tekijöiltä 
kysyttiin tietoja työsopimuksen luonteestaja sopijaosapuolista, prosessin val-
vonnasta  ja tutkimustehtävän  maanttelystä,  strategisen projektin  luonnetta 
oppimisprosessina sekä prosessin onnistuneisuutta. Osaprojektien kohdalta 
haluttiin lisäksi tietoja niiden käyttämästä aineistosta  ja metodeista  sekä 
arvioita osaprojektien hyödynnettävyydesta. 

Tutkimustulosten käyttäjien haastatteluihin valittiin yhteensä  16 haastateltavaa 
 seuraavista instituutiojsta(sulujssa haastateltavien lukumäärä): 

•  Heinolan kaupunki  (1) 
•  Helsingin kaupunki  (1) 
•  Hämeen liitto  (1) 
• Liikenneministerjö  (2) 
•  Lounais-Suomen ympäristökeskus  (1) 
•Stakes(1) 
•  Suomen Arkkitehtiliitto  (1) 
•  Suomen kuntaliitto  (1) 
• Tielaitos  (5)  
•  Ympäristöministeriö  (2)  

Haastatteluissa kysyttiin  mm.  strategisen projektin tunnettavuuttaja  sitä kos- 
kevaa tiedottamista,  strategisen projektin  luonnetta tutkimusprojektina, tulos- 
ten saatavuutta  ja käyttöönottoa  sekä tulosten hyödynnettävyyuä. Tulosten 
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vaikutusten arviojnnjlla haluttiin selvittää, miten tulokset olivat vaikuttaneet 
käyttäjän toimintoihin, mitä konkreettisia hyötyjä oli saavutettu, odotettiinko 
jotain erityisiä tuloksiaja miten tulokset olivat vaikuttaneet yhteistyösuhteisiin. 
Haastattelut yhdistettiin lisäksi kyselyyn siten, että kyselyn vastauksista poi- 
mittiin erityisiä väittämiä  strategisen projektin onnistuneisuudesta ja 
epäonnistuneisuudesta. Haastateltavilta  tiedusteltiin olivatko  he  samaa mieltä 
kyseisistä väittämistä. Lopuksi tiedusteltin käyttäjän näkemyksiä  strategisen 
projektin  kaltaisen tutkimuskokonaisuuden tarpeellisuudesta nytja tulevaisuu-
dessa.  

2 JÄLKIARVIOINNIN  ENSIMMÄINEN VAIHE: osaprojektien sisältö 

Liikenne  ja maankäyttö  -projekti käsittää lähes sata erilaista julkaisua, jotka 
sisällöltään vaihtelevat arkkitehtikilpailuista  ja esitteistä erillisiin  tutkimus- 
raportteihin  tai  raporttien muodostamlin sarjoihin. Julkaisujen erilaisuus ei 
anna mandollisuuksia arvioida niiden sisältöä samanlaisten kriteerien mukaan. 
Niiden suhteen  on  kuitenkin mandollista tarkastella osaprojektien yhteyttä 

 strategisen projektin perustavoitteeseen  sekä niiden osallisuutta erikseen 
maantellyissä teemakokonaisuuksissa. Sisällön arvioimiseksi erilliset tutkimus- 
hankkeet  on  jaettu viiteen eri ryhmään, jotka muodostavat edelleen omia 
teemaryhmiaan  (kuva  2).  

Ensimmäiseen pääryhmään kuuluvat sellaiset hankkeet, joiden sisältö  on 
 strategisen projektin perustavoiteen  mukainen eli jotka käsittelevät 'vuorovai-

kutusta' teemallisena kokonaisuutena. Tämä pääryhmä muodostaa  koko 
tutkimuskokonaisuuden  ytimen  ja  siihen kuuluvat tutkimukset, jotka esittele- 
vät vuorovaikutuksen kansainvälisiä sovelluksia  ja  vertailuja, laajoja yhdys- 
kuntarakenteen kehitykstä  ja  muutosta koskevia kysymyksiä sekä  koko  ohjel- 
maan liittyviä tutkimussuunnitelmia, kirjallisuusselvityksia  ja  yhteenveto- 
raportteja. Toinen ryhmä  on  nimetty 'liikenneväyläteemaksi'. Siinä olevat 
hankkeet käsittelevät liikenneväylien suhdetta yhdyskuntarakenteeseen  ja  
maankäyttöön, ohikulkuteiden vaikutuksia kaupunkiseuduilla sekä taajama- 
teiden rakentamista  ja  niiden ympänstövaikutuksia.  Kolmas  ryhmä 'maan- 
käyttöteema'  on  osittain edellisen kaltainen, mutta painottunut maankäytönja 
alueidenkäytön kysymyksiin.  Sen osahankkeet tarkastelevat  toimintojen  si-
jaintiaja  niiden maankäyttöä sekä aluerakenteellisia muutoksia lähinnä  haja-
asutusalueisiin  liittyen. Neljänteen eli 'ympäristöteeman' ryhmään kuuluvat 
hankkeet, joissa kestävä kehitys, ympäristöpolitiikka  ja ympäristöhaittojen 

 vähentäminen ovat keskeisesti esillä. Viimeisessä ryhmässä ('erityisteemat') 
 on  hankkeita,joita  olisi voinut sijoittaa myös muihin ryhmiin.  Monet  niistä ovat 

kuitenkin itsenäisiä  tai  pieniä ryhmiä muodostavia erillistutkimuksia, jotka  on 
 haluttu erottaa omiksi kokonaisuuksiksi. Näitä ovat  mm.  kaupunkien keskusta- 

kehitys, kaupunkienjoukkoliikenneja pyöräily sekä erilaiset arkkitehtikilpailut 
 ja kaupunkitilaan  liittyvät tutkimukset. Edellä mainitut viisi ryhmää eivät ole 
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•  Pietarsaaren keskustauudistus  (1993) 
 •  Pohjoismaisia kävelykeskustoja  (1994) 

 •  Suomalaisia kävelykeskustoja  (1996)  

•  Pyöräilyn edistäminen Euroopassa  (1995)  
• Joukkoliikenne  kaavoituksessa  (1995)  
• Joukkoliikennekaupunki  (1996)  
• Joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn yhdistäminen  (1997)  

•  Valaistus taajamissa  (1993)  
•  Maanalaiset tilat maankäytön suunnittelussa  (1997) 

 • Tiekokemus, tierakenteet  ja  taide  (1997)  

•  Kestävä kehitys  ja kaupunkirakenne -  urbaani palapeli 
• Kohti kestävää kaupunkia - seminaariraportti  (1994)  
•  Suomalaisen yhdyskunnan suuntaaminen kestävän kehi-
tyksen polulle  (1995)  

•  Kestävä kehitys alueellisessa kehittämistyössä  (1996)  

•  Ympäristön ohjausjärjestelmän muutokset  (1994)  
•  Polttoaineen hinta  ja  kotitalouksien autonkäyttö  (1995) 

 • Meluhaittojen korvauskäytännöistä tietoimituksissa  (lc  
• Tielaitoksen  ympäristöpolitiikan arviointi  (1997)  

Erityisteemat - väyläsuunnittelu, meluesteet  (1994, 1995)  

•  kestävä kehitys 
• ympäristöpolitiikka 

 ja ympäristösuunnit-
telu 

•  ympäristön erityis-
teemat 

yinpäristöteemat 

vuorovaikutusteemat 

•  kansainväliset sovelluksetja vertailut 
•  laajat, yhdyskuntarakenteen kehitystä  ja 

 muutosta koskevat kysymykset 
• tutkimussuunnitelmat, kirjallisuusselvi-
tykset,  esineet  ja yhteenvetoraportit 

• arkkitehtikilpailut 
• kaupunkikeskustat 
• joukkoliikenne  ja  ke-
vyt liikenne (pyöräily) 

• erityistilat 

erityisteemat 

• hikenneväylät, yh-
dyskuntarakenne  ja 
maankäyttö 

• ohikulkutiet 
• taajamatiet 

liikenneväylä
-teemat 

•  Liikenteen  ja  maankäytön vuorovai-
kutus  vt 3:lla  (1992)  

• Liikenneväylän  vaikutukset lähiympä-
ristön yhdyskuntarakenteeseen  (1993) 

 •  Uuden liikenneväylän synnyttämä 
liikenne  (1995)  

• Kaupunkiseutujen pääväy  lät  (1995) 
 • Moouonväylien rinnakkaistiet  (1995) 

 •  Väylien  ja  maankäytön suunnittelun 
vuorovaikutus  (1995)  

•  Maankäytön muutokset tien lähialu-
eilla  (1997)  

• Ohikulkutie  ja taajama(1992) 
•  Kouvolan pohjoisen ohikulkutien vai-

kutukset maankäyttöön  (1992)  
• Taajamakeskusten  ohikulkuteiden 

liikenneturvallisuus  (1994)  
•  Ohikulkutien vaikutukset Heinolan 
kaupunkiseudulla  (1995)  

•  1 980-luvulla toteutettuja taajamateitä 
• Taajamatien pienet parannustoimen-

piteet  (1993)  
•  Taajamien keskustateiden kehittämi-

nen  (1993)  
• Ylistaron taajamatie  (1994, 1995) 

 •  Rantasalmen taajamatie  (1995)  
• Liikennejärjestelmän  suunnittelu ke-
hittyvässä maaseututaajamassa  (1996)  

•  toimintojen  si-
janti ja  maan- 
käyttö 

• aluerakenne -  ja 
alueidenkäyttö 

maankäyttö
-teemat 

•  Syyt yritysten sijoittumiseen lii-
kenteellisten solmukohtien lähei-
syyteen  (1994)  

• Kauppakeskus  Zeppelinin vaiku-
tukset Oulun seudulla  (1994)  

• Liittymähakuisen  maankäytön 
synnyttämä liikenne  (1994)  

•  Espoonlanden ostosmatkatutki
-mus  (1995)  

• Päivittäistavarakaupan  sijoittumi-
sen liikenteelliset vaikutukset 

 Tampereen  seudulla  (1996)  
•  Kaupan suuryksiköt  ja kunnallis

-talous - herkkyysanalyysi  (1997)  

•  Alueiden kehittäminen  ja  tien- 
suunnittelu  (1995)  

•  Tiedon siirtää vähemmällä - 
työhön liittyvän henkilöliiken

-teen  energiankulutuksen vähen-
tärninen  (1996)  

•  Muuttuva maaseutu paikkatiedon 
perusteella  (1997)  

•  Haja-asutusalueen vetovoimate-
kijät  ja  asukkaiden liikkumiskäyt-
täytyminen  (1997)  

• MEPLAN -esiselvitys  (1992)  
•  Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus- 
malli - MEPLAN-koeprojekti  (1993)  

• HLFM -maankäyttömalli  (1993)  
•  Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus - 
MEPLAN koemalli  (1994)  

•  Liikenteen vaatima energia  ja kaupunkira-
kenne  (1994)  

•  Tieliikenteen energiankulutuksen  ja  kau-
punkirakenteen välisiä yhteyksiä  (1995) 

 •  Kaupungin  ja  liikenteen harmonia  (1995) 
 •  Ympäristöön sopeutuva liikennejärjes-

telmäja kaupungit  (1996)  
• Liikennejärjestelmän  suunnittelu  ja  maan- 
käyttö, kolme näkökulmaa  (1996)  

•  Helsingin seudun liikenteen  ja  maan-
käytön vuorovaikutusmalli  (1997)  

•  Saksa  ja  Hollanti: toimivat liikenteen 
välttämisen strategiat  (1997)  

•  Liikenne  ja taajamarakenne  (1994)  
•  Kaupungin sisäinen rakenne  (1995) 

 •  Auton yhdyskunta  (1995)  
• Autoton  kaupunki?  (1996)  
•  Maankäytön  ja  liikenteen yhteensovittami-

nen kaupunkiseudulla  (1996)  
• Tiehikenteen  energiankulutus  ja  kaupunki- 
rakenne  (1996)  

• Liikenneja maankäyttö -esiselvitys  (1992) 
 •  Liikenne palvelee  ja  muuttaa yhdyskuntaa 

• Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutus - 
kirjallisuusreferaatteja  (1993)  

•  Ajatuksia liikenteen  ja  maankäytön suun-
nitteluun  (1994)  

• Liikennejärjestelmasuunnitelma  (1996) 
 •  Liikenne  ja maankäyttö  (1997)  

•  Traffic and Land Use (1997)  

Kuva  2. Liikenneja maan/cäyttö  -projektin jälkiarvioinnissa  käytetyt  teernakokonaisuucJet, 
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toisiaan poissulkevia. Eri hankkeet kuuluvat eri ryhmiin lähinnä  sen  perusteel-
la, mitä teemaaja miten ne painottavat liikenteen  ja  maankäytön vuorovaiku-
tuksen tutkimuksessa.  

2.1  Vuorovaikutus  -  ideat, mallit  ja  laajat rakenneanalyysit 

Tutkimuskokonaisuuden  kestäessä  on tielaitoksen  toimesta tehty vuosina  1992-
1997  koko  ohjelmaa koskevia tutkimussuunnitelmia, esiselvityksiä, 
kirjallisuusreferaattejaja yhteenvetoja. Näiden kautta suurhankkeelle  on  luotu 
viitekehys, joka  on  sekä ohjelmoinut tutkimusta että luokitellut  sen  tuloksia. 

 Strategisen projektin  ensimmäisen työvaiheen  on  muodostunut esiselvitys 
liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksesta.  Se  kertoo  varsin  laajasti, mistä 
kaikesta vuorovaikutuksen problematiikassa  on  kysymys. Esiselvityksen tuot-
tamien haastattelujen, seminaarien  ja ideointien  pohjalta  on  edetty kohti 
tutkimusohjelmaluonnostaja itse varsinaista tutkimusta. Erinomaisena vastin- 
parina esiselvitykselle  on  vuonna  1997  valmistunut yhteenvetoraportti liiken-
teen  ja  maankäytön vuorovaikutuksesta. Siinä  on  tarkasteltu  koko  tutkimus- 
hanketta  9  teeman  ja  90  julkaisun kautta. 

Yhteenvetoraporni  luokittelee osaprojektien tuottarnia tutkimustuloksia liittä-
mällä ne  strategisen projektin teemoihin ja  esittelemällä lyhyesti niiden sisäl-
töä. Laaja tutkimuskokonaisuus tarvitsee ehdottomasti täniäntyyppisen rapor-
tin.  Se  ei ole kokonaishankkeen sisältöä analysoiva loppuraportti, mutta syste-
maattinen esittämistapa  ja  loppuun liitetty jukaisuluettelo antavat lukijalle 
kokonaiskuvan monivuotisestaja monialaisesta suurhankkeesta. Esimerkiksi 

 strategisen projektin  tutkimustulosten käyttäjät pitävät yhteenvetoa hyvänä  jo 
 siitäkin syystä, että  se  kertoo muun kuin heidän edustamansa alan tutkimuksen 

liittymisestä tutkimuskokonaisuuteen (vrt. käyttäjien haastattelut). Yhteenve-
donomaisena väliraporttina voidaan pitää myös vuonna  1994 valmistunutta 

 'Liikenne palvelee  ja  muuttaa yhdyskuntaa' raporttia, jossa siihen mennessä 
valmistuneita osatutkimuksia esitellään laajemmin kuin lopullisessa yhteenveto- 
raportissa, mutta ei yhtä systemaattisesti. Kyseinen raportti nostaa esille 
vuorovaikutuksen tärkeitä kysymyksiä (liikenneväylät, autoyhdyskunta, kes-
kusta, rakennemallit), mutta jättää vielä hajanaisen kuvan tutkimus-
kokonajsuudesta.  

Strategisen projektin alkuvaiheeseen  on esiselvitystä  ja kirjallisuusreferaatteja 
 lukuunottamatta kuulunut 'yllättävän' vähän vuorovaikutuksen teemaan liitty-

vää ideologista  (tai  filosofista) pohdiskelua. Näitä kysymyksiä  on  toki käsitelty 
ohjelman edetessä erityisesti suunnittelu-  ja ympäristöideologioina  ('kestävä 
kehitys'). Esimerkkinä voi mainita 'Ajatuksia liikenteen  ja  maankäytön suun-
nitteluun' -raportin, joka nimensä mukaisesti  on  konkreettisia tapahtumia  tai 

 varsinaisia suunnitteluohjeita välttelevää pohdiskelua liikenteen  ja  kaavoituk-
sen yhteyksistä. Yhtenä lopputoteamuksena raportti esittää väitteen teiden 
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kaavoitusta voimakkaammasta vaikutuksesta maankäyttöön, mikä lienee sopi-
va väittämä tutkimuskokonaisuuden teoreettiseen viitekehykseen. Liikenneja 
maankäyttö  -projektin  yhteydessä tehdyt kirjailisuusselvitykset  ja  tutkimus- 
suunnitelmat suuntautuvat myös tulevaisuuteen. Ympäristövaikutuksiltaan 
edullista yhdyskuntarakennettaja liikennejärjestelmää käsittelevä tutkimus -ja 

 kehittämisohjelma vuosille  1997-2001  (LYYLI)  on  saanut vaikutteita strategi-
sesta projektista  (Si),  joskin esimerkiksi osaprojektien tekijöille tehdyssä 
kyselyssä LYYLlin ohjelman tietojen hyödyntäjänä viitattiin  vain  yhdessä 
vastauksessa. 

Vuorovaikutuksen pääteemassa toisen ryhmän muodostavat tutkimukset  ja 
selvitykset,jotka  käsittelevät kansainvälisiä sovelluksiaja vertailuja.  On  varsin 

 luonnollista, että tutkimusohjelma  on  hakenut vastaavuuksia ulkomailla teh-
dyistä tutkimuksista  ja  tähän ovat erityisen sopivia olleet liikenteen  ja  maan-
käytön vuorovaikutusmallit. Ulkomaisia sovellutuksia  on  käytetty lähinnä 
kolmenlaisesti: tietokonepohjaisinaja lähes sellaisenaan sovellettuina teknisinä 
malleina (MEPLAN, HFLM),  energian  käyttöön liittyvinä malleina sekä 
ympäristöä painottavina ratkaisuina. Tutkimuskokonaisuuden puitteissa näistä 
pisimmälle  on  viety MEPLAN -koeprojekti, joka  on  elänyt ohjelman alku- 
hetkistä  sen  päätökseen asti.  Strategisen projektin perustavoite:  "tuottaa 
perustietoa liikenteen  ja  maankäytön välisistä vuorovaikutussuhteista sekä 
selvittää erilaisten ratkaisumallien yhteyksiä"  on  itse asiassa MEPLAN-mallin 

 lähtökohta. Vaikka tietokoneavusteiset mallit ovat kehittyneet liikenteen  ja 
 maankäytön ennustamisessa, niiden jatkuvana ongelmana  on  monimutkaisten 

prosessien liiallinen yksinkertaistaniinen sekä kaupungin todellisten muutos- 
tekijöiden tunnistaminen. Tämä todetaan oikeastaan MEPLAN-selvityksen 
yhteydessä: "vuorovaikutusmallit ovat vaikeita kalibroidaja raskaita käyttää". 

Pohjoismaiset tutkimukset (vrt. NIBR) ovat tarjonneet lähtökohtia liikenteen 
energiankäytön  ja  kaupunkirakenteen välisille yhteyksille. Teema  on  tulevai-
suuden yhdyskuntarakenteen kehitystä ajatellen tärkeä  ja  tullee korostumaan 
ympäristövaikutuksiltaan edullisen yhdyskuntarakenteenja liikennejärjestelmän 
tutkimuksessa. Tutkimuskokonaisuudelleja  sen  myötä kansalliselle tutkimuk-
selle  on  eduksi,  jos  se  pystyy tarjoamaan sovellutusten lisäksi vertailuaineistoa 
kansainväliseen tutkimukseen. Tällainen vuorovaikutus  on  jäänyt ohjelmassa 
kuitenkin  varsin yksipuoliseksi:  malleja  ja  tutkimustuloksia esimerkiksi tielii-
kenteen energiankulutuksenja kaupunkirakenteen välisten yhteyksien selvittä-
miseksi  on  saatu ulkomaisista tutkimuksista, mutta vastavuoroisuus  on  omien 
tulosten valossa  varsin  vähäistä. Tutkimusten tekijät ovat saattaneet esitellä 
tuloksiaan ulkomaisissa konferensseissa, mutta esimerkiksi englanninkielisten 
julkaisujen määrä  on  poikkeuksellisen vähäinen. Tämä  on  puute, joka tulisi 
tulevaisuudessa ottaa huomioon muissakin kuin tiedeyhteisöihin kohdistuvissa 
tutkimusohjelmissa. Strateginen projekti  on,  kuten jotkut osaprojektien 
tekijöistäkin ovat todenneet, kunnianhimoinen  ja  maassamme ainutlaatuinen 
hanke. Ruotsinkieliset  ja  englanninkieliset julkaisujen yhteenvedot eivät ole 
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riittäviä hankkeen tunnetuksi tekemiselle Suomen ulkopuolella. Tutkimusoh-
jelman yhteenvetoraportin (Liikenneja maankäyttö) julkaiseminen englannin-
kielisenä  (Traffic and Land Use, Finnra Reports 39/1997) on  odotettu lisä 
hankkeen tulosten viemiseksj kansainväliseen keskusteluun. 

Vuorovaikutuksen teemaa käsitellään liikenne -ja maankäyuöprojektissa  useissa 
eri yhteyksissä  ja  eri tavalla painottamalla. Tähän, vuorovaikutusteemaji kol-
manteen ryhmään,  on  koottu tutkimuksia,jotka pyrkivät laajasta näkökulmasta 
liikenteen  ja  yhdyskuntarakenteen analyysiin. Tutkimuskokonaisuudessa ne 

 on  tehty vuosina  1994-1996  eli ohjelman jälkipuoliskolla. Laajat rakenne- 
analyysit ovat luonteeltaan karkeasti jaoteltuna kandentyyppisiä: kirjallisuu-
teen  tai  aikaisempiin tutkimuksiin liittyviä selvityksiä  ja  empiiriseen aineis-
toon liittyviä tapaustutkimuksia. Edellisen ryhmän raportit ovat luonteeltaan 
joko 'asenteeltaan opettavaisia opaskirjoja' (Liikenne  ja taajamarakenne - 
yhdyskuntasuunnittelulla  ympäristön kestävään kehitykseen)  tai  'ideologisia 
keskusteluja' (Auton yhdyskunta  ja Autoton  kaupunki?). Varsinkin ensiksi- 
mainituissa korostuu myös ympäristönäkökulma, mikä muutoinkin osoittaa 
teeman olleen selvästi esillä  1994-1996  tutkimuksissa. 

Vaikka hankkeet tuovatkin esille tunnettuja vuorovaikutuksen 'tosiasioita'  ja 
 toistuvat tiettyjä tässä mielessä toisiaan, ne yhdistävät kuitenkin strategiselle 

projektille hyödyllisellä tavalla aikaisempaa tutkimustietoa. Tämä näkyy  mm. 
'Maankäytönja  liikenteen yhteensovittaminen kaupunkiseudulla' -kirjallisuus- 
tutkimuksessa. Mielenkiintoinen  on  myös vastakkarnasettelu autollisesta  ja 
autottomasta yhdyskunnasta.  Vaikka keskustelun sävy  on  ideologinen,  sillä  on 

 myös konkreettisia ulottuvuuksiaja vastinetta empiirisestä tutkimuksesta (vrt. 
'Aineistoa autoistumisesta  ja autottomuudesta').  Myös osaprojektien 
kommenteissa nostettiin esille toive autokaupungin syvällisemmästa analyy-
sista  ("kaupunki rakenteen teoriapohjan keskeisenä puutteena  on,  että  auto-
kaupunkikehitystä  ei ole kaupunkiteorian tasolla riittävän pitkälle määritelty 
eikä siihen ole myöskään Suomen kaupunkien osalta riittävälläjärjestelmalli-
syydellä paneuduttu"). 

Empiiriseen aineistoon liittyvät tapaustutkimukset ovat vuorovaikutuksen 
teemaryhmässä harvinaisempia kuin muissa teemaryhniissä. Tällaisiksi voi-
daan kuitenkin lukea tutkimukset kaupungin sisäisestä rakenteesta sekä tielii-
kenteen energiankulutuksestaja kaupunkirakenteesta eri kokoisissa taajamis-
sa. Jälkimmäinen  on  seurausta aiemnun tehdystä esiselvityksestä.  Strategisen 
projektin  Osittain omaksuma tutkimuskäytäntö 'esiselvityksestä tapaus- 
tutkimukseen' osoittaa eräiden hankkeiden jatkuvuutta ohjelman sisällä. Sa-
mat tekijät ovat näin kytkeytyneet ohjelmakokonaisuuteen  koko sen  keston 
ajanja vaikka kysymyksessä onkin ollut  alle  vuoden pituisia tutkimussopimuksia 

 on  niiden toisto luonut pitkäaikaisia yhteistyöhankkeita (vrt. jäljempänä jälki- 
arvioinnin toinen vaihe). Kaupungin sisäistä rakennetta koskeva tutkimus, 
jossa tarkastelun kohteena ovat olleet kaupunkirakenteen hajautuminen, 
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työmatkaliikenne  sekä ydinkeskustan toiminnallisen rakenteen muutos,  on 
pitkäkestoisena yliopistotutkimuksena  poikkeuksellinen tutkimuskokonai-
suudessa. Tutkimuksella  on  myös vahva metodinen painotus, joka liittyy siinä 
käytettyihin GIS-menetelmiin. Tutkimus  on  luonteeltaan empiiristä aineistoa 
esittelevä  ja  antaa hyvän kuvan kohteena olevien kaupunkiseutujen rakenteesta 
(valittujen kriteerien mukaan).  Strategisen projektin peruslähtökohdan taijo-
ama  'vuorovaikutuksen' näkökulma olisi kuitenkin  tullut  tutkimuksessa  pa-
renimin  esille,  jos  kaupunkirakenteen hajoamista  ja  ydinkeskustan muutosta 
olisi tarkasteltu enemmän vuorovaikutteisesti eikä irrallisina teemoina.  

2.2  Liikenneväylä -  maankäytön vaikuttajana, ohikulkutienä  ja 
taajamatienä 

Liikenneväylien  vaikutusten tutkimus  on  yksi  strategisen projektin  keskeisiä 
teema-alueita. Näihin liittyvää tutkimusta  on  tehty  koko projektin  ajan alkaen 
ohikulkuteiden erilaisten vaikutusten selvittämisellä  ja jatkuen taajamateihin 
kohdistuvilla  hankkeilla  ja  laajemmilla kaupunkiseutujen pääväylien 
vaikutusanalyyseilla. Selkein yllämainituista ryhmistä  on taajamaliikenteen 

 teema.  Se on  liittynyt strategiseen tutkimus-  ja kehitthmisprojektiin  niissä 
tieliikenteen vaikutusselvityksissa, joissa painopiste  on  ollut pienissä  (alle 

 10 000  asukkaan) taajamissa  ja  joissa tutkimusksen kohteena  on  ollut tien 
vaikutus taajamaymparistössa, laajempi taajama-alueen suunnittelu sekä taaja-
man asukkaiden suhde taajamatiehen. Ajallisesti taajamaliikenne -teeman 
keskeisin vuosi oli  1995.  Taajamateihin  liittyviä tutkimuksia  on  tutkimus- 
kokonaisuudessa julkaistu erillisraportteina kaikkiaan  10  kappaletta. Teemaa 

 on  viety eteenpäin  varsin  'oikeaoppisesti' luomalla aluksi yleiskatsaus taajama- 
tiehen ('  1980-luvulla toteutettuja taajamateitä'  )ja sen kehitt  seen  ('taajama- 
tien pienet parannustoimenpiteet'ja 'taajamien keskustateiden kehittäminen') 

 ja  valitsemalla senjälkeen tapaustutkimusten kohteeksi kaksi taajamatietä 
(Ylistaron taajamatie  ja  Rantasalmen taajamatie). Sarjaa  on  vielä täydennetty 
taajaman laajempaa liikennejärjestelmää koskevan suunnitelman ohjeistolla 
(Kausalan taajama). 

Taajamateitä  koskevan yleiskatsauksenja kehittämisselvitysten laatijoina ovat 
olleet liikennesuunnittelun  ja liikennetutkimuksen  konsultit, minkä vuoksi ne 
ovat luonteeltaan teknisiä  ja  fyysisen ympäristön suunnittelua parantavia. Ne 
antavat lukuisia yksityiskohtaisia esimerkkejä suomalaisista taajamateista  ja 

 yksittäisistä kohteista niiden vaikutusympäristössä. Kysymys  on  eri tavalla 
toteutetuista ohjeistoista, mikä näkyy parhaiten tiesuunnittelun ohjaukseen 
tarkoitetussa raportissa 'Taajamien keskustateiden kehittäminen'. Yksittäisiä 
taajamateitä koskevat selvitykset noudattavat määrättyä kaavaa, jossa lähtö- 
tilanteen arvioinnista  on  edetty taajamakuvan muutoksen selvittämiseen sekä 
liikennelaskentoihinja mittauksiin. Lopputulokset ovat erittäin yksityiskohtai-
sia  ja  palvelevat  jo  sellaisenaan riittävinä ohjeistoina taajamien vanhojen 
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raittien  ja läpikulkuteiden kehittämissuunnittelua.  Tutkimuksiin liittyvät 
inventoinnjt tuovat selkeästi esille erilaisia ongelmia taajamateiden ympäristön 
muutoksessaja liikkumisesta  sen  alueella. Johtopäätöksissä (Ylistaron taajama - 
tie) on min.  väittämiä raittimaisen nauhakylän muuttumisesta alueittaisesti 
kaupunkimaisen korttelirakenteen suuntaan - tutkimus ei kuitenkaan suoranai-
sesti kerro  (tai  selvitä) tien osuutta tässä muutoksessa. 

Kaupunkiseutujen  hajaantumisen  ja  integraation prosessit ovat aina liittyneet 
liikenneteknologian selvään edistymiseen. Kaupunkien sisäisempien kehien 
sijainnillisen aseman heikkeneminen  on  merkinnyt toimintojen siirtymistä yhä 
etäänimälle ydinkaupungista. Kaupunkiseudun läpi kulkevia liikenneväyliä 
(ohikulkuteitä, kehäteitä jne.)  on  pidetty toimintojen uusien sijaintien kannalta 
merkittävinäalueina. Merkittävirnmätristeysalueetkehäteiden varsillaja keskus- 
kaupunkiin johtavat sisääntuloväylät ovat tulleet suosituiksi sijaintipaikoiksi 
suurille kaupallisille komplekseille, jotka tulevaisuudessa saattavat yhdistää 
kaupallisia, tuotanto-  ja toimistotoimintoja  enemmän  ja  tehokkaammin kuin 
nykyiset aluekeskukset. Tarjoamalla erinomaisen pääsyn sekä kaupunkiseudun 
sisäisille markkinoille että kaupunkiseudun liikenneverkkoon suuret liikenne- 
väylät muuttavat merkittävästi myös alueellisen saavutettavuuden suhteita. 

Strategisessa projektissa  on  tarkasteltu sekä kaupunkiseutuja yhdistävien  pää-
liikenneväylien  että kaupunkeja ohittavien väylien vaikutusta maankäyttäonja 
liikenteeseen. Ensimmäisessä iyhrnässä tarkastelun erityiskohteena  on  ollut 
liikenteen  ja maankäyton  välinen vuorovaikutus Helsingin  ja Tampereen 

 välisellä valtatiellä. Maankäytön muutoksia  on  toisessa raportissa tarkasteltu 
laulunnä kaavoitustapahtumina liittyen yleisluonteisiin 'teeseihin' (kuten kau-
punkirakenteen hajoaminen). Raportissa  on  erityisesti kiinnitetty huomiota 
eritasoliittymien maankäytön muutoksien taustalla olevaan kaavoitukseen. 
Tutkimuksen lähtökohdaksi valitut teesit ovat tutkimuksessa kuitenkin enem-
män arviointiperusteita kuin testattavia hypoteeseja. Tätä puutetta korjaa 
osittain aiheesta vuotta myöhemmin valmistunut toinen raportti, jossa tarkas-
telun kohteena  on liikenneväylän  vaikutus yhdyskuntarakenteeseen. Ruutu-
aineistoja hyväksikäyttämällä raportissa osoitetaan väestön, työpaikkojen  ja 

 elinkeinorakenteen muutoksia vuosina  1970, 1980  ja  1989.  Raportin yhteenve-
to painottaa kuitenkin enemmän sovelletun menetelmän (paikkatieto-
järjestelmän) käyttökelpoisuutta alueellisen rakennemuutoksen analyysissa 
kuin itse tutkimusongelmasta saatuja tuloksia. 

Ryhmän viimeisin  ja  laajin hanke 'Maankäytön muutokset tien lähialueilla' 
lähtee liikkeelle perusväittärnistä  ja  tavoitteista, jotka teemoiltaan palvelevat 

 varsin  hyvin  strategisen projektin perustavoitetta perustiedon tuottamisestaja 
 ratkaisu  mallien  selvittämisestä. Myös tutkimuksessa käytetyt esimerkit  on 

 valittu siten, että niissä  on  nähtävissä liikenteen  ja  maankäytön  välisen  vuoro-
vaikutussuhteen ongelmanasettelu - tosin esimerkit jäävät 'kuvailun' tasolle 
eikä selkeää analyysiä hypoteesien testaamiseksi esiinny  (mm.  ympäristö- 
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haj autumista. Kaupunkiseudun levittäytyminen ympäröivälle  maaseudulle sekä 
hajautuvina pientaloalueina että pääliikenneväyliin tukeutuvina asumisen  ja 

 muiden kaupunkitoimintojen nauhoina  on  merkinnyt yhdyskuntarakenteessa 
 varsin ekstensiivistä maankäyttöä.  Tätä kehitystä ovat tukeneet pientalo- 

asumisen arvostusja siihen liittynyt seutuistumiskehitys sekä vaähittäiskaupan 
palvelujen voimakas pyrkimys optimaalisen saavutettavuuden sijaintialueille 
eli pois ruuhkautuvista  ja  osin taantuvista kaupunkikeskustoista  ja  kohti 
edullisia liikenneväyläsijainteja. 

Strategisessa projektissa maankäyttöä ei ole käsitelty vuorovaikutuksen lähtö-
kohtana yhtä voimakkaasti kuin liikennettä  tai liikennejärjestelmää.  Kaupallis-
ten toimintojen sijainnin vaikutukset muodostavat maankäyttöteemassa oman 
selkeän kokonaisuutensa. Sensijaan teeman toinen ryhmä, jossa tarkastellaan 

 haj  a-asutusalueita,  on  kokonaisuutena 'epämääräisempi'. Sitä voisi luonnehtia 
eräänlaisena aluerakenneteemana,joka  strategisen projektin perustavoiueeseen 
ja sen  teema-alueisiin nähden  on hahmottelemattomin.  Kaupallisten palvelujen 
sijoittumistutkimuksetja ostosmatkatutkimukset  on  pääosin tehty 'perinteisen 
kaavan' mukaan eli niissä käytetään erilaisia malleja tutkimusongelman selvit-
tämisessä  (mm.  'logit' -maffi sekämatkatuotos-jamatkojen suuntautumismallit). 

 Lähestymistavan etuna  on se,  että tutkimustulokset ovat kvantitatiivisessa 
käsittelyssä' varmoja'  ja  antavat vertailukelpoista tietoa toimintojen sijoittumi-
sesta  ja  ihmisten liikkkumiskäyttäytymisestä. Tämä  on  näiden tutkimusten 
vahvuus, heikkoutena puolestaan  on  niiden kyky tulkita yhdyskuntarakennetta 
koskevia muutoksia. 

Malliorientoituneen  lähestymistavan käyttö tuo tutkimuksiin myös kaava- 
maisuutta. Hyvänä esimerkkkinä tästä  on  hanke, jossa  on  tarkasteltu liitty- 
mähakuisen  maankäytön synnyttämää liikennettä.  Se  esittelee aluksi toiminto-
jen sijoittumisen  ja maankäyttötyyppien synriyttämien matkatuotosten  perus-
teita  ja  tarkastelee senjälkeen yhdeksän erillistapauksen kautta niiden 
liikenteellisiä, maankäytöllisiä  ja yhdyskuntarakenteellisia  vaikutuksia. Eri-
tyisesti viimeksimainitun osalta selityksetjäävät  varsin heikoiksi.  Tämä johtuu 
osaltaan siitä, että yhdyskuntarakenteelle  ja sen  muutoksen kuvaamiselle ei 
löydy samanlaisia 'mittareita' kuin maankäytön muutosten kuvaairnselle  ja  
ennenkaikkea liikennemäärjen ennustarniselle. Mielenkiintoista tutkimukses- 
sa ovat  sen kohdealueet.  Ne  on  valittu hyvin kuvaamaan liittymähakuista 
maankäyttöäja niiden vaikutus  on  varmasti ollut tutkimuksen jälkeen  ja  tulee 
myös olemaan merkittävä yhdyskuntarakennetta uudella tavalla jäsentävä 
tekijä. 

Suurmyymälöiden  merkityksestä kaupunkirakenteessa  ja  kaupunkikeskusto- 
jen kehityksen vastavoimana  on  keskusteltu eri eri yhteyksissä  1980-luvun 
lopulta lähtien. Kauppakeskusten rakentamisen boomi alkoi maassamme  1980- 
luvun puolivälissä aluksi suurimmissa kaupungeissa (Helsingin  Forum,  Turun 
Hansaja  Tampereen Koskikeskus)  edeten senjälkeen pienempiin kaupunkei- 
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hin ja  jopa suurimpiin kirkonkyliin. Uusien kaupallisten alueiden rakentami-
nen  on  hyvä esimerkki trendisuunnittelusta, jossa kuluttamisen uusi ideologia 
tuotettiin suomalaisiin kaupunkeihin nopeasti  ja  tehokkaasti. Hyvänä apuna oli 

 1980-luvun lopun noususuhdanneja  sen  myötä vapautunut rahapolitiikka,joka 
herätti kiinteistösijoittajien joukon hannkeiden taustavoimaksi. 

Suomen ensimmäiset kauppakeskukset syntyivät kaupunkien keskustoihin  ja 
 aiheuttivat keskusteluja niiden synnyttämästä keskustaliikenteestä  ja  kaupun-

gin sisäisen  vain.skaupan  painopisteen muuttumisesta. Varsinaista huolestu-
mista uusien kauppakeskusten vaikutuksista alkoi ilmetä vasta sitten, kun 
niiden rakentamisen painopiste oli siirtymässä keskustojen ulkopuolelle hyvän 
saavutettavuuden liikennesijainteihin. Kaupunkien ulkopuolelle syntyi lukui-
sia suunnitelmia uusien kauppakeskusten  tai  vastaavien avaaniiseksi - amerik-
kalainen esikaupunkikehitykseen  ja autoyhteiskuntaan painottuva  vähittäis-
kaupan rakennemalli alkoi saada todellista vastinetta suomalaisessa kaupunki- 
rakentamisessa. Tämän kehityksen yhteydessä ryhdyttiin keskustelemaan uu-
sien kaupallisten alueiden yhdyskuntarakenteeseen  ja  ympäristöön kohdistu-
vista vaikutuksista. Erilaiset työryhmät päätyivät lopputoteamuksissaan 
varoittaviin arvioihin kaupunkikeskustojen ulkopuolisten kauppa-alueiden 
vaikutuksista. 

Strategisessa projektissa  on  myös kiinnitetty huomiota keskustan ullcopuolis
-ten  kauppakeskusten  synnyttämiin vaikutuksiin, joita  on mm.  tutkittu Oulun 

seudulla sijaitsevan Zeppelinin, Espoossa sijaitsevan Lippulaivan  ja Tampe-
reen 'hypermarkenien'  osalta. Näiden tutkimusten suhde strategisessa projek-
tissa maanteltyihin teemakokonaisuuksiin näkyy erityisesti liikenne-ja  maan-
käyttömalleihin sekä kaupunkirakenteen erityiskohteeseen painottuneena. 
Tutkimuksissa korostuu näkemys, jonka mukaan kaupallisten palvelujen suur- 
yksiköt ovat keskeisessä asemassa arvioitaessa kaupunkirakenteen  ja  sitä 
ohjaavien toimintojen tulevaa kehitystä. Tosin osaprojektien tulokset eivät 
osoita suuria muutoksia yhdyskuntarakenteeseen, vaikka niiden osalta halu-
taan korostaa suurmyymälöiden 'lamaannuttavaa' vaikutusta pienempien myy-
mälöiden varassa toimivien alue-  ja paikalliskeskusten toimintaedellytyksiin. 

 Liikkumisen suhteen tutkimukset osoittavat keskittymisen seurauksena tapah-
tunutta ostosmatkojen vähentymista (mikä liikenteen kannalta  on  tulkittavissa 
positiiviseksi tulokseksi), mutta samalla henkilöautoliikenteen kasvua. Kau-
pan suuryksiköitä koskevilla tutkimuksilla  on  yhtymäkohtia kaupunkiseudun 
liikkumista koskeviin osatutkimuksiin, joskaan tätä teemaa ei tutkimus- 
kokonaisuudessa ole erityisesti nostettu esille. 

Maankäyttöteeman  toisen ryhmän muodostavat tutkimuksen ovat aluerakenteen 
kehitykseen liittyviä  ja  painottavat lähinnä  haj  a-asutuksen vaikutuksia 
liikkumiskäyttäytymiseen. Ryhmän tutkimukset käsittelevät alueiden kehittä-
mistä  ja tiesuunnittelua,  uusien tiedonsiirtomenetelmien vaikutuksia liikentee-
seen  (ja sen  kuluttamaan energiaan), maaseudun aluerakenteeffisia muutoksia 
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teen,  energiatalouden, kunnallistekniikan  ja  liikenteen muuttamiseen. Vaikka 
raportissa ei olekaan mandollisuutta paneutua  kovin  syvällisesti muutoksen 

 osa-alueisiin, pyrkii  se  kuitenkin osin empiirisellä aineistolla osoittamaan 
muutoksen taustaa eikä tyydy ainoastaan yleisiin näkemyksiin muutoksen 
tarpeellisuudesta. Kaikesta huolimatta 'kestävän kehityksen' teeman käsittely 
olisi kaivannut konkreettisempaa otetta  tai  ainakin  strategisen projektin  eräi-
den erillisten teemojen (kävelykeskustat, joukko-  ja kevytliikenne, autoton 

 kaupunki) selvempää yhdistämistä ympäristöteemaan. 

Ympäristöpolitiikkaan  painottuvat osahankkeet muodostavat tässä iyhmiuelyssä 
melko heterogeenisen kokonaisuuden. Laajimmillaan ne tarjoavat näkökulmia 
uudenlaisiin, ympäristön paremmin huomioonottaviin ohjausjärjestelmiin  tai 

 tielaitoksen  harjoittamaan ympäristöpolitiikkaan, suppeimmillaan ne ovat 
maisemointi-jameluselvityksia,jofflaon selkeitäratkaisumallejaesiteltävinään. 
Edelliset osahankkeet ovat tarpeellisia siksi, että ympäristökysymykset ovat 
tulleet erottamattomaksi osaksi monenlaista yhteiskuntaan, alueisiin  ja 
yhdyskuntiin  liittyvää suunnittelua,  ja  tämä  on  varmasti oleellinen asia teiden 
suunnittelussa  ja  rakentamisessa. Jälkimmäisen ryhmän hankkeet tarjoavat 
sellaisenaan selkeitä ohjeistoja ympäristön laadun säilyttämiseksi  tai 

 maisemalliseksi  parantamiseksi tiehankkeiden toteuttamisessa. Näissä hank-
keissa näkyykin ympäristövaikusten käsittely huomattavasti paremmin kuin 
monissa muissa (vrt, kaupan suuryksiköt) toiminnoissa.  

2.5  Erityisteemat - kaupunkikeskustat, joukkolilkenne  ja  pyöräily, kau-
punkien erityistilat 

Strategisessa projektissa  on  joukko mielenkiintoisia teema-alueita, jotka  on 
 osittain nimetty kaupunkiliikenteen erityiskohteiksi. Näitä ovat  mm.  kaupun-

kirakenteen muutokset, nopean liikenneväylän (obikulkutien) sovittaininen 
kaupunkirakenteeseenja kauppakeskusten vaikutukset. Näitä teemoja  on  edel-
lä käsitelty liikenneväylä-  ja maankäyttöteemojen  yhteydessä. Edelleen 
kaupunkiliikenteen erityiskohteina  on  mainittu keskustojen kehittäminen  ja 
joukkoliikenteen  edistäminen, jotka jälkiarvioinnissa  on  sijoitettu erityis-
teemojen ryhmään. Näillä teemoilla  on  myös yhtymäkohtia. Kysymys "onko 
julkisella liikenteellä tulevaisuutta?" kytkeytyy selvästi kaupunkikeskustojen 
toiminnallista tehostaniista  ja  esikaupunkialueiden aluekeskusten vahvista-
mista ajavaan reurbanisaation politiikkaan. 

Kaupunkien ydinkeskustojen kehittämisestä  on  tullut  tärkeä  osa  suomalaisten 
kaupunkien nykyistä kaupunkipolitiikkaa.  Sen  taustalla  on  monia muutos- 
ilmiöitä, mutta päällimmäisenä lienevät näkemykset keskustojen taantuvasta 
kehityksestä, joka koskettaa sekä fyysistä ympäristöä että monia kaupunki- 
yhdyskunnan toimintoja (vähittäiskauppa, asuminen, liikkuminen). Hieman 
yllättävää kuitenkin  on,  että tielaitoksen alkuunpanemassa strategisessa  pro- 
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jektissa  on  haluttu nimenomaan käsitellä kaupunkikeskustoja omana 
erityisteemanaan. Tosin nimenomaisesti tähän liittyvät osahankkeet ovat luku-
määrältäiin vähäisiä (kolme tutkimusraporttia  ja  yksi arkkitehtikilpailu)  ja 
pitäytyvät  keskustan osalta saavutettavuudenja kevyen liikenteen käsittelyssä. 
Keskustateeman osalta  on  tarkasteltu sekä pohjoismaisia että suomalaisia 
kävelykeskustoja kaupunkirakenteen  ja  kaupunkikuvan, keskustan kaupallis-
ten palvelujen sekä liikennejärjestelmän kannalta. Tutkimukset ovat hyvin 
yksityiskohtaisia inventointeja kohdekaupunkiensa kävelykatualueista  (kä

-velykeskusta  tuntuu tässä yhteydessä  varsin  'laajalta' käsitteeltä). Keskusta- 
teemaan kuuluvat myös tutkimus Pietarsaaren keskustauudistuksesta sekä 
Savonlinnan ydinkeskustan aatekilpailu, johon liittyvät myös keskustaa ohitta

-van  väylän vaikutukset kaupunkirakenteeseen. 

Julkisen liikenteen ongelmat suhteessa yhdyskuntarakenteeseen kytkeytyvät 
keskusta-alueilla usein tukitoimien tarpeessa olevaan ikääntyneeseen 
infrastruktuuriin sekä kaupunkiseudun reuna-alueilla paikallisvaltion kyvyttö-
myyteen hankkia kehiuärnistavoitteiden edellyttämällä tavalla joukkoliiken-
nettä. Reaktiot julkisen liikenteen riittämättömyyteen  ja  kasvavia liikenne- 
ruuhkia kohtaan johtavat usein uusiin, henkilöautohikennettä palveleviin 
liikenneinvestointeihin. Vaikka työpaikkojenja asumisen 'rinnakkaisesikaupun-
gistumista' onkin tapahtumassa varsinkin suuremniilla kaupunkiseuduilla,  on 

 pitkällä tähtäimellä kuitenkin nähtävissä keskimääräisten työssäkäynti-
etäisyyksien kasvua. 

Julkisen liikenteen merkityksen arviointi 'ytiytyniistä' vahvistavassa kaupunki- 
politiikassa perustuu  mm.  erilaisten julkisen liikenteen kuijetusmuotojen sopi-
vuuden arviointiin (raideliikenne, bussiliikenne), kulkumuotojen tasapai-
noittanuseen (tietullien, autottoman keskustan japysäköintirajoitusten avulla) 
sekä yksityisen  ja  julkisen  sektorin  välisiin sopimuksiin maankäytönjaliiken

-teen  välisistä yhteyksistä. Keskustojen tapaan joukkoliikenteen teemaa  on 
 käsitelty  varsin  vähän tutkimuskokonaisuudessa.  Sen  puitteissa  ja  siihen 

yhdistyneenä  on  kuitenkin syntynyt sisällöltäân mielenkiintoisia raportteja, 
kuten 'joukkoliikennekaupunki' monien kaupunkien tilasto-  ja raken-
neluonteisena selvityksenä  sekä joukkoliikenteen  ja  pyöräilyn yhdistäminen, 
jossa  on  esitetty keskieurooppalaisten ratkaisujen soveltamista Suomeen. 

Tutkimuskokonaisuuden erityisteemoihin  liittyy Savonlinnan ydinkeskustan 
aatekilpailun lisäksi neljä muuta arkkitehtikilpailua (valtatien  ffi ideakilpailu, 
Oulunsalon lentokenttätien ideakilpailu, meluesteiden  suunnittelukilpailu sekä 
Kuopiossa sijaitsevan Pappilanmäen aatekilpailu). Teihin  ja  niiden ympäris-
töön liittyvillä ideakilpailuilla  on  teemalliset  yhteytensä vuonna  1997 

 valmistuneeseen 'Tiekokemus, tierakenteetja  taide' -raporttiin, joka tuo aikai-
semmasta poikkeavaa, uudenlaista käsittelytapaa tieympäristöjen esteettiseen 
maailmaan. Kvalitatiivisella tavalla esitetyt käyttäjäkokemukset tuovat esille 
maiseman esteettisiä elementtejä, joita  on  mandollista teiden ympäristö- 
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painotteisessa suunnittelussa yhdistää esimerkiksi ekologisiin näkökulmiin. 

Teemaltaan  varsin erilaisena raporttina  voi vielä pitää 'Maanalaisia tiloja 
maankäytön suunnittelussa'.  Sen  voisi yhdistää myös maankäyttöteemaan, 
mutta poikkeavana  se on  sijoitettu kaupungin 'erityistilojen ryhmään. Tutki-
muksen tavoitteena  on  tarkastella maan  alla  sijaitsevien tilojen kaavoitustaja 
rakentamista liittyen lähinnä kalliorakentamiseen. Liikenteen kannalta tutki-
mus pyrkii osoittamaan maanalaisten tilojen käyttökelpoisuutta maanpäällisen 
liikenteen uudelleenjärjestämiseksi. Tutkimus  on  monessa mielessä ajankoh-
tainen: vrt, kaupunkien suunnitelmat maanalaisten pysäköintilojenjärjestämi-
seksi (toteutunut monissa suomalaisissa kaupungeissa), liikennetunnelien vai-
kutukset kaupunkiuudistuksessa (vrt. Oslon kaupungintaloun edusta  ranta-
alueineen),  erilaiset palvelutilat (kuten maanlaiset ostosalueet liikenne-
terminaalien läheisyydessä) jajätevesien puhdistusalueet (suunnitelmat Turun 
uudeksi jätevedenpuhdistamiseksi Kakolamnäen kallioon). Liikenteenja maan-
käytön vuorovaikutukselle  on  varmastikin tärkeää tietoa, miten erilaiset maan-
alaiset tilat kehittyvät tulevaisuudessa: pienet infrastruktuurit (kaapelit, 
viemäröinti), laajat infrastruktuurit (liikennetunnelit, metroj ärjestelmät), 
varastointitilat (pysäköinti, terminaalit, tavaroiden  ja veden  varastointi) sekä 
ihmistoiminnan tilat (ostosalueet, arkistot, halleja vaativat kulttuuri -ja  virkistys- 
toiminnot, asuminen). 

* * * 

Jälkiarvioinnin  ensimmäisen vaiheen osana  on  seuraavaksi esitetty tiivistel-
miä viiden eri teemaryhinän alateemoista liittyen osaprojektien tietoihin, 
niiden teemoihin  ja tavoiteisiin,  niiden yhteyksiin  strategisen projektin  tavoit-
teisiin sekä niistä esille nousseisiin kysymyksiin  ja kommentteihin. 
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. Tielaitos 
Sfrategisen  projektin  (Si  Liikenne  ja maankäyttö) jälkiarviointi 
Vuorovaikutusteema: tutkimussuunnitelmat, yhteenvetoraportit 

lähtötiedot 

osaprojektien  tiedot 

•  Liikenne  ja maankäyttö -esiselvitys (Tielaitoksen  selvityksiä  24/1992) 
•  Liikenteen  ja maankayton  vuorovaikutus  -kirjallisuusreferaatteja (Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  43/1993) 
•  Liikenne palvelee  ja  muuttaa yhdyskuntaa  -maankäytön  ja  liikenteen vuorovaikutus (Tielaitoksen selvi-

tykSiä  18/1994) 
•  Ajatuksia liikenteen  ja  maankäytön suunnitteluun  (Tielaitoksen selvityksiä  44/1994) 
• Liikennejärjestelmäsuunnitelma (Tielaitos,  Liikenne  ja  tieverkko,  Helsinki 1996) 
•  Liikenne  ja maankayttö (Tielaitoksen  selvityksiä  20/1997) 

osaprojektien  teemat 
Osaprojektit  käsittelevät liikenteen  ja  maankäytön välistä vuorovaikutusta tutkimuskokonaisuuden ideologisina 

 ja suunnitelmallisina  lähtökohtina.  Koko  ohjelmaa ajatellen hankkeen 'ääripäiden' voi ajatella muodostuvan 
tielaitoksen toimesta vuosina  1992  ja  1997  laadituissa liikenne  ja maankäyttö  raporteissa. Ryhmään kuuluu li-
säksi kirjallisuusselvitys, joka  on  laadittu ympäristövaikutuksiltaan edullista yhdyskuntarakennetta  ja liiken-
nejärjestelmää  käsittelevän tutkimuskokonaisuuden taustaksi sekä vastaavaa hanketta esittelevä liikennenthiis-
teriön taustamuistio. 

osaproj ektien  tavoitteet 
Osaprojektien  yhteisenä tavoitteena voidaan pitää niiden pyrkimyksiä luoda liikenteen  ja  maankäytön vuoro-
vaikutusta selvittävalle tutkimusohjelmalle käsitteellinen viitekehys, jonka puitteissa  on  mandollista muodos-
taa ohjelmalle erillisiä teemakokonaisuuksia tutkimuksen edetessä. Yhteenvetoraporteissa tavoitteena  on  ollut 
esitellä tutkimuskokonaisuuden tuloksia luokittelemalla osaprojekteja ohjelman teemaryhmien mukaisesti  ja 

 esittelemällä lyhyesti niiden keskeistä sisältöä. Varsinaisia yhteenvetoraportteja  on  kaksi: 'Liikenne palvelee  ja 
 muuttaa yhdyskuntaa' sekä 'Liikenne  ja maankäyttö'  

arviointi 

yhteys  strategisen projektin  Si  tavoitteisiin 
Osaprojektit  esittelevät  strategisen projektin  tavoitteita, käsitteitä  ja  taustalla olevia 'suunnitteluideologioita' 

kommentit  ja  kysymykset  
Strategisen projektin  ensimmäisenä työvaiheena  on  tehty esiselvitys liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuk-
sesta. Siinä  on  käsitelty laajalti vuorovaikutuksen probiematiikkaa  ja  se  sisältää tutkimusohjelmaluonnoksen, 
joka  on  syntynyt ideointien, seminaarien  ja  haastattelujen pohjalta. Tutkimustehtävään  on  edetty  varsin  moni-
puolisesti, mutta jäljelle  jää  kysymys ohjelmoinnin mandollisesta hajanaisuudesta tutkimuskokonaisuuden ai-
kaansaarniseksi. Ideatasolla liikkuvat raportit herättävät mielenkiintoisia ajatuksia liikenteen suhteesta kaa-
voitukseen, mutta eivät jäntevöitä tutkimuskokonaisuutta. Toisaalta varsinaista teoreettista  tai  filosofista kes-
kustelua  on  käyty ilmeisen vähän tutkimusohjelman taustalla Kirjallisuusreferaatit palvelevat tässä mielessä 
'oikeaoppisesti' tutkimustehtävää, mutta mikä  on  ollut niiden käyttö hankkeiden läpiviennissä? 
Erinomaisena vastinparina esiselvitykselle  on  vuonna  1997 valmistimut yhteenvetoraportti  liikenteen  ja  maan-
kaytön vuorovaikutuksesta. Siinä  on  tarkasteltu  koko tutkimushanketta  9  teeman  ja  90  julkaisun kautta. Yh-
teenvetoraportti luokittelee osaprojektien tuottamia tutkimustuloksia liittämällä ne  strategisen projektin  tee-
moihin  ja  esittelemällä lyhyesti niiden sisältöä. Laaja  ja tutkimuskokonaisuus  tarvitsee ehdottomasti tämän-
tyyppisen raportin.  Se  ei ole kokonaishanideen sisältöä analysoiva loppuraportti, mutta systemaattinen esittä-
mistapa  ja  loppuun liitetty jukaisuluettelo antavat lukijalle kokonaiskuvan monivuotisesta  ja monialaisesta 
suurhankkeesta.  Esimerkiksi  strategisen projektin  tutkimustulosten käyttäjät pitävät yhteenvetoa hyvana jo 

 siitäkin syystä, että  se  kertoo muun kuin heidän edustamansa alan tutkimuksen liittymisestä tutkimusko- 
konaisuuteen  (käyttäjien haastattelut). 
Tutkimuskokonaisuuden  suhteen herää kysymys  sen  kansallisesta luonteesta  ja  siinä pitäytymisessä. Tutki-
musohjelma kokonaisuudessaan  ja  monet  sen osahankkeista  olisivat kiinnostavia myös kansainvälisesti. Mik-
si siis esimerkiksi englanninkielisten julkaisujen määrä (yhteenvetoraporttia lukuunottamatta)  on suurhank-
keessa  poikkeuksellisen vähäinen. Tämä  on  puute, joka tulisi tulevaisuudessa ottaa huomioon muissakin kuin 
tiedeyhteisöjen tutkimusohjelmissa. 
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pI 
Tielaitos  
Strategisen projektin  (Si  Liikenne  ja maankäyttö) jälkiarviointi 
Vuorovaikutusteema:  kansainväliset sovellutukset, vertailut  ja  mallit 

lähtötiedot 

osaprojektien  tiedot 

• MEPLAN-esiselvitys (Tiehallituksen  sisäisiä julkaisuja  41/1992) 
•  Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusmalli - MEPLAN-koeprojekti pääkaupunkiseudulla (YM selvityksiä  9/93) 
• HLFM-maankäyttömalli (Tielaitoksen  selvityksiä  69/1993) 
•  Liikenteen  ja  maanlisytan  vuorovaikutus  - MEPLAN-koemalli (Tielaitoksen selvityksiä  17/1994) 
•  Liikenteen vaatima energia  ja  kaupunki rakenne  (Tielaitoksen selvityksiä  9/1994) 
• Tieliikent een energiankulutuksen  ja  kaupunlci  rakenteen viilisiä yhteyksiä  (Tielaitokseri selvityksiä  10/1995) 
•  Kaupungin  ja  liikenteen harmonia  (Herman Knoflacher, Liikennesuurmittelun  Seura ry  1995) 
•  Ympäri stöon sopeutuva liikennejdrjestelmä  ja  kaupungit  (Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  51/1996) 
• Liikennejärjesteinilin  suunnittelu  ja  maankäyttö (Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  16/1996) 
•  Helsingin seudun liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusmalli  (Uudenmaan liiton julkaisuja  C25, 1997) 
•  Saksa  ja  Hollanti: toimivat liikenteen välttämisen strategiat?  (Tielaitoksen selvityksiä  31/1997) 

osaprojektien  teemat 
Osaprojektit  käsittelevät liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta pääasiassa malliorientoituneesti. Ne käyttä-
vät ulkomailla keluteltyjä vuorovaikutusmalleja  tai kehittämisideologioita  lähtökohtanaan  ja  esittelevät tässä 
suhteessa erilaisia ulkomaisia käytäntöjä  ja esimekkejä. Erityisena  teemana vuorovaikutuksessa  on  käsitelty 
energiankäytön (-kulutuksen) sekä kaupunkirakenteen  ja kaupunkiliikenteen  välisiä yhteyksiä. 

osaproj ektien  tavoitteet 
Osaprojektien  yhtenä tavoitteena  on  ollut soveltaa 'teknisluonteisia' vuorovaikutusmalleja suomalaisiin kau-
punkeihin sekä herättää idelogista keskustelua yhdyskunnan toimivuudesta liikennejärjestelmän lähtökohdista. 
Pisimmälle vuorovaikutusta  on  testattu MEPLAN-koemalljrt avulla,  jota  on  käytetty eriasteisina sovelluksina 

 koko  tutkimusohjelman aikana. MEPLANiTi tavoitteena  on  ollut esitellä muualta Euroopasta saatuja kokemuk-
sia  mallin ja  siihen liittyvän ohjelmiston käyttämisestä, testata suomalaisen lähtötiedon riittävyyttä  mallin  oh-
jelmistolle sekä  sen  käyttämistä pääkaupunkiseudulla 

arviointi 

yhteys  strategisen projektin  Si  tavoitteisiin  
Osaprojektien  suhde  strategisen projektin perustavoitteeseen:  "tuottaa perustietoa liikenteen  ja  maankäytön 
välisistä vuorovaikutussuhteista sekä selvittää erilaisten ratkaisumallien yhteyksiä" toteutuu missä kandella 
tavalla. Ideologiset keskustelut luovat 'yleistä ymmärrystä' vuorovaikutuksesta, kun taas teknisluonteiset ra-
portit painottavat  mallien  merkittävyyttä  ja  mandollisuuksia toimia monella eri aluetasolla (kansainvälisestä 
paikalliseen) 

kommentit  ja  kysymykset 
Osaprojektien  luonne  on  ainakin ideologisten keskustelujen ('kaupungin  ja  liikenteen harmonia', 'Saksan  ja 

 Hollannin esimerkit', 'energiankäyttö') osalta  varsin  yleisiä  ja sovellusalueiltaan  laajoja. Sama koskee osittain 
myös varsinaisia vuorovaikutusmalleja, joiden käyttöä käytännön liikennesuunnittelussa epäiltiin myös jälki-
arvioinrun kolmantena viheena toteutetuissa haastatteluisssa. Onkin ilmeistä, etteivät  mallien  käyttöön liitty-
vät ulkomaiset esimerkit anna selkeää kuvaa  mallien  onnistumisesta, vaan esittävät pikemminkin  varsin  ylei-
sesti tunnettuja tosiasioita (kuten "Lontoon Docldandsin alueelle johtavat joukkoliikenneyhteydet olivat riittä-
mättömiä")  tai arveluttavia  johtopäätöksiä (kuten "malli ennusti oikein Bilbaon keskustan taantunusen"). 
Vuorovaikutusmallien taustatekijöinä  on  usein yksinkertaistettuja lähtöoletuksia monimutkaisesta todellisuu-
desta.  Mallien  edellytyksenä  on  ottaa huomioon ulkopuolisia muutostekijöitä, jotka kuvaavat kaupunkiraken-
teen jatkuvaa muuttumista. Tässä piilee ristiriita moniselitteisen todellisuuden  ja  niitä edustavien prosessien 
lüallisen yksinkertaistamisen välillä. Tästä riippumatta vuorovaikutusmallit ovat osoittautuneet ainoiksi kei-
noiksi kuvata  (ja  ennustaa) liikkumisen edellytysten  ja  maankäytön yhtäaikaista kehitystä.  
Oman  ryhmänsä tässä vuorovaikutusteemassa muodostavat energiankäytön  ja  liikenteen välisisä yhteyksiä 
tarkastelevat hankkeet. Nämäkin ovat luonteeltaan yleisiä, mutta niiden perusidea  on  varmastikin tulevaisuu-
dessa tärkeä  ja  se  näkyy  mm.  uudessa suurhankkeessa, joka käsittelee yrnpäristövaikutuksiltaan edullista yh-
dyskuntarakennetta  ja liikennejärjestelmää  (LYYLI-projekti) 
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. Tielaitos  
Strategisen projektin  (Si  Liikenne  ja maankäyttö) jälkiarviointi 
Vuorovaikutusteema:  laajat yhdyskuntarakennetta koskevat tutkimukset 

lähtötiedot 

osaprojektien  tiedot 

•  Liikenne  ja  taajama rakenne - Yhdyskuntasuunnittelulla ympäristön kestävään kehitykseen (Tielaitoksen selvi-
tyksiä  40/1994) 

•  Kaupungin sisäinen rakenne  - Kaupunkirakenteen hajautuminen, työmatkaliikenne  ja  ydinkeskustan toimmal
-lisen  rakenteen muutos (Timo Halme,  ER 1995:1,  Kuopio) 

•  Tieliikenteen energiankulutus  ja  kaupunki rakenne -  yhteyksiä eri kokoluokan taajamissa (Tielaitoksen selvityksiä 
 14/1996) 

•  Auton yhdyskunta  - Maankäytön  ja  liikenteen selvityksiä (Tielaitoksen selvityksiä  35/1995) 
• Autoton  kaupunki?  - Maankäytön  ja  liikenteen selvityksiä (Tielaitoksen selvityksiä  51/1996) 
•  Maankäytön  ja  liikenteen yhteensovittaminen kaupunkiseudulla (Tielaitoksen selvityksiä  81/1996) 
•  Aineistoa autoistumisesta  ja autottomuudesta  (Leo  Kosonen,  ER 1992: 2,  Kuopio) 

osaproj ektien  teemat 
Osaprojekteja yhdistävartä  tekijänä  on  kaupunki-  tai yhdyskuntarakenne  ja sen  suhde liikenteeseen. Rakenne- 
analyysit ovat luonteeltaan paäosin kandentyyppisiä: kirjallisuuteen  tai  aikaisempiin tutkimuksiin liittyviä sel-
vityksiä  ja empiirisiä tapaustutkimuksia. Tutkimuskokonaisuuteen  ne liittyvät nimenomaan vuorovaikutuksen 
pääteemaa lähestyvinä  ja aseteirniltaan  laajoina osahankkeina. Selvitykset  on  tehty  strategisen projektin  jälki-
puoliskolla. 

osaprojektien  tavoitteet 
Osaprojektien  tavoitteena  on  ollut tuottaa taustatietoa  ja yleisnäkemyksiä  liikenteen  ja  yhdyskuntarakenteen 
vuorovaikutuksesta. Ne ovat lähtökohtinaan painottaneet erityisesti kaupungin rakennetta  ja  muotoa. Tämä  on 

 nähtävissä sekä kirjallisuuselvityksissä että empiirisissä tapaustutkimuksissa. Tapaustutkimukset ovat tavoit-
teissaan määritelleet vuorovaikutuksen erityisiksi kohteiksi energiankulutuksen, kaupunkirakenteen hajautu-
misen sekä kaupungin ydinkeskustan muutoksen 

arviointi 

yhteys  strategisen projektin  Si  tavoitteisiin 
Strategisessa projektissa määntellyistä teemakokonaisuuksista laajoihin rakenneanalyyseihin liittyvissä osapro-
jekteissa sivutaan läheisirnrruri liikenne-  ja maankäyttömalleja  sekä spesifisesti myös kaupunkiseudun liiken-
nettä (työmatkaliikenne)  ja  kaupunkirakenteen erityiskohteena ydinkeskustan toiminnallista muutosta. 

kommentit  ja  kysymykset 
Osaprojektit,  jotka ovat lähtökohdiltaan kirjallisuusselvityksiä, tuovat esille vuorovaikutuksen tunnettuja 'to-
siasioita'  ollen  tässä mielessa  varsin yleisluonteisia ja  toisiaan toistavia. Vaikka ne eivät tarjoakaan 'ratkaisu-
malleja' vuorovaikutuksen ongelmaan, ne palvelevat kuitenkin tutkimuskokonaisuutta tarjoamalle sille yh-
teenvedonomaisesti  ja  osin myös kysymyksiä herättävästi aikaisempaa tutkimustietoa (tämäntyyppiset hank-
keet olisivat omiaan aloittamaan suuren  projektin  tausta-  tai esiselvitysluonteisina).  Vastakkainasettelu autol-
lisesta  ja autottomasta yhdyskunnasta  on  mielenkiintoinen  ja keskustelusävyltään  ideologinen. Tällaista ideo-
logista pohdiskelua kaivattiin myös jälkiarvioirutin toisessa vaiheessa, missä osaprojektien tekijät kommentoi-
vat  strategista projektia. Autokaupunkikehitys haluttiin nostaa esille erityisenä kysymyksenä esille kaupunki- 
teorian  osalta. 
Empiiriseen aineistoon liittyvät tapaustutkimukset ovat vuorovaikutuksen teemaryhmässä selvästi harvinai-
sempia kuin muissa teemaryhmissä. Tällaisiksi voidaan kuitenkin lukea tutkimukset kaupungin sisäisestä 
rakenteesta sekä tieliikenteen energiankulutuksesta  ja kaupunkirakenteesta erikokoisissa  taajamissa. Kuvaa-
vaa  on,  että laajaan empiiriseen aineistoon perustuva kaupungin sisäistä rakennetta analysoiva hanke  on  ollut 
tutkimuskokonaisuuden pitkäkestoisin. Tämäntyyppiset osaprojektit täydentävät hyvin kirjallisuusselvityksi

-en  kautta tausta-aineistoa tarjoavia hankkeita. Vuorovaikutuksen teeman 'empiirinen ongelmallisuus' näkyy 
myös analyyttisimmissa tapaustutkintuksissa. Esimerkiksi kaupungin sisäistä rakennetta käsittelevä projekti 
ei lähde analysoimaan kaupunkirakenteen maankäytöllisiä muutoksia liikenteen  ja  toimintojen vuorovaiku-
tuksena, vaan pitäytyy alateemojensa (kaupunkirakenne, työmatkahikenne, ydinkeskusta) erillisissä tarkaste-
laissa 
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Tielaitos  
Strategisen projektin  (Si  Liikenne  ja maarikäyttö) jälkiarviointi 
Liikenneväyläteema: taajamatiet 

lähtötiedot 

osaprojektien  tiedot 

•  1980-luvulla toteutettuja taajamateitä - Taajamakuva-  ja toinuvuustarkastelu (Tielaitoksen  selvityksiä  20/1992) • Taajamatien  pienet parannustoiinenpiteet (Tielaitoksen selvityksiä  9/1993) 
•  Taajamien keskustateiden kehittäminen  (Tiesuunnittelun ohjaus, Tielaitos  1993) 
• Ylistaron faajamatien  saneerauksen vaikutus taajamakuvaan - Lähtötilanteen arviointi (Tielaitoksen sisäisiä julkai-

suja  63/1994) 
• Ylistaron taajamatien  parantaminen  - Liikenteen seurannan ennen-osa (Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  23/1995) 
•  Rantasalmen taajamatien parantaminen -  osa  1, taajamakuvan  muutos (Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  20/1995) •  Rantasalmen taajamatien parantaminen -  osa  2,  mittaukset  ja laskeruiat (Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  21/1995) •  Rantasalmen taajamatien parantaminen -  osa  3,  haastattelut (Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  21/1995) 
• Rantasal  men taajamatien  parantaminen -  yhteenveto seurarmasta (Tielaitoksen selvityksiä  41/1995) 
• Liikennejärjestel  man  suunnittelu kehittyvässä lnaaseututaajamassa - Esimerkkikohteena litin kuiman Kausalan taa-

jama (Tielaitoksen selvityksiä  22/1996) 

osaprojektien  teemat 
Taajamatiet  ovat olleet  strategisen projektin erityisteemana  vuodesta  1995  lähtien. Teemaan  on  sisällytetty  alle 

 10 000  asukkaan taajamien teihin liittyviä hankkeita. Taajamateihin liittyvä teema ei käsittele ainoastaan tien 
liikenteellisiä kysymyksiä, vaan haluaa nähda taajamien läpi kulkevat tiet  ja  erityisesti vanhat keskusraitit  tie- 
tekniikan, luonnon  ja  ihmisten välisinä vuorovaikutuskysymyksina. Tästä johtuen taajamateitä käsittelevien 
osahankkeiden  teemat sisältävät tarkasteluja myös taajaman kehityksen historiallisista kerrostumista  ja  niihin 
liittyvistä taajamakuvan muutoksista. 

osaprojektien  tavoitteet 
Osahankkeiden  tavoitteina  on  ollut tuottaa yksityiskohtaista tietoa taajamarakenteesta sekä maankäyttöön, taa- 
jamakuvaan, taajamatiehen  ja sen  ympäristöön liittyvistä seikoista,  ja  esittää ratkaisuja taajamatien parantami- 
seksi sekä tarkastella ratkaisujen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, liikenteen toimivuuteen  ja taajamayn-ipä-ristöön.  

arviointi 

yhteys  strategisen projektin  Si  tavoitteisiin 
Taajamateitä  käsittelevien osaprojektien suhde  strategisen projektin perustavoitteeseen:  "tuottaa perustietoa liikenteen  ja  maankäytön välisistä vuorovaikutussiähteista sekä selvittää erilaisten ratkaisumallien yhteyksiä" 

 on  osassa hankkeita  varsin spesifinen  selvittäessään yksityiskohtaisesti liikenteen luonnetta yhdellä ainoalia 
taajamatiella (Ylistaron  ja  Rantasalmen tapaustutkimukset).  Strategisen projektin teemakokonaisuuksista  taaja- 
matiehankkeet  palvelevat kokonaisuutta kirkonkylän pääväylän muutoksen analyysina, yhdyskuntarakenteen 
entyiskohteena sekä osittain myös ympäristövaikutusten analyysina 

kommentit  ja  kysymykset 
Taajamateitä  käsittelevät osaprojektit muodostavat ryhmänä  strategisen projektin konkreettisimman osajou-
kon.  Ne  on  toteutettu  varsin  lyhyellä aikavalillä (keskeisin vuosi  1995) selkeinä rakenneanalyyseinä.  Yksityis-
kohtaisiin tapaustutkimuksiin  on  edetty kolmen, laajemmin teemaan liittyvän osaselvityksen kautta. Tulokse-
na  on  yhtenäinen kokonaisuus, jossa lopputulokset ovat ovat yksityiskohtaisia  ja  palvelevat lähes sellaisinaan 
riittävinä ohjeistoina taajamien vanhojen raittien  ja läpikulkuteiden kehittämissuunnittelussa.  Tämä seikka tu-
li esille myös jälkiarvioinnin kolmannessa vaiheessa, käyttäjien haastatteluissa. 
Taajamateiden  tutkimukset tuovat esille erilaisia ongelmatekijöitä taajamateiden ympäristöjen muutoksissa  ja 

 pyrkivät myös tuomaan ratkaisuehdotuksia tien saneeraamiseksi liittyen lähinnä tien ympärillä olevien 
historiallisten kerrostumien säilyttämiseen. Tämä nostaa esille kysymyksen kulttuuriympäristöjen  ja tieympä- ristöjen  välisistä vuorovaikutussuhteista, mikä  on  varmasti kiintoisa teema Suomen lukuisissa kirkonkylä-
tyyppisissa taajamissa  ja  miksei myös pienissä tehdasyhdyskunnissa. 
Taajamateihin  liittyvän tutkimuskokonaisuuden onnistuminen  strategisen projektin  osana osoittaa tässä  tee- -  
massa ohjelmoilmfr  tärkeyttä kokonaishankkeen osien läpivienrussä 
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Tielaitos  
Strategisen projektin  (Si  Liikenne  ja maankäyttö) jälkiarviointi 
Liikenneväyläteema:  a) lükenneväylätja yhdyskuntarakenne, b) ohikulkutiet 

lähtötiedot 

osaprojektien  tiedot 

•  Liikenteen  ja maankilytön  vuorovaikutus  vt 3:lla  välillä  Helsinki-Tampere  (Tielaitoksen  selvityksiä  65/1992) 
• Liikenneväylän  vaikutukset lähiympäristön yhdyskuntarakenteeseen (Tielaitoksen selvityksiä  22/1993) 
•  Uuden liikenneväylän synnyttämä liikenne  (Tielaitoksen selvityksiä  13/1995) 
• Kaupunkiseutujen päävaylat - tilaselvitys (Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  41/1995) 
• Vaylien  ja  maankäytön suunnittelun vuorovaikutus  (Tielaitoksen selvityksiä  49/1995) 
• Moottoriväylien  rinna kkaistiet (Tielaitoksen  selvityksiä  87/1995) 
• Maankäyton  muutokset tien lähialueilla (Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  14/1997) 

• Ohikulkutie  ja  taajama  (Heikki  Kukkonen  ja  Kirsi Uotila, TKK Arkkitehtiosasto, Rakennetun ympäristön tutki-
muslaitos, Julkaisu  B 22,  Otaniemi  1992) 

• Taajamakeskusten  ohikulkuteiden liikenneturvallisuus  ja ympäristöÖn  sopeuttaminen  (Tielaitoksen selvityksiä  37/94) 
•  Kouvolan pohjoisen ohi kulkutien vaikutukset maankäyttöön  (Tielaitoksen selvityksiä  49/1995) 
•  Ohikulkutien vaikutukset Heinolan kaupunkiseudulla (Tielaitoksen selvityksiä  91/1995) 

osaproj ektien  teemat 
Osaprojektit  on  jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat hankkeet, joiden teemana  on  ylei-
semmin liikenneväylän  ja  maankäytön välinen vuorovaikutus  ja  toisen ryhmän edellisen eräänlaisena erikois-
tapauksena ohikulkutiet, joita strategisessa projektissa  on  tarkasteltu sekä pienempien taajamien ohikulkuteinä 
että kaupunkien (Kouvola  ja  Heinola) ohikulkuteinä. 

osaprojektien  tavoitteet 
Osaprojektien  'yhteisenä' tavoitteena  on  ollut selvittää liikenneväylän vaikutuksia  sen  lähiympäristön maan-
käyttöön  ja  yhdyskuntarakenteeseen.  Tutkimuskohteiden mittakaava  on  laaja ulottuen pienien taajamien ohi-
kulkuteistä kokonaisia kaupunkiseutuja yhdistäviin liikenneväyliin. Hankkeiden yksittäisinä tavoitteina  on  ol-
lut seurata maankäyton muutoksia liikenneväylän suhteen joko liikenneväylän  l••  •ympäristössä  tai  yhdyskun-
tarakenteen muussa osassa yhdistyneenä olemassaolevaan  tai  uuteen liikenneväylään. 

arviointi 

yhteys  strategisen projektin SI  tavoitteisiin  
Taajamateitä kasittelevien osaprojektien tavoinliikenneväylien  vaikutuksia tarkastelevien hankkeiden yhteys 
tutkimuskokonaisuuteen  on  selkeä. Tutkimusongelmat  on  niissä yleensä valittu  (tai  ohjelmoitu) siten, että  osa

-projekteissa  on  nähtävissä liikenteen  ja  maankävtön  välisen  vuorovaikutuksen ongelmanasettelu.  Strategisen 
projektin  alateemoja sivutaan  näissä hankkeissa monella tavalla (liikenne  ja  maankäyttö, kaavoitusjärjestelmä 

 ja  muutoksen vaikutukset, ohikulkutiet  ja  liittyrnät kaupunkirakenteeseen erityiskohteina  sekä myös näiden  ra
-kentamishankkeiden ympäristövaikutukset) 

kommentit  ja  kysymykset 

Erillisista kokonaisuuksista muodostuvan teeman ensimmäisenä ryhmänä voi ottaa esille valtatien  3  vaiku-
tukset ympäristönsä maankäyttöon  ja  yhdyskuntarakenteeseen. Osaprojektit  esittävät sekä yleisluonteisia tee-
sejä että erilaisten toimintojen yhdyskuntarakenteellisia muutoksia. Hankkeet esittävät hyvin tutkimusongel-
mansa, mutta johtopäätöksissaän ne eivät pääse  kovin  syvälle vuorovaikutusproblematiikan analyysissa. Tut-
kimuksissa esitetty hypoteeseja ei testata selkeästi, vaan pitäydytään enemmänkin teesien, menetelmien  ja  ku-
vailujen  tasolla. 
Ohikulkuteitä  ja  niiden vaikutuksia käsittelevät osahankkeet ovat konkreettisia. Käsittelytavoiltaan  ja  tuloksil-
taan ne asettuvat edellisten  ja  taajamateitä tarkastelevien  hankkeiden väliin. Nämä kolme hankeryhmää muo-
dostavatkin liikennevayläteemassa omalla tavallaan 'yleisestä yksityiseen' etenevän perustellun kokonaisuu-
den,  jota  tosin ei strategisessa projektissa ole näin esitelty. Ohikulkuteitä käsittelevien tutkimusten tulokset 
osoittavat erityisesti pienten taajamien kohdalla liikenneväylän selvää vaikutusta maankäytön  ja  yhdyskunta-
rakenteen muutoksiin. Kaupunkien ohikulkuteiden kohdalla tilanne ei ole yhtä selkeä  ja  vaikutukset ovat eh-
kä enemmänkin' klassisiin' tievarsisijamteihin liittyviä kuin uusia tuloksia esittäviä. Sama koskee kaupunki- 
seutuja yhdistaviä liikenneväyliä. Heinolaa koskevassa ohikulkutieselvityksessä  on  haluttu erikseen korostaa 
kvalitatiivista lähestymistapaa sosiaalisten vaikutusten jälkiseurannassa. 
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Tielaitos  
Strategisen projektin  (Si  Liikenne  ja maankäyttö) jälkiarviointi 
Maankäyttöteema:  toimintojen sijainti  ja maankäyttö 

lähtötiedot 

osaprojektien  tiedot 

• Sijyt  yritysten sijoittumiseen liikenteellisten solmukohtien läheisyyteen  (Tielaitoksen selvityksiä  5/1994) 
• Kauppakeskus  Zeppelinin vaikutukset Oulun seudulla (YM Alueidenkäytön osasto, tutkimusraportti  1/1994) 
• Liittymahakuisen  maankäytön synnyttäma liikenne  (Tielaitoksen selvityksiä  55/1994) 
•  Espoonlanden ostosmatkatutkimus - ennen  ja  jälkeen kauppakeskus Lippulaivan avaamisen (Pääkaupunkiseudun 

julkaisusai1a  B 1995: 2) 
• Päivittdistavarakau  pan  sijoittumisen liikenteelliset vaikutukset  Tampereen  seudulla (Risto Murto, TTKK, Liikenne-  ja 

kuljetustekniikka,  tutkimuksia  15, 1996) 
•  Kaupan suuryksikot  ja kunnallistalous - herkkyysanalyysi  (Kimmo  Koski  ja  Pekka  Lahti, VTT,  Yhdyskuntasuunnit-

telu, loppuraportin luonnos  1997) 

osaprojektien  teemat 
Osaprojektit kasittelevät kaupunkimuotoa  ja yhdyskuntarakennetta  erityisesti kaupan suuryksiköiden sijainnin 
suhteen. Ne ovat luonteeltaan joko taustaselvityksiä (yritysten sijoittuminen liikenteen solmukohtiin)  tai  kon-
kreettisiin esimekkethin liittyviä tapaustutkimuksia  (Zeppelin,  Lippulaiva,  Tampereen 'hypermarketit', liitty-
mähakuiset toirninnot ja  kaupan suuryksiköihin liittyvä herkkyysanalyysi). Teema  on maankäyttöpainotteinen 

 lähtien liikkeelle sijainnin vaikutuksista liikenteeseen  ja  ihmisten hikkumiskäyttäytymiseen. 

osaprojektien  tavoitteet 
Osaprojektien  keskeiseksi tavoitteeksi muodostuu selvittää sekä teoreettisista lähtökohdista (vrt, erilaisten  mal-
lirakenteiden  käyttö) että sovellutusten osalta kaupan suuryksiköiden vaikutuksia kaupunkiseudun liikenne- 
verkkoon. Eräissä hankkeissa  on  haluttu myös selvittää kaupunkiseudun asukkaiden ostoskäyttäytymistä sekä 
ostosmatkojen màärää  ja  niiden suuntautumista. Tutkimusmenetelmät ovat näissä osaprojekteissa olleet perin-
teisiä, 'liikenteen ennustarniseen' liittyviä 

arviointi 

yhteys  strategisen projektin SI  tavoitteisiin 
Tutkimusten suhde  strategisen projektin perustavoitteeseen  tulee näkyviin ostosmatkoja  ja  niiden muutoksia 
tarkastelevien erityistapausten kautta. Tutkimuskokonaisuuden teemakokonaisuuksista erottautuvat erityisesti 
liikenne-  ja maankäyttömallit  sekä kaupan suuryksiköt kaupunkirakenteen erityiskohteena (tutkimuksissa ha-
luttiin painottaa kaupallisten palveluiden suuryksiköiden keskeistä asemaa arvioitaessa kaupunkirakenteen  ja 

 sitä ohjaavien toimintojen tulevaa kehitystä) 

kommentit  ja  kysymykset 
Osaprojektit käsittelevàt  varsin  tuttua  ja  paljon tutkittua ongelmaa kaupallisten palvelujen sijoittumisesta  ja 
ostosmatkakäyttäytymisesta  niiden suhteen. Myös menetelmät ovat varsinkin matkatuotoksen  ja matkojen 

 suuntautumisen anallyyseinä paljon käytettyä eivätkä sinänsä tuo mitään uutta kaupunkiseudun liikkumis
-mallien  analyysissa. Osaprojektien teemat ovat kuitenkin tärkeitä, koska kaupan suuryksiköt ovat vaikutta-

neet  ja  tulevat vaikuttamaan yhdyskuntarakenteen  ja  liikkumisen kehitykseen erikokoisilla kaupunkiseuduil
-la,  ja  tässä yhteydessä  on  syytä puhua myos muista liittymähakuisista toiminnoista kuin pelkästään kaupalli-

sista palveluista (kuten yksi osaraporteista tekeekin). Tapaustutkimusten tuottamien tulosten lisäksi niissä  on 
 haluttu nostaa esille myös jatkotutkimusten teemoja, kuten  Tampereen 'hypermarkethen'  tutkimuksessa (mi-

ten eri maankäyttöratkaisut vaikuttavat kulkumuotojakauturniin erityyppisillä matkoilla, mitkä olisivat rat-
kaisujen vaikutukset liikennesuoritteisiin  ja korvaisiko päivittäistavaroiden kotiinkuljetukset hypermarketeis-
sa  käynnit?). Viimeksi mainittu näkökulma ('elektroninen kaupankäynti')  on  yhdistettävissä maankäyttö-
teeman toiseen ryhmään  (haja-asutusalueiden  rakenteellinen kehitys)  ja  on  tässä yhteydessä pohtimisen arvoi-
nen kysymys tulevaisuuden yhdyskuntarakennetta  ja  siihen liittyviä työssäkäyntejä  ja ostosmatkoja  arvioita-
essa. Puute, joka näkyy kaikissa maankäyttöteeman osaprojekteissa,  on ympäristövaikut-usten  varsin  yleinen 

 ja 'lbyhä'  käsittely. Onko niin, että menetelmät ovat vieläkin arviointien tekemiseksi liian yleisiä vai onko tut-
kimuksissa haluttu pitäytyä perinteisissä metodeissa? Kaupan suuryksiköitä käsittelevän teemaryhmän nile-
lenkiintoinen raportti  on  niiden vaikutusten arviointi kunnallistalouteen ('herkkyysanalyysi), mikä tuo uuden 
näkökulman vaikutusanalyyseihin. 
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Tielaitos  
Strategisen projektin  (Si  Liikenne  ja maankäyttö) jälkiarviointi 
Ympänstöteema: kestävan  kehityksen kaupunki 

lähtötiedot 

osaprojektien  tiedot 

• Kestavä  kehitys  ja  kaupunki rakenne  -  urbaani palapeli  (Tielaitoksen selvityksiä  15/1994) 
•  Kohti kestävää kaupunkia  - seminaarira  portti (Suomen Arkkitehtiliitto,  Helsinki 1994) 
•  Suomalaisen yhdyskunnan suuntaaminen kestävän kehityksen  polu  Ile  yhdyskuntarakennetta, energiataloutta,  kun  nallis

-tekniikkaa  ja  liikennettä muuttamalla  (Jutta  Jantunen, VTT Tiedotteita  1703,  Espoo  1995) 
•  Kestävä kehitys alueellisessa  kehittämistyössä (Tielaitoksen selvityksiä  59/1996) 

osaprojektien  teemat 
Osaprojektien keskeisena  teemana  on  kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtäminen osana alue-  tai yhdys-
kuntakehitystä.  Teemaa käsitellään pääasiassa laajoina  ja ideologisina kysymyksinä  (kuten ekologinen suunnit-
telu, yhdyskuntien tulevaisuus, kestävät energiaratkaisut  ja ekoyhdyskunta),  mutta myös konkreettisemmin 
(kuten ympäristölainsäädäntö, energiatalous, kunnallistekniikka  ja  liikenne). 

osaprojektien  tavoitteet 
Osaprojektien  tavoitteena  on  erityisesti yksityiskohtaisempia ratkaisuja tarjoavissa osahankkeissa esittää näkö-
kulmia  ja  toimintamandollisuuksia yhdyskuntien  ja  alueiden kestävän kehityksen edistärnisessä sekä tehdä eh-
dotuksia toimintatavoista, joilla kesktävän kehityksen tarkoitus  on  saavutettavissa. Erityisenä tapaustutkimuk

-sena  käsitellään •mäen muuttamista kestävän kehityksen suuntaan. 

arviointi 

yhteys  strategisen projektin  Si  tavoitteisiin  
Osaprojektit  palvelevat tausta-aineistona tutkimuskokonaisuuden esiselvityksessä esille nostettuja kestävän 
kehityksen kysymyksiä:  1) liikkumistarvetta minimoiva  ehjä kaupunkirakenne,  2) joukkoliikenteen  toimintoja 
suosiva kaupunkirakenne  tai kaupunkimuoto  (joka samalla turvaisi tasapuoliset liikkumismandollisuudet eri 
väestöryhmille,  3)  asuntojen  ja  työpaikka-alueiden suunnittelu toistensa läheisyyteen (mikä samalla pienentäisi 
liikkumistarvetta)  ja  4) keskustojen  pitäminen ehjinä  ja  kilpailukykyisinä. 

kommentit  ja  kysymykset 
Neija  kestävän kehityksen osaraporttia voidaan jakaa käsittelytavoiltaan kahteen ryhmään: Kestävä kehitys  ja 
kaupunkirakenne',  'Kohti kestävää kaupunkia'  ja  Kestävä kehitys alueellisessa kehittämistyössa' ovat 
käsittelytavoiltaan  varsin  yleisiä, mutta sisältävät tärkeitä ohjeistoja (varsinkin viimeksimainittu) suunnittelun 
lähtökohdiksi. Analyyttisin ryhmän tutkimuksista  on  'Suomalaisen yhdyskunnan suuntaaminen kestävän ke-
hityksen polulle', jossa ympäristöpoliittiset kysymykset liitetään yhdyskuntarakenteen, energiatalouden, ku-
nnallistekniikan  ja  liikenteen muuttamiseen. Vaikka raportissa ei olekaan mandollisuutta paneutua  kovin  sy-
vällisesti muutoksen  osa-alueisiin, pyrkii  se  kuitenkin osin empiirisellä aineistolla  (ja Ri  mäen esimerkillä) 
osoittamaan muutoksen taustaa  ja sovellusmandollisuul(sja  eikä tyydy ainoastaan yleisiin näkemyksiin muu-
toksen tarpeellisuudesta. 
Tutkimuskokonaisuudefle  olisi ollut 'eduksi',  jos  siinä olisi voinut yhdistää kestävän kehityksen  (tai 'ekokau-
pungin)  periaatteet paremmin  ja  selkeämmin omaksi ryhmäkseen eli luoda oma teemaryhmä, jossa käsitellään 
uudenlaista ympäristöajattelua aluksi yleisluontoisesti (kuten yllämainituissa raporteissa  on  tehty)  ja  sitten  ta-
paustutkimuksina,  jotka olisivat ottaneet esille 'autottoman' keskustan  tai kävelykeskustan  mandollisuudet 
suomalaisissa kaupungeissa sekä näihin liittyen joukkoliikenteen kehittämisen  ja  pyöräilyn edistämisen. Näitä 
teemoja  on tutkimuskokonaisuudessa  tosin käsitelty, mutta enemmäni&i irrallisena kuin yrnpäristökysymyk

-sun  yhdistettynä. 
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Tielaitos  
Strategisen projektin  (Si  Liikenne  ja maankäyttö) jälkiarviointi 
Ympäristöteema: ympäristöpolitiikka 

lähtötiedot 

osaprojektien  tiedot 

• Meluntorjunta  ja  tieympäristörakenteet  kaupunkikuvassa - tutkimusmatka Ranskaan  ja  Espanjaan (Tielaitoksen 
selvityksiä  26/1994) 

• Ympariston  ohjausjärjestelmzen muutokset - tielaitoksen suunnittelu  ja  päätöksenteko (Tielaitoksen selvityksiä 
 41/1994) 

•  Autoilijan näkökulmaa korostava väyläympäristön suunnittelu  (Tielaitoksen selvityksiä  26/1994) 
• Meluhaittojen koroauskäytännösta tietoimituksissa (Tielaitoksen  selvityksiä  7/1995) 
• Pääväylät  kaupunkialueella - kaupunki kuvalliset lähtökohdat  (Tielaitoksen selvityksiä  64/1995) 
•  Polttoaineen hinta  ja  kotitalouksien autonkäyttö (Tielaitoksen selvityksiä  73/1995) 
• Tielaitoksen  ympäristöpolitiikan arviointi  (Tielaitoksen selvityksiä  3/1997) 

osaproj ektien  teemat 
Osaprojektien  teemat vaihtelevat laajoista ympäristöpoliithsista kysymyksistä (miten ympäristön ohjausjärjes-
telmiä voisi muuttaa tielaitoksen suunnittelussa  ja  päätöksenteossa, mitä tielaitoksen ympäristöpolitilkka  on  ol-
lut ohjausstrategioina, kirjoitettuina teksteinä  ja  käytännön toimintoina) yksityiskohtaisiin ohjeistoluonteisiin 
selvityksiin (meluntorjunta, tieympäristörakenteet, väyläympäristöjen suunnittelu) 

osaprojektien  tavoitteet 
Ryhmän erilaisista tutkimuksista johtuen osaprojekteille  on  vaikea osoittaa yhteistä ympäristöpoliittista tavoi-
tetta. Laajoissa hankkeissa tavoitteena  on  ollut selvittää tielaitoksen kannalta merkittäviä ympäristöpoliittisia 
kysymyksiä, arvioida tielaitoksen toimintaa ympäristökysymysten hoidossa sekä luoda strategiaa tielaitoksen 
tulevalle toiminnalle kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yksityiskohtaisissa hankkeissa tavoitteena 

 on  ollut esitellä käytännön ratkaisuja tieympäristön parantamiseksi. 

arviointi 

yhteys  strategisen projektin SI  tavoitteisiin 
Osaprojektit  palvelevat tausta-aineistona tutkimuskokonaisuuden esiselvityksessä esille nostettuja ympäristö- 
poliittisia kysymyksiä. Niillä  on  kaksijakoinen yhteys tielaitoksen toimintaan: toisaalta ne ottavat esille tielai

-toksen ympäristapoliittisia strategioita,  toisaalta ne tarjoavat käytännön ohjeita ympäristön laadun säilyttämi-
selle tierakentamisessa. 

kommentit  ja  kysymykset 
Ympäristöpolitiikkaan  painottuvat osahankkeet muodostavat tässä ryhmittelyssä melko heterogeenisen ko-
konaisuuden. Laajimmillaan ne tarjoavat näkökulmia uudenlaisiin, ympäristön paremmin huomioonottaviin 
ohjausjärjestelmiin  tai tielaitoksen  harjoittamaan ympäristöpolitiikkaan, suppeirnrnillaan ne ovat maisemointi

-ja meluselvityksiä,  joilla  on  selkeitä ratkaisumalleja esiteltävinään. Edelliset osahankkeet Ovat tarpeellisia siksi, 
että ympäristökysymykset ovat tulleet erottamattomaksi osaksi monenlaista yhteiskuntaan, alueisiin  ja yhdys-
kuntiln  liittyvää suunnittelua,  ja  tämä  on  varmasti oleellinen asia teiden suunnittelussa  ja  rakentamisessa. 
Jälkimmäisen ryhmän hankkeet tarjoavat sellaisenaan selkeitä ohjeistoja ympäristön laadun säilyttämiseksi  tai 
maisemalliseksi  parantamiseksi tiehankkeiden toteuttamisessa. Näissä hankkeissa näkyykiri ympäristövaikus

-ten kasittely  huomattavasti paremmin kuin monissa muissa (vrt, kaupan suuryksiköt) toiminnoissa. 
Tielaitoksen  ympäristöpolitiikan arviointia käsittelevä osahanke tarjoaa mielenkiintoisen  ja analysoivan  selvi-
tyksen ympäristoteemaan. Siinä  on  käsitelty aluksi yleisemmin ympäristöpoliittisia ohjausstrategioita monista 
eri lähtökohdista  ja  edetty senjälkeen tielaitoksen ympäristöpolitiikkaan tielaitoksen tuottamissa julkaisuissa 
(kysymyksessä  on  eräänlainen tuotetun tekstin sisällöllinen analyysi kvalitatiivisella tavalla). Raportin lopuksi 

 on  otettu esille kolme tapaustutkimusta:  E18 -moottoriväylä,  Savonlinnan ohikulkutie  ja VT7  välillä Koskeky
-lä-Loviisa. Näiden tapaustutkimusten kautta tielaitoksen ympäristöpolitiikkaa  on  arvioitu käytännössä.  Osa- 

raportti palvelee tavallaan myös tutkimuskokonaisuuden tarkastelua. Analyyttisena  ja  selkeänä kokonaisuu-
tena  se  muodostaa mielenkiintoisen osan ympäristöteemaa. 
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 Tielaitos  
Strategisen projektin  (Si  Liikenne  ja maankäyttö) jälldarviointi 
Erityisteemat: kaupurikikeskustat 

lähtötiedot 

osaprojektien  tiedot 

•  Piet  ersaa  ren  keskustauudistus - saavutettavuuden ja  vähittäiskaupan analyysi (Tielaitoksen selvityksiä  54/1993) 
•  Pohjoismaisia  kävelykeskustoja  (Ympäristöministeriö - alueidenkäytön osasto, selvitys  5/1994) 
•  Suomalaisia  kiwelykeskustoja (Suoem ympäristö - alueiden käyttö  23, Helsinki 1996) 

osaprojektien  teemat 
Osaprojektit  ovat luonteeltaan selvitysluonteisia inventointeja, joissa kuitenkin  on  haluttu tarkastella keskusta- 
muutosta osana laajempaa kaupunkikulttuurin muutosta. Teernat yhdistävät toisiinsa kaupunkimuotoa, yh-
dyskuntarakennetta  ja liiekennejärjestelmiä.  Ympäristöä  ja  siihen kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan lähinnä 
kaupunkikuvan näkökulmasta. 

osaprojektien  tavoitteet 
Osaprojektien  tavoitteina  on  tarkastella kävelykeskustoja  ja keskustauudisttista  lähinnä kolmesta eri näkökul-
masta: kaupunkirakenteen  ja  kaupunkikuvan, keskustan kaupallisten palvelujen sekä liikennejärjestelmän 
kannalta (painottamalla erityisesti toimivia  ja  edustavia ratkaisuja). Tutkimuksissa halutaan puhua 'kävelykes-
kustasta', vaikka siinä kaytetysta määrittelystä huolimatta kysymys  on  usein  vain  yksittäisestä kävelykadusta; 
tässä mielessä tutkimusta ei tule sekoittaa 'autottomaan kaupunkikeskustaan'; lopputulokseltaan tutkimus esit-
telee kuitenkin lähinnä kaupunkien kävelykaturatkaisuja  (j  uusia keskustaratkaisuja) 

arviointi 

yhteys  strategisen projektin  Si  tavoitteisiin 
Tutkimusten suhde  strategisen projektin perustavoitteeseen  tulee parhaiten näkyviin kävelykatujen  ja  keskus-
tauudistuksen analyysinä osana keskustan liikennejärjestelyjä.  Strategisen projektin teemakokonaisuuksista 

 painottuu erityisesti kvelykatu kaupunkiliikenteen  ja  kaupunkirakenteen erityiskohteena; sensijaan eri 
kaupunkien 'kävelykeskusta' -hankkeiden ympänstövaikutukset jäävät (esimerkiksi kaupunki/keskustaraken

-teen  osalta) tarkemmin selvittämättä. Selvityksissä ei ole yhteenveto-osaa, jossa olisi pohdittu kävelykes-
kustojen merkitystä suomalaisissa kaupungeissa (tähän  on  voinut osaltaan vaikuttaa tarkastelun kohteena ole-
vien kaupunkien erilaisuus) 

kommentit  ja  kysymykset 
Tutkimukset ovat onnistuneet  varsin  yksityiskohtaisessa inventoinnissa kohdekaupunkiensa keskustauudis-
tuksesta  ja kävelykatualueista  (todella monipuolinen tarkastelu kävelykatualueita yksittäisinä kohteina), mut-
ta ei niinkään osana kaupungin  koko keskustarakennetta. Kävelykeskustatutkimuksen  problematiikka tuo 
esille kysymyksen kävelyalueiden mandollisuuksista osana kaupunkikeskustoissa tapahtuvaa liikkumista; 
ajatellen suomalaisen kaupunkikehityksen 'hitautta' kävelyalueiden rakentamisessa  ja  tulevia keskustasanee-
rauksia monissa suomalaisissa kaupungeissa tutkimusasetelma  on  mielenkiintoinen; keskustakorttelien ava-
miset  ja kattanuset palvelualueiksi  voi nähdä myös kävelykatujen vastineina (!). Tutkimus ei kuitenkaan anna 
riittavää vastausta keskustojen kävelyalueiden mandollisuuksiin osana kaupunkirakennetta, mutta tuo 
kuitenkin esille tietoa kävelykatujen erilaisista ratkaisumalleista sekä niiden eduista  ja  haitoista eri toimijoiden 
näkökulmasta. 
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3  JÄLKIARVIOINNIN  TOINEN VAIHE: osaprojektien tekijät 

Liikenteenja  maankäytön vuorovaikutusta selvittävään tutkimuskokonaisuuteen 
 on  raporttien laatijoina osallistunut lähes sata eri alojen suunnittelijaa  ja 

 tutkijaa. Osaprojektien toteuttajina  on  ollut suunnittelutoimistoja, korkea-
koulujen laitoksia, eri hallinnonalojen edustajia sekä yksittäisiä tutkijoita. 
Pääasiassa tekijöiden tausta Ilittyy teknisiin tieteisiin, mutta mukana  on  ollut' 
asiantuntemusta myös yhteiskunta-  ja ympäristötieteiden  alalta. Strateginen 
projekti  on  tekijöiden osalta osoittautunut monialaiseksi, joskin muiden kuin 
teknisen asiantuntemuksen kapea edustus näkyy monien osaprojektien saman-
kaltaisissa lähestymistavoissa  ja tutkimusongelman  painotuksissa. 

Jäl.kiarvioinnin  toisessa vaiheessa haluttiin selvittää osaprojektien  ja  niiden 
tekijöiden suhdetta tutkimuskokonaisuuteen. Tämä tapahtui kyselylomakkeella, 
joka lähetettiin  20  hankkeessa mukana olleelle tekijäyhteisölle. Näistä  16 

 vastasi kyselyyn palauttamalla yhteensä  26  eri projektia koskevat lomakkeet. 
Kyselyn kohteena olleet tekijäyhteisöt valittin tielaitoksenjälkiarviointiryhman 
toimesta siten, että ne edustaisivat mandollisimman hyvin kokonaishankkeen 
monialaista taustaa. Eräissä tapauksissa kysely kohdistettiin saman tekijä- 
yhteisön useille eri henkilöille. 

Kyselyjakaantui  viiteen osaan: taustatietoihin, ohjelman arviointiin, prosessin 
arviointiin, osaprojektin arviointiin sekä tutkimuskokonaisuuteen liittyviin 
kommentteihin. Kyselyllä haluttiin erityisesti selvittää  strategisen projektin 
tutkimuksellista  luonnetta (perustutkimuksesta inventointiluonteiseen selvi-
tykseen),  sen  muodostaman tutkimuskonaisuuden luonnetta (eri teemojen 
yhdistävyys  ja asianmukaisuus)  sekä  sen hyödynnettävyyttä  (tulosten käyttä-
jät). Prosessin arvioinnissa osaprojektien tekijöiltä kysyttiin tietoja työ- 
sopimuksen luonteestaja sopijaosapuolista, prosessin valvonnastaja tutkimus- 
tehtävän maanttelystä,  strategisen projektin  luonnetta oppimisprosessina sekä 
prosessin onnistuneisuutta. Osaprojektien kohdalta haluttiin lisäksi tietoja 
niiden suhteesta tutkimuskokonaisuuden tavoitteisiin  ja  yhteydestä kaupunki- 
liikenteen teemoihin, niiden käyttämästä aineistostaja metodeista sekä arvioita 
osaprojektien hyödynnettävyydestä. Avoimilla kysymyksilla tiedusteltiin myös 
mielipiteitä tutkimuskokonaisuuden onnistuneisuudesta. 

Liikenne  ja maankäyttö -projektin  toteuttaminen vuositasolla erikseen 
määriteltyinä teemakokonaisuuksina näkyy osaprojektien suorittamisajoissa. 
Niiden valmistumiseen käytettiin keskimäärin  10  kuukautta  ja  tyypillisimmil-
lään ne kestivät puolisen vuotta. Mitä selkeämpi  ja  konkreettisempi tutkimus- 
tehtävä  on  ollut (vrt, esimerkiksi liikenneväyliä koskevat tuticimukset), sitä 
nopeammin  se on  saatu päätökseen. Valtaosa osaprojekteista  on  niiden tekijöi-
den mukaan valmistunut sovittuna aikana eli tutkimustehtävä  on  myös tilaajan 
kannalta määritelty lyhytkestoiseksi. 
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Tarkasteltaessa osaprojektien yhteyksiä  strategisen projektin  tavoitteisiin  ja 
kaupunkiliikenteen teemoihin  (taulukko  1)  edellisten suhteen painottuvat 
kaupunki-  ja taajamaliikenteen  parantaminen sekä liikenteen  ja  maankäytön 
vuorovaikutuksen tunnistaminen,jällcimmäisten suhteen puolestaan keskustojen 
kehittäminen  ja  kaupunkirakenteen muutos. Näistä kaupunki-  ja  taajama- 
liikenteen parantaminen  ja keskustojen  kehittäminen ovat teemoina 
spesifisempiä kuin kaksi muuta. Keskustojen kehittämisen nousemiseen esille 
muissakin kuin teemaa varsinaisesti käsittelevissä hankkeissa lienee vaikutta-
neet viime aikoina vilkastuneet keskustelut kaupunkien ydinkeskustojen toi-
minnallisesta taantumisestaja näihin liittyvistä kehittämissuunnitelrnista. Lii-
kenteenja maankäytön vuorovaikutuksen tunnistaminenja kaupunkirakenteen 
muutos muodostavat  selvän  ytimen osaprojektien omakohtaisessa sisällön 
arvioinnissa. Teemat eivät ole toisiaan poissulkevia  ja  ne liittyvät myös 
kiinteästi  strategisen projektin perustavoitteeseen.  

Taulukko  1. Osaprojektien  yhteydet  strategisen projektin  tavoitteisiin  ja  kaupunkiliikenteen 
teemoihin (osaprojektien  tekijöiden arvioiden mukaan)  

strategisen projektin  tavoitteet 

• kaavoitusjärjestelman  muutosten vaikutus 
liikenteeseen 	 2 

• ymparistovaikutusten  arviointi 	 5  
•  maankäytön  ja  liikenteen vuorovaikutuksen 

seuranta  ja  mallit 	 7 
• kaupunkiseudun liikenneympäristö 	8 
• liikennejärjestelmäsuunnjttelun tietopohjan 

 parantaminen 	 9 
•  kaupunki-  ja  taajamaliikenteen  parantaminen  11 
•  liikenteen  ja  maanlcäytön  vuorovaikutuksen 

tunnistaininen 	 14 

kaupunkiliikenteen  teemat 

• kauppakeskusten  vaikutukset 	 2 
• meluntorjunta  kaupunkikuvassa 	2 
•  liikenteen energiankäytön  ja  kaupunkira- 
kenteen väliset yhteydet 	 6 

• joukkoliikenteen  edistäminen 	 7 

• keskustojen kehittäiniien 	 9 
•  kaupunkirakenteen muutos (hajautuminen, 

liikenneväylien vetovoima) 	 15 

Osaprojektien  näkemykset  strategisen projektin tutkimuksellisesta  luonteesta 
painottivat eniten suunnittelua palvelevaa sovellettua tutkimusta sekä selvitys- 
luonteista tutkimusta. Sama painotus  on  nähtävissä myös tutkimusraporttien 
sisällöllisessä arvioinnissa. Näitä tutkimustapoja katsottiin myös tarvittavan 
enemmän tämäntyyppisessä tutkimuksessa. Malleihin orientoitunut tekninen 
perustuthmusja teoriasuuntautunut tieteellinen perustutkimus nähtiin painot - 
tuvan tutkimuskokonaisuudessa  samalla tavalla. Liikennetutkimukseen usein 
kytkeytyva  mallien  käyttö ei yksittäisiä hankkeita lukuunottamatta ollut tässä 
tutkjmuskokonajsuudessa ensisijaisen korostunutta. Perustutkimuksen ase-
maa pidettiin liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksen tutkimuksessa suh-
teellisen tärkeänä, vaikka tutkimusraportit eivät sisällöllisesti palvelleetkaan 
teoriasuuntautunutta tutkimusta. 

Osaprojektien  näkemykset liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta käsitte- 
levän tutkimuksen suuntauksesta nostivat tärkeimpinä kysymyksina esille 
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yhdyskunnan rakenteellisen kehityksen kontrolloinnin, autoliikenteen vähen-
tämisen sekä ympäristövaikutusten paremman tunnistaniisen (taulukko  2). 

 Näkemyksissä korostuu maankäyttö-  ja ympäristönäkökulma.  Sensijaan 
teknisluonteista, vuorovaikutusta esittävien  mallien rakentamistaja  testaamis-
ta ei pidetty tutkimuksellisesti yhtä tärkeänä eikä myöskään autoliikenteen 
joustavuuden lisäämistä  ja  siihen liittyvää saavutettavuuden parantamista, 
mikä sai ehdotuksista selvästi 'tylyimman' kohtelun. 

Taulukko  2.  Osaprojektien  näkökulmia liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta  käsittelevär 
 tutkimuksen  suuntaaniisesta  (näkemykset  tärkeysjärjestyksessa -  luvut kuvaavat, 

kuinka monta mainintaa näkemys sai 'tärkeimpänä'  tai 'v•• • ten  tärkeimpänä') 

'tärkein' 	 'vähiten tärkein'  
7 	yhdyskunnan rakenteellisen kehityksen kontrollointi 	 4 
8 	autoliikenteen vähentämistä koskevien ratkaisujen löytäminen  
2 	ympäristövaikutusten  parempi tunnistaminen 	 0 
3 	vuorovaikutusta esittävien  mallien  rakentaminen  ja  testaaminen 	 2  

autoliikenteen joustavuuden  lisaanunen  ja saavutettavuuden  parantaminen 	14  

Liikenne  ja maankäyttö -projektin  yleisessä arvioinnissa erottuu kolme kes-
keistä teemaa: laajuus, tunnettavuusja monipuolisuus. Näitä teemoja koskevat 
kommentit ovat luonteeltaan sekä myönteisiä että kielteisiä, mikä osaltaan 
nostaa esille ristiriitaisia tulkintoja tutkimuskokonaisuuden luonteesta (tauluk-
ko  3). Jällciarvioinnin  kolmannessa vaiheessa osaprojektien esittämistä kom-
menteista onkin tehty väittämiä  ja  testattu niitä tutkimustiedon käyttäjien 
haastatteluissa. Kuten sisällön arvioinnissakin  on  todettu, tutkimuskokonaisuus 
antaa ennalta päätetyistä teemaryhmistä huolimatta hajanaisen vaikutelman. 
Tätä vaikutelmaa korostaa ristiriitaisella tavalla hankkeen laajuus  ja  monipuo-
lisuus, sekä tapa, jolla tutkimustehtävä  on  maantelty. Osaprojekteissa, joissa 
tehtävän maanttely  on ollutj oko  epämääräistä  tai  joustavaa,  on  myös tutkimus- 
kokonaisuus mielletty epämääräisemniin kuin tapauksissa,joissa osaprojekteilta 
haluttiin  tulos erityisongelman  ratkaisemiseksi  tai  selvää sovellettavaa tietoa 

Taulukko  3.  Tutkimuskokonaisuuden  'plussia'  ja  'miinuksia' 

laajuus 	 tunnettavuus 	 monipuolisuus  

+  aihepiiriltään laaja  ja  monipuolinen 	+  lisää  tielaitoksen uskouavuuttaja 	+  kiinnostavia teemoja  
+  paljon eri alojen edustajia 	 painoarvoa  yhteiskunnallista  kehi- 	+ tielaitos  pystyy muuhun- 
+  ainutlaatuinen  ja  kunnianhimoinen 	tysta  koskevassa keskustelussa 	kin  kuin  tiesuunnitteluun  

ja tierakentamiseen 

•  kokonaisuus osin  epäyhtenämen 	-  tiedotus kokonaisuudesta puutteellista  
-  kokonaisuus hajanainen 	 -  kokonaisuus  vain  'sisäpilrin'  tiedossa  
•  raportit  yleisluonteisia  ja  liian pitkiä  

•  edustaa  teknisluonteista 
rationaliteettia 

-  enemmän  systemaattisuut- 
taja tavoitteellisuutta 

-  enemmän  autoistumisen 
 analyysia  
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Liikenne  ja  maankäyttö - jälkiarviointi  
3  OSAPROJEKTffiN  TEKIJÄT 

tutkimusongelmasta.  Osittain tutkimuskokonaisuuden laajuudesta johtuu, että 
sitä ei kokonaisuutena pidetä erityisen tunnettuna - ei edes osaprojektien 
tekijöiden keskuudessa. Tässä kohden  on  muistettava, että kyselyn kohteena 
olleista  26  hankkeesta  11  tehtiin ilman mitään yhteyksiä muihin osaprojek-
teihin,  13  käytti hyväkseen muiden hankkeiden tutkimustuloksia  ja  vain 2 

 tehtiin yhteistyössä jonkin muun  projektin  kanssa. 

Vaikka hankkeen tiedotuksesta esiintyykin kielteisiä näkemyksiä, ovat  sen 
 puitteissa järjestetyt seminaarit kuitenkin tuoneet esille tietoa tutkimus- 

kokonaisuuden etenemisestä  ja  erityisesti  sen  teema-alueiden tutkimuksista. 
Mielenkiintoinen näkemys, joka näkyi useamrnassakin vastauksessa, liittyi 
tielaitoksen 'uuteen rooliin' yhteiskunnallista kehitystä koskevissa keskuste-
luissa  ja  myös näiden keskusteluyhteyksien avaajana. Tämä  on  ollut omiaan 
lisäämään myös  koko liikenneja maankäyttö -projektin tunnettavuutta.  Moni-
puolisuus  on  kolmas  teema, joka tuli näkyviin osaprojektien kommenteissa. 
Myönteiset näkemykset katsoivat tielaitoksen  ja yhteistyötahojen synnyttä-
neen tutkimuskokonaisuuden  puitteissa mielenkiintoisia teemoja, jotka eivät 
pitäytyneet ainoastaan perinteisessä  (ja insinöörikeskeisessä) tiesuunnittelussa 
ja  teiden rakentamisessa. Tälle ajattelulle vastakkaisia olivat näkökulmat,jotka 
katsoivat tutkimuskokonajsuuden edustavan liikaa teknisluonteista  ratio-
naliteettia  liikenteen suunnittelussa  ja  maankäytön kontrollissa. Lähinnä 
tutkimusasetelmiinja lähestymistapoihin liittyvässä kritiikissä haluttiin enem-
män systemaattisuutta (vrt, hajanaisuus)  ja tavoitteellisuutta.  

Prosessin arvioinnista käy ilmi, että tutkimusyhteydet syntyivät lähes kaikissa 
tapauksissa osaprojektien tekijöiden yhteydenottoina. Projektien valvonnan 
taustalla  on  ollut joko osaprojektin seurantaryhmä  tai  projektin  vetäjä. Jälkim-
mäisessä tapauksessa yhteydenottoja projekteihin  on  ollut runsaammin kuin 
erityisen seurantaryhman toimesta.  Strategisen projektin  yhtenä päämääränä 
oli teemakokonaisuuksiinjaetun tutkimustiedon tuottamisen ohella lisätä kes-
kinäistä vuorovaikutusta maankäytön  ja  liikenteen suunnittelijoiden kesken. 
Tätä ajatusta luonnehdittiin oppimisprosessina  ja sen  erilaisia ulottuvuuksia 
haluttiin myös testata osaprojekteille suunnatun kyselyn avulla. Parhaiten 
oppimisprosessi näyttää hankkeiden näkökulmasta toteutuneen osaprojektien 
tuottamana tietona sekä yhteydenpidossa eri intressitahojen välillä  ja 
vähäisemmässä  maann  myös tutkimuskokonaisuuden tuottamana tietona  ja 
tutkimustehtävän  määrittelyssä. Sensijaan tiedon soveltaminen käytäntöön  ja 

 tutkimukseen kohdistunut kritiikki eivät omaa edellisten kaltaista painoarvoa 
oppimisprosessina. 

Osaprojektien  käyttämät aineistot ovat olleet  varsin  monipuolisia, mutta 
menetelmällisesti ne ovat olleet yksinkertaisia. Tässä näkyy perinteisen 
malliorientoituneenja 'kvantitatiivisen' lähestymistavan muuttuminen enem-
män 'kvalitatiiviseen' suuntaan, vaikka itse kvalitatiivjsja menetelmiä ei hank-
keissa olekaan käytetty. Aineistojen laatu  on  usein ollut sellainen, ettei  se  ole 
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Lilkenne  ja  maankäyttö - jälkiarviointi  
3 OSAPROJEKTIEN  TEKIJÄT 

edes tarjonnut mandollisuuksia kvantitatiivjseen analyysiin. Laajimman aineisto- 
ryhmän muodostavat haastattelu-  tai  kyselyaineistot,  jotka  on  kerätty  osa- 
projektin  tarkoituksia varten. Seuraavan ryhmän muodostavat aikaisemmista 
tutkimuksista  ja paikallishistorioista  saadut kirjallisuustiedot  ja  erilaiset 
suunnitteluaineistot. Kartta-  ja ilmakuvaaineistot  sekä itse tuotetut valokuva- 
ja videoaineistot  ovat osaprojekteissa olleet myös  varsin  käytettyjä, samoin 
erilaiset tilastoaineistot (mukaanlukien paikkatietoaineistot). Menetelmistä 
voidaan mainita sijaintianalyysit, luokittelutja uusimpana tulokkaana maantie-
teelliset informaatiojärjestelmät (GIS),joiden käyttö osoittaa kasvavaa mielen-
kiintoa ruutuaineistojen, ilmakuva-aineistojenja koordinaattipohjaisen tiedon 
lisääntyneen tarjonnan myötä. 

Ketkä hyötyvät liikenneja maankäyttö  -projektin ja  siihen kuuluvien hankkei-
den tuottamasta tiedosta? Osaprojektien tekijöiden näkemysten mukaan ensi-
sijaisen käyttäjäryhmän sekä tutkimuskokonaisuuden että erillisten projektien 
suhteen muodostavat tielaitos, ympäristöministerio, liikenneministerjö sekä 
yksittäiset kaupungit  ja kunnat.  Toissijaisen käyttäjäryhmän muodostavat 
maakunnalliset liitot  ja  suunnittelutoimistot sekä vähäisemmässä maan n  elin-
keinoelämän eri sektorit. Yliopistojen  ja  korkeakoulujen laitoksista kolme 
eniten mainittua olivat liikennetekniikkalliikennesuunmttelu, yhdyskuntasuun-
nittelu  ja  maantiede. 

Arvioitaessa  strategisen projektin  muodostamaa tutkimuskokonaisuutta suh-
teessa osaprojekteihin itse tutkimuskokonaisuus saa  varsin  myönteisen palaut-
teen. Vaikka hanketta onkin kritisoitu osittain hajanaisena  ja epäyhtenäisenä, 

 sitä pidetään kuitenkin teemaltaan erittäin merkittävänä  ja  tämä koskee myös 
tulevaisuutta (vrt. Lyyli, Suomen Akatemian kaupunkitutkimusohjelma  ja 

 Euroopan Uniomn tulevan puiteohjelman teema  'Cities of Tomorrow').  Varsin 
 yhtä mieltä ollaan siitä, että vastaavanlaisia laajoja tutkimuskokonaisuuksiaja 

monivuotisia ohjelmia tarvitaan Suomessa. Niiden tulisi olla luonteeltaan 
sellaisia yhteistyöhankkeita, että tutkimusasetelmat käsittelisivät mandolli-
simman monipuolisesti keskeistä tutkimusteemaa (talous-, ympäristö-, sosiaa-
listen, liikenne-  ja maankäyttönäkökulmien  yhdistäminen yhdeksi kokonai-
suudeksi). Monialaisuuden lisäksi tutkimuskokonajsuudelta toivotaan myös 
'syvällisempien' teemojen käsittelyä  ja  tässä yhteydessä kvalitatiivisten  ja 
monitieteisten lähestymistapojen  hyväksikäyttöä. Yhtenä mandollisuutena oli-
si muodostaa tutkimuskokonaisuus erilaisia tutkijaresursseja sisältävistä pro-
jekteista, jolloin pienet projektit voisivat olla lähempänä alan perustutkimusta 

 ja  palvella osaltaan tieteellistä jatkokoulutusta. Tutkimusalaa voisi myös jakaa 
siten, että vuorovaikutuksen 'mallintaminen' olisi oma, helpommin käyttöön- 
otettava kokonaisuutensa  ja  perustutkimus oma kokonaisuutensa. Tulevaisuu-
den laajoilla tutkimuskokonaisuuksilta toivotaan myös selkeää kytkeytymistä 
kansainvälisiin yhteyksiin, mikä merkitsee kansainvälisen kokemuksen  ja 
osaainisen  sekä vastaavien tutkimusten vertailuaineistojen hyväksikäyttöä, 
tiedonlevitystä alan kansallisista tutkimus-  ja suunnittelukäytännöistä  sekä 
kriittisen foorumin laajentumista. 
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3.1 Osaprojektien  tekijöille suunnatun kyselyn yhteenveto 

taustatiedot  
osaprojektin  tekijä 
(tekijä  ja  tekijäyhteisö) palautettuja  lomakkeita  26  

osaprojektin  nimi 
(laadittu raportti)  vastanneita tekijäyhteisöjä  16  

vastaamatta  4  

työn suorittamisaika keskimääräinen  suoritusaika  10  kk 
(milloin aloitettu, kesto kuukausina)  minimi  1  kk maksimi  24  kk tyypillisin noin  6  kk 

työn valmistuminen []  ennen sovittua aikaa  [] sovittuna  aikana 
työ valmistui:  
(rasti  ruutuun) sovitun ajan jälkeen  [iI]  aikaa ei sovittu 

ohjelman arviointi 
yhteys  strategisen projektin  (Si)  tavoitteisiin 
(osaprojektin  suhde painopistealueisiin)  -  mihin  painopistealueseen  (tai  -alueisiin)  osaprojekti  sopii:  

2  kaavoitusjäijestelman  muutosten vaikutus 
liikenteeseen 
maankäytön  ja  liikenteen vuorovaikutuksen 
seuranta  ja  mallit  

[] vuorovaikutustiedon levittärninen  ja  viemi-
nen käytäntöön  
kaupunkiseudun liikenneympäristö  

liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuk-
sen tunnistaminen  
liikennejärjestelmäsuunnittelun tietopoh

-jan  parantaminen 
kaupunki-  ja  taajamaliikenteen  parantami-
nen  

[!] ympäristövaikutusten  arviointi 

yhteys kaupunkiliikenteen teemoihin 
mihin  kaupunkiliikenteen  teemaan  (tai  teemoihin) osaprojekti  sopii: 

liikenteen  energiankäytön  ja  kaupunkiraken- {]  kaupunkirakenteen muutos  (hajautumi
-teen  väliset yhteydet 	 nen, liikenneväylien  vetovoima)  

[i1  kauppakeskusten  vaikutukset 	[I]  keskustojen  kehittäminen  
joukkoliikenteen  edistäminen 	 [] meluntorjunta  kaupunkikuvassa 
muu teema, mikä? 	pyöräilyn edistäminen; eri väestöryhmien liikkuminen 

ympäristökysymysten rooli päättäjien  ja  suunnittelijoiden 
toiminnassa; kaupunkien pääväylien kehittäminen 

yhteys  strategisen projektin  (Si)  muihin osaprojekteihin 
(muiden  osaprojektien  hyväksikäyttö)  

osaprojekti  on  tehty ilman mitään yhteyksiä muihin  osaprojekteihin  

J osaprojekti  on  käyttänyt muiden  osaprojektien  tuloksia hyväkseen  (esim. lähdeaineistona) 
osaprojekti  on  tehty yhteistyössä jonkun muun  (tai  muiden)  osaprojektin  kanssa, minkä:  

joukkoliikenne kaavoituksessa 



44  

ohjelman arviointi  

strategisen projektin  (Si)  perustavoitteen tutkimuksellinen  arviointi 
(perustavoite  on  määritely  seuraavasti:  projektin  tavoitteena  on  tuottaa  perustietoa  liikenteen  ja  maa- 
käytön välisistä  vuorovaikutussuhteista  sekä selvittää erilaisten  ratkaisumallien  vaikutuksia  -  samal- 
la lisätään keskinäistä vuorovaikutusta maankäytön  ja  liikenteen suunnittelijoiden kesken) 

miten hyvin erilaiset tutkimuksen tyypit palvelevat  yllämainittuja päämäan. ja  mitä niistä 
enemmän  (rasti  ruutuun)? 

tarvitaan 

erittäin 	hyvin 	tyydyt- 	heikosti 
hyvin 	tävästi  

ei 	tarvitaan 
lainkaan enemmän 

tieteellinen perustutkimus 	
[[} 	E1] 	[!I1 (teoriasuuntautunut)  [!I] 

tieteellinen  soveltava  tutkimus 	 [fl (empiirmen aineistoanalyysi)  [] 
tieteellinen sovellettu tutkimus 	12 	8 	3 (suunnittelua palveleva) 9  
tekninen perustutkimus 	[] 	[] 	[[} (mallisuuntautunut) [] [] 
selvitysluonteinen  tutkimus 	 [] 	III (inventointi)  

strategisen projektin  (Si)  muodostama tutkimuskokonaisuus 
(teemojen  yhdistävyys  ja  asianmukaisuus)  

miten seuraavat  väittämät  pitävät paikkansa  (rasti  ruutuun)? 

hyvin 	tyydyt-  
tävästi  

hei- 	ei  
kosti lainkaan 

en  osaa  
sanoa  

Si on  kiinteä  tutkimuskokonajsuus 	[I1 
Si  painottaa  liikennejärjestelmia 	 EI1  [!I] 
S 1  painottaa kaavoitusta  ja  maankäyttöä 	[1] 	[!I1 [iII  
S 1  palvelee käytännön suunnittelua 	[!II] 
Si on  painottunut  erityisteemoihin 	 [] [!] []  
Si on  painottunut laajoihin  teemoihin 	I] 	[I] [!I] [!ii] 
S 1 on  luonteeltaan myös  oppimisprosessi  
Si :n  teemat ovat  teknisluonteisia L!i EII1 
Si:n  teemat ottavat huomioon  ympäristönäkökulmat 	•• 
Si:n  teemat ottavat huomioon sosiaaliset näkökulmat 

mihin seikkoihin liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta käsittelevän 
sesti kiinnittää huomiota  (numeroi  kohdat  tarkeysjärjestyksessä  1-5)? 

tutkimuksen tulisi erityi- 

1' 	'5' 
3 	2 

 [ 	vuorovaikutusta esittävien  mallien  rakentamiseen  ja  testaamiseen  (liikennekeskeinen)  
7 	4 47 	yhdyskunnan rakenteellisen kehityksen  kontrollointiin (maankäyttökeskeinen)  
2 	0  ympäristövailcutusten  parempaa tunnistamiseen  (ympäristökeskeinen)  8 : 1 	49 	autoliikenteen vähentämistä koskevien ratkaisujen löytämiseen  
1 	14  autoliikenteen joustavuuden lisäämiseen  ja  saavutettavuuden  parantamiseen  
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ohjelman arviointi  

strategisen projektin  (Si) hyödynnettävyys  
(tulosten käyttäjät) 

tulosten käyttäjien kannalta merkittäviä ryhmiä voivat olla (rasti ruutuun): 

paljon vähän paljon vähän 

liikenneministerio ympäristöministerio  
muut ministeriöt, mitkä? muut projektit, mitkä? 
kauppa-  ja  teollisuusministeriö 	4  LYYLI 	1  sisäasiainmirijsteriö 	 1  
valtiovarainministeriö 	1  
tielaitos  maakunnalliset liitot 
yksittäiset kaupungit  ja kunnat  suunnittelutoimistot 

elinkeinoelämä (kauppa  ja  palvelut) elinkeinoelämä (tuotanto) 
yliopistot  ja  korkeakoulut, 
mitkä laitokset (kolme mandollista)? muut tahot, mitkä? 

yhdyskuntasuunnittelu 	7  liikennealan  järjestöt 	 3  maantiede 	 7  ympäristöjärjestöt 	 3  
liikennesuunnittelu 	 6  yhdyskuntasuunnittelun järjestöt 	1  
maankäytön ekonomia 	3  poliitikot 	 1  arkkitehtuuri 	 4  tutkimuslaitokset 	 1  maanmittaus 	 1  

muita kommentteja  strategisen projektin  (Si)  muodostamasta tutkimuskokonaisuudesta 
• aihepiiriltään laaja  ja  monipuolinen 
•  kaikki teemat eivät olleet 'syvällisiä' (liian nopeasti tehtyjä) 	 laajuus  •  paljon eri alojen edustajia 
•  kiinnostavia teemoja 	 tunnettavuus? 
•  kokonaisuus joiltakin osin epäyhtenäinen 
•  tiedotus kokonaisuudesta puutteellista 	 monipuolzsuus  

hyvä, laaja kokonaisuus (lähes ainutlaatuinen Suomessa - tarve samanlaisiin kokonaisuuksiin) 

lienee  vain  sisäpiirin tiedossa 

•  kokonaisuus muodostui hajanaiseksi  ja  suuri  osa  raporteista jäi yleiselle tasolle (vaikea soveltaa 
käytäntöön) 

•  raportit pitkiä (luetaanko niitä?) - keskeiset periaatteet tulisi esittää selkeinä kuvina  ja suunnitte-luohjeina 

•  laaja  ja  kunnianhimoinen (myös kansainvälisesti vertaillen) 
•  osoittaa tielaitoksen pystyvän myös muuhun kuin perinteiseen insinöörikeskeiseen tiesuunnitte-
luun  ja  -rakentamiseen 

•  lisää tielaitoksen painoarvoa  ja  uskottavuutta yhteiskunnallista kehitystä koskevassa keskustelussa 
• tiivistetty yhteenveto puuttuu (johtopäätösten vieminen tielaitoksen politiikkaan  ja  käytäntöön) 
•  edustaa pitkälti teknisluonteista ralionaliteettia suunnittelussa  ja  maankäytön kontrollissa 
• systemaattisuutta  ja tavoitteellisuutta  olisi voinut olla enemmän 
• selvempi  suuntaaminen autoistumisen  ja autokaupunkikehityksen analysointiin 
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prosessin arviointi 

tutkimussopimuksen  luonne  ja sopijaosapuolet 
(tutkimusyhteistyön  syntyminen  ja  yhteistyön osapuolet) 

miten tutkimussopimus syntyi (rasti ruutuun)? 

tarjouskilpailun  kautta [] osaprojektin  tilaajan yhteydenottona  

[!Ii  muulla tavoin, miten? 
[] 

osaprojektin  tekijän yhteydenottona 

tilaaj aosapuolet tärkeysj ärjestyksessä (osaprojektin  teeman näkökulmasta):  

1. Tielaitos  selvästi tärkein  (15  ykkösmainintaa)  

2. Ympäristö/liikenneministerio  toiseksi tärkein  (7  ykkösmainintaa)  

3. Muut (tutkimuskohde, maakunnallinen liitto, tiepiiri) harvoin (ei ykkösmainintoja) 

prosessin valvonta 
(tutkimuksen etenemisen kontrolli) 

miten osaprojekti  on  ollut yhteydessä tilaajaan tutkimuksen aikana  ja  miten usein (rasti sopivaan 
 tai  sopiviin vaihtoehtoihin)?  

kyllä  ei 	 kerran 	2-3 	kertaa  4-6  kertaa useammin  

EJ EJ  Si -projektinjohtoryhma 	EJ 	EJ 	EJ 	EJ  
15  EJ  osaprojektin seurantaryhmä 	[1] 	1 	8 	6 
20  EJ projektin  vetäjä 	 EJ 	4 	5 	11  

muu yhteys, mikä? 

	

------------- EJ 	2 	1 	2 

1 -  EJ 	EJ 	i 	 EJ  

tutMmustehtiivän  määrittely 
(määrittelyn tarkkuus  ja joustavuus/poikkeamat  tutkimustyön aikana) 

miten tilaaja määritteli tutkimustehtävän prosessin alussa (rasti ruutuun)? 

erittäin tarkasti (osaprojektilta haluttiin  tulos spesifin  ongelman ratkaisemiseksi) 

,,,- [] melko tarkasti (osaprojektin tuli tuottaa sovellettavaa tietoa tutkimusongelmasta) 

( [] epäniääräisesti (osaprojektin tuli tuottaa tutkimustietoa tutkimusongelman teemasta) 

joustavasti (osaprojekti  sai tutkimuksen teemaan liittyen määritellä tutkimusongelman) 

tutkimustehtävää tarkennettiin  tai  muutettiin tutkimustyön aikana, miten 
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prosessin arviointi 
strateginen projekti  (Si) oppimisprosessina  
(strategisen projektin  yhtenä päämääränä  on  ollut:  ..  ."lisätä keskinäistä vuorovaikutusta maankäytön 

 ja  liikenteen suunnittelijoiden kesken.  . .  kyseessä  on oppimisprosessi")  

miten kyseinen  oppimisprosessi (osaprojektin  näkökulmasta) toteutuu  (rasti sopivaanlsopiviin vaih-
toehtoihin)?  

4  
erittäin 	hyvin  tyydyt-  heikosti 	ei 

	

hyvin 	tävästi 	 lainkaan  

osaprojektin tutkimustehtävän  määrittelyssä 	[fl 	[j] 	[[1  
osaprojektien työvaiheiden  yhteydessä  

Si -tutkimuskokonajsuuden  tuottamana tietona 	EI!1 	 LI  
osaprojektien  tuottamana tietona 	 [] 
osaprojektien  tiedon soveltamisessa käytäntöön 	 .  
yhteydenpidossa eri  intressitahojen  välillä 	[] 	[f]  . 	[]  
tutkimukseen kohdistuneen kritiikin kautta 	 [j 

 muilla tavoin, miten? 

	

LI 	LI LI 	LI 	LI  
- 	 LI 	LI LI 	LI 	LI  

strategisen projektin  (Si) onnistuneisuus  prosessina  -  hyviä kokemuksia:  
•  rahoitus, kontakteja, paljon alan raportteja, kiinnostavia  ja  uusia ideoita herättäviä  aihealueita •  määrätietoinen  tutkimuskokonaisuus,  pitkä kesto  ja  kunnollinen rahoitus,  projektin  kestäessä pi-
detyt julkiset  kats  aukset 

•  laaja-alainen, pitkäikäinen,  seurantaseminaareja,  yritystä  
•  jatkuva tiedon saanti muista projekteista, hyvät  tutkimusehdotukset 
•  hyviä julkaisuja  (tielaitos  ehkä oppi jotain?)  
•  asia  on  tärkeä, selvityksiä  ja  tutkimuksia  on  tehty paljon, asia  on  nostettu näkyvästi esiin  ja  siitä  on  keskusteltu melko laajalti, myös uutta tietoa  on  saatu  
•  uusia  yhteistyötahoja,  joihin luotiin  keskusteluyhteyksiä 
•  tiettyä avoimuutta myös  uudentyyppisille kysymyksenasetteluille,  tilaajan taholta joustavuutta 
hankkeen  läpiviemisessä 

•  eri alojen suunnittelijoiden välinen vuoropuhelu lisääntynyt;  ympäristöteema  yhdistää  
strategisen projektin  (Si) onnistuneisuus  prosessina  -  huonoja kokemuksia:  
•  tiedotus vähäistä, yhteisten tapaamisten (seminaarien) puute, raporttien saatavuus  osaprojektien  tekijöille, jotkut  osaraporteista  liian lyhyessä ajassa tehtyjä, enemmän tieteellistä painotusta  
•  kokonaisuus olisi voinut olla kiinteämpi  
•  tiedotusta (esimerkiksi käynnissä olevista projekteista) jäi kaipaamaan 

 •  kokonaisuus ehkä liian iso  (koordinointivaikeuksia?) 
•  tilaaja ei riittävästi selittänyt  osatehtävään  liittyvää sidonnaisuutta (liian kauan luultiin, että ky-
symyksessä oli erillinen tehtävä)  

•  vaikuttaminen käytännön suunnitteluun  on  jäänyt vähäiseksi, teemat jäivät liian yleiselle tasolle, 
jatkossa 'vähemmän'  ja  konkreettisempia  raportteja  

•  paljon uutta tietoa  -  onko aikaa omaksua käytäntöön?  
• ymmärrettävyyden ylikorostuneisuus  raportoinnissa, tieteellisyyden pelko  
•  kokonaisuus  jää  epäselväksi (tieto  vain  projektin  vetäjillä); osaprojektien  vaikea hahmottaa yhte-
yksiä strategiseen projektiin  



osaprojektin  arviointi 

osaprojektin  laatiminen 

millaisia tutkijayhteyksiä osaprojektin laatimiseen  on  liittynyt (rasti ruutuun)? 

osaprojekti  on  laadittu itsenäisenä tutkimustyönä yhden tutkijan toimesta  

[j]  osaprojekti  on  laadittu usean tutkijan toimesta (samasta tutkijayhteisöstältoimistosta) 

osaprojekti  on  laadittu usean tutkijan toimesta (useanimasta tutkijayhteisöstä) 

osaprojekti  on  käyttänyt ulkopuolista asiantuntemusta, liittyen: 

yritykset  
kunnat ja kuntaliitot 

 konsultit  
Stakes  

osaprojektin  luonne 

mihin allaolevaan tutkimustyyppiin  ja  miten hyvin osaprojekti soveltuu (rasti ruutuun)? 

erittäin hyvin tyydyt- 	heikosti 	ei 
hyvin 	 tävästi 	 lainkaan 

tieteellinen perustutkimus 	
[] 	LI] 	[I]  (teoriasuuntautunut)  

tieteellinen soveltava tutkimus 	 jj (empiirinen aineistoanalyysi) 
tieteellinen sovellettu tutkimus 	8 	 1  (suunnittelua palveleva) 
tekninen perustutkimus 	3 	

[] 	 2  (mallisuuntautunut) 
selvitysluonteinen  tutkimus 	

[] 	 [] (inventointi)  

muiden  osaprojektien  hyväksikäyttö  

käytettiinko osaprojektin laadinnassa  hyväksi muiden  strategisen projektin  (Si)  osaprojektien  tie-toja  ja jos käytettin,  niin mitkä olivat muista projekteista tärkeimmät? 

ei käytetty 

käytettiin 
yleensä ei mainintoja projekteista 
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osaprojektin  arviointi 

osaprojektin  aineisto  ja  metodit  

osaprojektin  keskeinen aineisto muodostuu (numero ruutuun tärkeysjärjestyksessa  1, 2  jne.): 

kirjallisuustiedoista  (esimerkiksi aikaisemmat tutkimukset, historiat jne) 
[] suunnitteluaineistosta  (kaavat, selostukset, muut suunniueluasiakirjat) 
[] kartta-aineistosta (mukaanlukien ilmakuva-aineisto) 
[] kyselyfhaastatteluaineistosta  (osaprojektia varten tehty) 

kysely/haastattelualneistosta  (aiemmin, muuta tarkoitusta varten tehty) 
ftj] valokuvalvjdeoajneistosta  (omakohtainen havainnointi) 

valokuvaJvideoajneistosta (muiden tuottama) 
muu aineisto, mikä? 	 paikkatietoaineisto 

tilastokeskus (väestö-, autokantatilastot) 
rakennus-  ja huoneistoreskisteri 

 havainnointi 
auttoiko tilaaja(t)  aineiston hankinnassa? 

ei auttanut  
4]  auttoi, ketkä? 	projektin vetajä 

ohjausryhmä 
tielaitoksen  kirjasto, keskushallinto, tiepiirit 

käytettiinkö  tutkimuksessa jotain erikoismetodia  ja jos  käytettiin, niin mitä? 

GIS, sijaintianalyysi, koesuunnittelu, ideointiseminaarj,  luokittelu 

osaprojektin hyödynnettävyys  
(tulosten käyttäjät) 

tulosten käyttäjien kannalta merkittäviä ryhmiä voivat olla (rasti ruutuun): 

paljon vähän paljon vähän 

liikenneministeriö ympäristöministeriö 
muut ministeriöt, mitkä? muut projektit, mitkä? 
kauppa-  ja  teollisuusministeriö LYYLI 

muotoilu/taide 

[] tielaitos  maakunnalliset liitot 
yksittäiset kaupungit  ja kunnat  suunnittelutoimistot  

[I  elinkeinoelämä (kauppa  ja  palvelut) elinkeinoelämä (tuotanto) 
yliopistot  ja  korkeakoulut, muut tahot, 
mitkä laitokset (kolme mandollista)? mitkä? 
• liikenneteknijkka  
•  maantiede  

6  
5  •  tiedotusvälineet 

•  yhdyskuntasuunnittelu  •  ympäristö-, yhdyskunta- 
•  maankäytön ekonomia  3  ja liikennejärjestöt 

•  VR •  arkkitehtuuri  
•  sosiologia  

2  
2  •  linja-autoliitto 

•  taloustiede  
• ympäristöpolitiikka  

1  
1  

• YTV 
•  poliittiset päättäjät 

•  taideteollinen kk  1  
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kommentteja 

kommentteja  tutkimuskokonaisuudesta  ja  osaprojektin  suhteesta siihen  
(tutkimuskokonaisuuden teeman merkittävyys nyt  ja  tulevaisuudessa merkittävyys, mihin suuntaan 
liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksen analyyseja tulisi kehittää tulevaisuudessa, millaisilla  ja 

 minkä kokoisila projekteilla edetään, tutkijatahot, rahoitus jne.) 

• tutkimuskokonaisuuden  teema erittäin merkittävä (oma osaprojekti siitä hieman irrallaan) 
• tulevaisuudessa pitäisi painottaa seuraavia asioita: 

-  yhteistyö eri alojen kanssa (esim. arkkitehtuuri, maantiede, liikennesuunnitteju, ym-
päristö  ja  sosiaaliset vaikutukset) 

-  yhteistyö eri organisaatioiden välillä (yliopistot, konsultit, tielaitos) 
- GISin  soveltaminen  ja  kehittäminen teemaan sopivaksi 
-  mandollisimman monipuolisten aineistojen  ja  aiheiden käyttöönotto 
-  syvällisempiä teemoja (lisää tieteellisyyttä - sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista) 

•  teema edelleen merkittävä (vrt. Lyyli, SA:n kaupunkitutkimusohjelma, EU:n puiteohjelmien tee-
ma  'City of Tomorrow') 

•  talous-, ympäristö-, sosiaalisten, liikenne-  ja maankäyttönäkökulmien integrointi  yhdeksi koko-
naisuudeksi) 

•  tärkeä  on  monivuotinen ohjelma  ja  riittävä rahoitus - projektien kokoa säädellään tutkijaresurs-
sien suuntaan, jolloin kokonaisuus muodostuu suurista  ja  pienistä projekteista - ohjelma kytke-
tään EU:n puiteohjelmiin, jolloin saavutetaan merkittäviä rahoitussäästöjä (saadaan myös kan-
sainvälistä kokemusta  ja  osaamista sekä kansainvälistä tiedonlevitystä  ja  kriittinen foorumi) 

•  vastaavia laajoja tutkimuskokonaisuuksia tarvitaan Suomessa 
•  liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusta tutkittaessa tulisi tutkimusala jakaa siten, että vuoro- 
vaikutusten mallintamjnen olisi oma kokonaisuutensa, joka hyödyntäisi myös ulkomaisia tutki-
musyksikköjä; toisena kokonaisuutena olisi kotimainen perustutkimus  ja soveltava  tutkimus (kyt-
kentä näiden välillä tulisi säilyttää niin, että ne täydentävät toisiaan) 

• tielaitos  taistelee kiitettävästi saralla,  jota  eivät muut kynnä; tärkeää olisi kuitenkin saada kau-
punkitahot mukaan, muuten hanke leimautuu tielaitoksen projektiksi,  jota  eivät muut hyväksy 

• tielaitoksen  kaava: 	 todellisuus: 

•  jälkikäteen vaikea tunnistaa  S 1 -projektia (osaprojekti ei tiennyt kuuluvansa siihen) 

•  Si  hyvä kokonaisuus  ja  omaa selkeän tutkimusteeman 
•  tutkimusta tulisi lisätä myös kevyen liikenteen suuntaan (kuten pyöräilytutkimus  ja  siihen liitty-
vä tilastointi 

• osaprojekti  toteutettiin käytännössä suhteellisen erillään Sl-tutkimusprojektista, minkä vuoksi 
 Si  -kokonaisuuden arviointi vaikeaa 

• kokija/käyttäjä  -analyysien teko merkittävistä tiehankkeista 
• tienvarsirakentejclen  kehittäminen tulevaisuudessa 
•  kaupunkimaisten väylien mandollisuuksien tutkimus 
•  edelliset voidaan toteuttaa kvalitatiivisia  ja monitieteisiä lähestymistapoja  hyväksikäyttäen (kva-
litatiiviset menetelmät sovellusalalla alikehittyneitä) 

•  tutkimusaineisto osoittautunut hyödylliseksi kaupungin suunnittelussa  ja  kiinnostanut myös mui-
ta tahoja (kaupunkeja  ja konsuitteja);  hyöty kasvaisi merkittävästi vertailututkimuksissa  (5-10  
kaupunkiseutua) 

•  kaupunkirakenteen teoriapohjan keskeisenä puutteena  on,  että autokaupunkikehitysta ei ole kau-
punkirakenneteorian tasolla riittävän pitkälle määritelty eikä siihen ole myöskään Suomen kau

-pun hen  osalta riittävällä järjestelmällisyydellä paneuduttu 
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4 JÄLKIARVIOINNIN  KOLMAS  VAIHE:  osaprojektien  käyttäjät 

Tulosten hyödynnettävyysja arviot mandollista käyttäjäryhmistä  on  tärkeä  osa 
 tutkimuksen suunnittelua. Tämä  on  luonnollinen asia soveltavassa tutkimuk-

sessa, mutta myös perustutkimuksessa  on iyhdytty  aikaisempaa enemmän 
arvioimaan tutkimustulosten hyödynnettävyytta muuallakin kuin tiede- 
yhteisöissä. Liikenne  ja maankäyttö -projektin jälkiarvioinnin  kolmantena 
vaiheena  on  tulosten käyttäjinä haastateltu  11  eri henkilöä, jotka edustavat  8  eri 
organisaatiota (tielaitos, ministeriöt, kaupungit, maakunnalliset liitot, ympäristö- 
keskukset jne.). Lähinnä puhelinhaastatteluina tehdyissä haastatteluissa  on 

 kysytty  mm.  strategisen projektin tunnettavuuttaja  sitä koskevaa tiedottamista, 
 strategisen projektin  luonnetta tutkimusprojektina, tulosten saatavuutta  ja 

käyuöönottoa  sekä tulosten hyödynnettävyytta. Tulosten vaikutusten arvioinnilla 
haluttiin selvittää, miten tulokset olivat vaikuttaneet käyttäjän toimintoihin, 
mitä konkreettisia hyötyjä oli saavutettu, odotettiinko jotain erityisiä tuloksia 
(joita ei saavutettu)  ja  miten tulokset olivat vaikuttaneet yhteistyösuhteisiin. 

Haastattelut yhdistettiin lisäksi kyselyyn siten, että kyselyn vastauksista poi-
mittiin erityisiä väittämiä  strategisen projektin onnistuneisuudesta ja 
epäonnistuneisuudesta. Haastateltavilta  tiedusteltiin olivatko  he  samaa mieltä 
kyseisistä vä.ittärnistä. Lopuksi tiedusteltiin käyttäjän näkemyksiä  strategisen 
projektin  kaltaisen tutkimuskokonaisuuden tarpeellisuudesta nytjatulevaisuu

-dessa.  Haastatteluissa käytettiin osittain strukturoitua lomaketta, johon jäljem-
pänä  on  kerätty yhteenvedonomaisestj keskusteluissa esille tulleita asioita. 

Tutkimuskokonajsuuden tunnettavuudesta  voidaan aluksi todeta, ettei  se  koko-
naisuutena ollut kovinkaan tunnettu. Tähän  on  lienee vaikuttanut hankkeen 
laajuus  ja pitkäkestoisuus, jota  vain  varsin harvat  käyttäjät ovat pystyneet 
seuraamaan ohjelman toteuttamisen aikana. Hastateltaville lähetettiin 
haastattelupyynnön yhteydessä 'Liikenneja maankäyttö'  -projektin  yhteenveto- 
raportti, mikä osoittautui erinomaiseksi informaatioksi palauttamaan 
haastateltavien mieliin tutkimuskokonaisuuden eri osia  ja  varsinkin heidän 
itsensä edustamien sektorien teemoja. Useimmat käyttäjistä olivat osallistu-
neet  tai  tunsivat seminaareja  ja teemapäivia,  joita hankkeet yhteydessä oli 
järjestetty,  ja  pitivät niitä myös tarpeellisina.  Strategisen projektin  luonteesta 
oltiin suhteellisen yksimielisiä  (ja osaprojektien  tekijöistä poikkeavasti) siitä, 
että tieteellisyyden aste tämäntyyppisissä hankkeissa ei saisi olla korkea. 
Sensijaan tarvitaan konkreettisia sovellutuksiaja käytännönlä.heisia projekteja 
tämäntyyppisten hankkeiden läpiviemiseksi. Tosin jotkut haastateltavista piti-
vät tieteellisyyttä tärkeänä luomaan kriteerejä teemojen maanttelylle  ja  syven-
tämään niiden merkitystä. 

Tutkimuskokonaisuuden osaprojektien  saatavuus  on  ollut hyvä  ja  parhaimmil- 
laan ne ovat palvelleet käyttäjiä silloin, kun ne ovat tarjonneet selkeitä ohjeita 
suunnittelun pohjaksi. Tässä yhteydessä mainittiin erityisesti liikenneväylä- 
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teemaan kuuluvat taajamateitä  ja ohikulkuteitä  koskevat selvitykset. Esille 
nousi myös kysymys erilaisten yhteenvetoraporttien laatimisesta erilaisille 
käyttäjäryhmille. Strateginen projekti  on  niin laaja, että erilliset yhteenvedot 
olisivat mandollisia, mutta päällekkäisyyttä niidenkään osalta ei voisi välttää. 
Tulosten hyödynnettävyyden suhteen merkittävimmät käyttäjäiyhmät olivat 
samoja (tielaitos, ministeriötja  kunnat)  kuin osaprojektien tekijöidenkin nime-
ämät - tosin haastatteluissa tuli esille huomattavasti vähemmän mandollisia 
käyttäjäryhmiä kuin kyselyssä. Tulosten konkreettiset hyödyt liitettiin  mm. 

 liikennejärjestelmäsuunnitteluun  ja taajamasuunnitteluohjeisiin  sekä laajan 
kokonaisnäkemyksen tuottamiseen liikenteen  ja  maankäytön välisistä 
vuorovaikutussuhteista. Teemoja,joiden suhteen toivottiin enemmän tuloksia, 
olivatjoukkoliikenteeseen liittyvä tutkimus sekä käyttäytymistieteisiin liittyvä 
tutkimus. 

Haastateltaville  esitettiin myös väittämiä, joita oli  tullut  esille osaprojektin 
tekijöille suunnatussa kyselyssä. Haastateltavat suhtautuivat väittämiin seu-
raavasti: 

•  strateginen projekti  on  ollut laaja-alainen  ja  pitkäikäinen 
täysin samaa mieltä  

•  strategisessa projektissa  on  saatu jatkuvaa tietoa käynnissä 
olevista hankkeista 

enemmistö samaa mieltä  

•  strategisessa projektissa  on  syntynyt hyviä tutkimusehdotuksia 
puolet samaa mieltä  

•  strategisen projektin  tuottamat julkaisut ovat hyviä  ja  käyttökelpoisia 
enemmistö samaa mieltä  

•  strateginen projekti  on  luonut uusia yhteistyötahoja  ja keskusteluyhteyksiä  
enemmistö samaa mieltä  

•  strateginen projekti  on  tuonut uudenlaista avoimuutta uusille 
kysymyksenasetteluille (tielaitos) 

täysin samaa mieltä  

•  tilaajat ovat olleet joustavia hankkeiden läpiviemisessä 
ei osattu sanoa  

•  tiedotus strategisesta projektista  ja sen  etenemisestä  on  ollut vähäistä 
enemmistö samaa mieltä 

tutkimustulokset eivät ole valmistuneet ajoissa 
ei osattu sanoa  
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•  raporteissa olisi tarvittu enemmän tieteellistä painotusta 
enemmistö eri mieltä  

•  raporttien saatavuus  on  ollut heikko 
enemmistö eri mieltä  

•  kokonaisuus  on  ollut liian iso (koordinointivaikeuksia) 
puolet samaa mieltä  

•  vaikutukset käytännön suunnitteluun ovat jääneet vähäisiksi 
(teemat liian yleisiä) 

puolet samaa mieltä 

Käyttäjiltä tiedusteltiin lopuksi  strategisen projektin  kaltaisen tutkimus- 
kokonaisuuden tarpeellisuutta tulevaisuudessa. Ajatus sai lähes kaikilta 
haastateltavilta myönteisen kannanoton, joskin näkemyseroja löytyy suur- 
hankkeen toteuttamisesta. Eräiden mielestä kokonaisuus tarvitsisi enemmän 
ohjelmointia  ja  suuntaamista vähempiin teemaiyhmiin. LYYLI-projekti mai-
nittiin  strategisen projektin luontevanajatkohankkeenaja  myös  sen  puutteita 
mandollisesti korjaavana. 
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4.1  Käyttäjien haastattelujen yhteenveto 

Haastateltavan nimi 	yhteensä  11  haastattelua  8  eri organisaatiosta  

strategisen projektin timnettavuus  (lähtökohdat,  perustavoite, osaprojektit,  kokonaisuus, tulokset)  

•  tunnetaan suhteellisen huonosti  tai  keskinkertaisesti (tielaitoksen  keskushallinnon oma projekti, josta  tiepiirit  sivussa) 
 •  kokonaisuus ei  kovin  hyvin tunnettu (asia  tullut  esille ohimennen työyhteyksissä)  

•  lukuisat raportit ovat tarjonneet riittävästi informaatiota  
•  informaatiota ei tarpeeksi kaupunkien näkökulmasta  (tielaitoksen  intressit vastaan kaupunkien intressit) 

 •  ei tunneta  luonnonsuojeluviranomais  ten  piirissä  
•  raportteja  tutkimuskokonaisuudesta  on  ollut saatavilla (mutta ei ehkä tarpeeksi  rahankäyttöön  nähden) 

 •  osa  raporteista tunnettuja (kokonaisuus kuitenkin hämärä)  
•  kohtuullisen hyvä  tunnettavuus (tielaitoksen  ympäristössä hyvä kokonaisuus)  
•  seminaarit  ja  teema päivät lisänneet  tunnettavuutta 
•  koko  projekti suhteellisen tuntematon 

onko tiedotus ollut riittävää?  

•  raportteja  on  tullut  säännöllisesti  ja  niiden tuloksia  on  esitetty seminaareissa 
 •  yhteiset teema päivät tunnettuja  

•  raportteja  on  tullut  jopa liikaa  
•  tied  otus  ta  on  suunnattu oikeaoppisesti  

strategisen projektin  luonne (minkä tyyppinen tutkimus voi parhaiten palvella liikenteen  ja  maankäytön 
vuorovaikutuksen selvittämistä?  -  esimerkiksi tutkimuksen luonne  ja  tieteellisyyden aste)  

• teernojen  osoittamat muutokset pieniä  -  tutkimuksen  pitäisiä  olla käytännön läheistä  
•  tiet  eellisyyd  en  aste ei saisi olla korkea (eikä liian  'pohdiskelevaa') 
• malliorientoitunut  tutkimus ei välttämättä hyvä (esimerkiksi  MEPLAN  liian laaja  
•  ei tieteellisyyttä (vuorovaikutusta tapahtuu  kaiken  aikaa, mikä korostaa  käytännönläheistä  tutkimusta) 

 •  konkreettiset sovellutukset keskeisiä (liian tieteellinen tutkimus ei tarjoa  sovellett  avaa tietoa)  
•  erilaisen tutkimuksen  yhteensovittaminen  tärkeää (asuminen, asuntoalueet, erilaiset  liikennemuodot  jne.)  
•  tieteelliset kriteerit tärkeitä teemojen määrittelyssä  (tulonsiirtotutkimus, kiinteistöt, autonomistus, etätyön  merkitys) 

 •  vuorovaikutuksen  ongelmakenttä  epämääräinen (epäselvää, mitä pitäisi tutkia)  
•  käytännön läheisyys hyvä asia  (strategisen projektin  raportit eivät ole tieteellisiä)  
• ikuisuuskysymys,  mutta tieteellisyyttä  syvennettävä -  mat  emaattiset  mallit joskus  turhauttavia 
•  käyttäytymistieteitä enemmän mukaan tutkimukseen  
• fieteellisyyttä  tarvitaan tuottamaan riittävää tutkimustietoa, jonka suhteen voidaan toteuttaa konkreettisia  pilotteja 
•  perustutkimusta tarvitaan sekä liikenteen että maankäytön tutkimuksessa 

miten toteutunut  strategisen projektin osahankkeissa? 

• ohjeistukset  ja  niitä sisältävät raportit käyttökelpoisia  
•  ohikulkuteiden  vaikutusanalyysit  antaneet konkreettista tietoa  
•  osa  projekteista kelvollisia,  osa  kelvottomia (olisi tarvittu enemmän  ohjelmointia) 
•  eräiden raporttien tulokset huomiota  kiinnittäviä  (esimerkiksi  joukkoliikennettä  käsittelevät raportit) 

 • teoreettisuus tapauskohtaista 
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tulosten saatavuus  ja  käyttöönotto (miten tulokset  on  toimitettu käyttäjille, ovatko projektien tekijät olleet yhtey-
dessä  ja  ovatko  he tai projektiorganisaatio  tukeneet tulosten  käyttöönottoa?) 

• ohjeistot  parhaita (esimerkkinä ohikulkutien vaikutusselvityks  et)  
•  tuloksia jaettu tiepiirissä asianmukaisesti (yhteyksiä ei ole syntynyt erikseen, vaan normaalin työn kautta) 
•  omassa hankkeessa suoria yhteyksiä, muuten normaalin postitutlistan mukaan (osaTa portteja  tullut  kiitettävästi) 
• raportteja todennäköisesti  tullut,  mutta niillä ei ole ollut suurta kiinnostusta omassa kaupungissa 
• yksikköön  kyllä tullut  raportteja, mutta käyttöönottajia  on  ollut vähän 
•  osa  raporteista hyviä  (jos sisältäneet ohjeistoja)  käytäntöön johtavina 
•  raportteja  on  tullut  paljon  ja  ne ovat  varsin  hyvin käyttööotettavia ('matala kynnys') 
•  seminaareista huolimatta ei  kovin  hyvin 
•  tuloksia  on  tullut  raporttien muodossa jatkuvasti, mutta käytöännön sovellutukset ovat eri asia 
•  tietyt henkilöt saavat, mutta jakelu hidasta; taajama teihin liittyvät ohjeistot hyviä 
•  kirjastoon  tullut  kaikki raportit; taajamakuvaselvitykset (ympäristökuvaukset) sekä  tie-  ja ympäristötaide  mielenkiintoisia 

tulosten  hyödynnettävyys  (ketkä hyötyvät eniten  projektin  tuloksista?  -  merkittävin-imät käyttäjäryhmät) 

• tielaitos (ohjeistojen  kautta) 
•  teknillisessä korkeakoulussa yhdyskuntasuunnittelu, arkkitehdit  ja liikennesuunnittelu 
• osaprojektien  tekijät (tiedon levittäminen voi olla vaikeaa) 
•  ministeriöt hyötyvät tutkimuskDkonaisuudesta - yliopistojen laitoksista tulee ensisijaisena esille maantieteen laitos 
• ministerioistä liikenneininisteriö  ja  ympäristöministeriö, teknillinen korkeakoulu  ja  yin  päristötieteet;  kaupungit  ja kunnat 
•  suurin  osa  Suomen kaupungeista hyötyy (varsinkin ne, joilla ei ole omia tutkimusresursseja) 
• ympäristökeskukset  ja  erilaiset lausunnonantajat 
•  LYYLI  ja  muut jatkoprojektit; ministeriöistä ympäristö-, liikenne-  ja  kauppa-  ja teollisuusministeriöt 
•  korkeakoulut 'keskinkertaisia' tiedonkäyttäjiä 
•  kaupungit  ja kunnat  ennenkaikkea (mutta saavat  ko kunnat  kaikki raportit) 
•  ministeriöistä liikenneinisteriö  ja  ympäristöministeriö, joiden 'ajattelukehikkoon' tutkimuskokonaisuus sopii 
•  maakunnalliset liitot pystyvät yhteensovittamaan tuloksia ; pienet kaupungit saattavat olla tärkeä käyttäjäryhmä 
• ministeriöistä liikenne-  ja ympäristöministeriot,  teknilliset korkeakoulut, yliopistoissa maantiede 
•  kunnat (liikennesuunnittelijat ja kaavoittajat) ja  kuntien luottamusmiehet 
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tulosten vaikuttavuuden arviointi 

miten tulokset ovat mandollisesti vaikuttaneet käyttäjän  toimintoihm  (onko tuloksia suoraan voitu soveltaa 
käytäntöön)?  

•  ohjeet tärkeitä (niitä pitäisi tuottaa tällaisissa tutkimuskokonaisuuksissa enemmän) 
• erilaisia yhteenvetoja eri käyttäjäryhmille 
•  vaikuttanut erityisesti tiepiirissä henkilöihin, jotka osallistuvat maankäytön suunnitteluun 
• selviä vaikutuksia eräissä kysymyksissä ('mutu' -ajattelu jäänyt pois) 
•  lisännyt tarvetta yleiskaavalliseen tarkasteluun (vrt, ohi kulkutien vaikutukset) 
• ohjeistot olleet jossain määrin käyttökelpoisia 
•  muodollisesti tiesuunnitteluoppaita (hyöty kaavojen vahvistamiselle olemassa - aikaviive ongelmana?) 
• ei näy suoraan joukkoliikenteen puolella, liikennejärjestelmasuunnittelussa kylläkin 
•  monet ohjeistoista eivät ole uskottavia 
• taajamateiden kehittäinisohjeet  ja  kaupunki väylähankkeet tärkeitä (tällaista tietoa ei ollut vielä  1980-luvulla) 
•  tiedon välittäminen kunnille 

mitä konkreettisia  hyötyjä  on  saavutettu  (tai  voidaan saavuttaa)?  

• liikennejärjestelinää  koskevat tulokset hyödyllisiä, samoin taajamasuunnitteluohjeet (vaikka niitä ei voikaan soveltaa 
suoraan käytäntöön 

•  laaja kokonaisnäkemys vuorovaikutuksen problematiikasta (ei hyödytä ainoastaan tielaitosta) 
• saatu todellista tietoa (joka tosin ei ole yllätyksellistä) 
•  yhteistyösuhteita monien kuntien  ja  ympäristöministeriön välille 
• tielaitokselle  kiinnostava (tielaitoksen yinmärrys kasvanut) 
•  konkreettista tietoa  ja eks kursioita  ulkomaille 

odotettiinko  jotain erityisiä tuloksia  (hyötyjä),  joita ei kyetty saavuttamaan?  

• ei suuria odotuksia (miten lähtenyt liikkeelle, miten tiepiirit mukana) 
•  enemmän hyötyjä olisi tarvittu eri sektoriviranomaisille 
•joukkoliikennettä  olisi pitänyt tutkia enemmän 
•  rahoitukseen nähden olisi pitänyt saada enemmän (ongelmana  on,  että tielaitos  on  kaukana kunnista, LYYLI  on 

 erilainen) 
• vuorovaikutuksellisuus  olisi pitänyt ottaa selvemmin esille 
•  kokonaisuus ei tiedossa, mutta markkinointimielessä hyvä 
•  kaupunki kohtaiset rajaukset ongelmallisia (liikenne kaupungeissa eri asia kuin tielaitoksen väylillä; tielaitoksella 
kuitenkin halu tehdä selvityksiä kaupunkialueiden liikenteestä) 

miten tulokset ovat vaikuttaneet käyttäjien  ja osaprojektien  tekijöiden välisiin  yhteistyösuhteisiin? 
 mitä pitäisi tulevaisuudessa ottaa enemmän huomioon (palaute)?  

• tiepiireillä  ex  selviä yhteyksiä osaprojektien tekijöihin 
• ei konkreettisia yhteistyösuhteita 
• yhteistyökummpanit  entuudestaan tunnettuja 
•  luotiin hyvä maaperä henkilökohtaisille suhteille 
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strategisen projektin  rakenteellinen  ja sisällöllinen  arviointi  (kyllä/ei/ei osaa sanoa)  

kyllä 	ei ei osaa 
sanoa 

käyttäjän näkemykset  projektin onnistuneisuudesta: 

•  strateginen projekti  on  ollut laaja-alainen  ja  pitkäikäinen 
[] 

•  strategisessa projektissa  on  saatu jatkuvaa tietoa käynnissä olevista hankkeista 
[] 

•  strategisessa projektissa  on  syntynyt hyviä tutkimusehdotuksia 

•  strategisen projektin  tuottamat julkaisut ovat hyviä  ja  käyttökelpoisia [] 

•  strateginen projekti  on  luonut uusia yhteistyötahoja  ja keskusteluyhteyksiä 	j 	jj 
•  strateginen projekti  on  tuonut uudenlaista avoimuutta uusille kysymyksenasetteluille  [j] 

 •  tilaajat ovat olleet joustavia hankkeiden läpivienusessä 

käyttäjän näkemykset  projektin epäonnistuneisuudesta: 

•  tiedotus strategisesta projektista  ja sen  etenemisestä  on  ollut vähäistä 
[]  [j}  

•  tutkimustulokset eivät ole valmistuneet ajoissa LI1  [I1  
•  raporteissa olisi tarvittu enemmän tieteellistä painotusta 

[] [] 
•  raporttien saatavuus  on  ollut heikko  [[J  [] 
•  kokonaisuus  on  ollut liian iso (koordinointivaikeuksia)  [I] [!Ii  LI]  
•  vaikutukset käytännon suunnitteluun ovat jääneet vähäisiksi (teemat liian yleisiä)  [j [!I]  

käyttäjän näkemykset  strategisen projektin tarpellisuudesta  nyt  ja  tulevaisuudessa (mihin suuntaan kehitet-
tävä?) 

•  mitä strategisella tarkoitetaan  tilevaisuudessa - ohjaako  se  johonkin suuntaan?  
•  voisi olla tilausta  (ensin  suunnitelmat, sitten rahoitus)  
•  voi olla merkitystä  (vrt. rakennuslain  kokonaisuudistus)  
•  ehdottomasti tarvitaan (liikenteen  sektorissa  SI  koettu erittäin tarpeelliseksi;  tielaitoksella  merkittävä rooli) 

 •  tarvitaan, mutta enemmän  yhteistyöhankkeena  (ministeriöt paremmin mukaan)  
•  ei tarvita vähään aikaan (LYYLI tarpeellinen); tulevaisuudessa ohjelmointi paremmaksi  
•  iso projektit luo ongelman  tunnettavuutta  (LYYLI osittain  51:n  jatkoa)  
•  on  tarpeellinen  (teemoina  liikenteen ennustaminen  ja liikennekäyttäytyminen);  LYYLI jatkaa teemaa 

 •  ei välttämättä samanlaisena  hankekokonaisuutena  (hyvä  makrotason keskustelufoorumi) 
• tutkimuskokonaisuus puolusteltavissa  (hyvä, että  tielaitos  on  käyttänyt resursseja)  



Liikenne  ja maankäyttö - jälkiarviointi  
5  LOPPUSANAT  

5  Loppusanat 

Tielaitoksen  ja yhteistyötahojen  vuosina  1992-1996 toteuttamaa  tutkimus- 
kokonaisuutta 'Liikenne  ja maankäyttö'  on  useissa yhteyksissä luonnehdittu 
laajaksi  ja  kunnianhimoiseksi hankkeeksi.  Se on  herättänyt erityistä mielen-
kiintoa muiden kuin tiedeyhteisöjen synnyttämänä tutkimusohjelmana -  ja 

 tässä mielessä tielaitosta  on  kiitetty teemaan liittyvän uuden keskustelun 
virittäjänä. Kokoavat tutkimusohjelmat ovat tulleet yhä tärkeämmiksi tavoiksi 
viedä eteenpäin sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. Liikenne  ja 
maankäyttö  -projektissa paino  on  ollut selvästi soveltavassa tutkimuksessa, 
johon  on  liitetty myös selvitysluonteisia raporttejaja ohjeistoja. Tämä  on  ollut 
perusteltua ajatellen tutkimuskokonaisuuden lähtökohtia  ja  sille asetettuja 
tavoitteita. Tutkimustulosten käyttäjistä eri ministeriöt  ja tiepiirit  ovat erityi-
sesti painouaneet sellaisten osaprojektien tuloksia, joilla  on  ollut selviä 
soveltamismandollisuuksia käytännön suunnitteluun  ja  teiden rakentamiseen. 
Mutta myös toisenlaisia kannanottoja, joskin edellisiä selvästi vähenunän,  on 

 hankkeen tiimoilta  tullut  esille. Kvalitatiivisen tutkimuksen merkitystä  on 
 painotettu liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutuksen analyyseissä, sosiaali-

sia  ja ympäristövaikutuksia  halutaan selvittää enemmän, samoin  auto- 
yhteiskunnan todellisia vaihtoehtoja. Onkin ilmeistä, että vastikään alkaneen 
Ympäristövaikutuksiltaan edullista yhdyskuntarakennetta  ja  liikenne- 

järjestelmää' selvittävä LYYLI-hankkeen osaprojekteissa painotetaan myös 
näitä kysymyksiä. LYYLIn muodostama ohjelmakokonaisuus  on  luonteva 
jatko 'Liikenne  ja maankäyttö' -projektille. 

Liikenteenja  maankäytön vuorovaikutusta käsittelevää tutkimuskokonaisuutta 
pidetään monialaisena, mutta samalla myös  haj anaisena. Sen  monet teema- 
alueet eivät ole toteutuneet ohjelmallisesti samanarvoisina. Paino  on  ollut 
liikennej ärjestehnää koskevissa hankkeissa, mikä näkyy  mm.  hyvin toteutuneissa 
taajama-ja liikenneväyläteemoissa.  Ajatellen Suomessa  1990-luvulla toteutet-
tuja tutkimusohjelmia hajanaisuuden ongelma ei ole uusi. Laajoissa tutkimus- 
ohjelmissa, joiden pääteema mandollistaa lukuisia erilaisia lähestymistapoja, 
teoreettista  tai  soveltavaa tutkimusta ohjaavan 'ytimen' löytäminen  on  aina 
hankalaa jajopa mandotonta. Tämä edellyttäisi tutkimusohjelman koordinoin-
nilta aie-  tai esisuunnitelmien  kautta tapahtuvaa tutkimusprojektien yhdentämistä 

 ja  tutkimuksen kohdentamista  ennalta  määrättyjen tutkimusongelmien ratkai-
semiseksi. Mutta myös 'sateenvarjona' toimiva tutkimusohjelma voi olla 
integroiva. Osatehtävinä edennyt 'Liikenneja maankäyttö' -projekti  on  onnis-
tunut juuri tällä tavalla. Tutkimusohjelman kestäessä  ja  juuri  sen  päätyttyä  on 

 ehkä vaikea nähdä kokonaisuutta. Hankkeen yhteenvetoraportit luovat kana-
van nähdä paremmin  sen  muodostama kokonaisuus -  ja  on  oletettavaa, että 
edellämainittu LYYLI-hankkeen tekijät  ja  vastaavien hankkeiden tekijät myö-
hemmin tulevat löytämään nykyistä paremmin myös 'Liikenneja maankäyttö' 

 -projektin  muodostaman kokonaisuuden. 
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LIIKENNE  JA  MAANKAYTTÖPROJEKTIN LOPPUSEMINAARI  
Helsingin Taidehallin  KIubilla,  20.11.1997  KLO  9.00- 18.00  

OHJELMA  

9.00  llmoittautuminen  ja  kahvi  

9.30  Avaus 	 Jukka  Isotalo, Johtaja, Tie/altos  

9.45  -  10.15  SI  -  mitä  se  oli  ja  mitä tuloksia syntyi  
Ulla Priha,  Maa  ja  Vesi Oy  

10.15  -  11.00  Projektin loppuarvioinnin  tulokset 
Harri  Andersson,  Turun yliopisto  

11.30-12.30  Lounas  

12.30-14.30  Mitä opimme, mitä jäi haasteeksi - paneelikeskustelu 
iltapäivän puheenjohtaja  
Anders  Jansson,  Arkkitehti Tie/altos 

Alustuspuheenvuorot  
Kari Ojala 
Ritva-Liisa  Salmi 
Rita  Plirainen 

 Pertti Fagerlund 
Martti Kerosuo 

 Heikki  Kääriäinen 
 Jan Olin  

Pekka Jokela 

Haastattel ijat 

Liikenneinsinööri,  Suomen Kuntaliitto 
Yliarkkiteht Ympäristöministerio 
Yli-insinööri, Liikenneministeriö 
Seutusuunnitte/ujohtaja, Pirkanmaan lIItto 
Apulaisjohtaja, Ratahallintokeskus 
Toimitusjohtaja, Linja-autolIItto 
Arkkitehti, Helsingin kaupunki 
Tiejohtaja,  Turun  tie  piiri  

Ulla Pr/ha 	Toimialajohtaja, arkkiteht  Maa  ja  Vesi Oy 
Harri  Andersson 	Kaupunkimaantieteen dosentt  Turun yliopisto 
Sisko  Kan gas 	Toiminnanjohtaja, Lilkennellitto 
Raisa Va//i 	Neuvotteleva virkamies, Liikenneministeriö  

14.30  -  14.45  Tauko  

14.45  -  15.15  Miten hyödynnämme  projektin  tuloksia jatkossa 
Tielaitoksessa 

Aulis Nironen, Johtaja, Tielaitos  

15.15  -  15.45  LYYLI-projektin  esittely 
Mauri Heikkonen, Yli-insinöör Ympäristöminis-
teriö  

15.45  -  16.00  Elämys  

16.00  -  18.00  Bufetti  ja  mukavaa yhdessäoloa  
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Anders 1111  Jansson  

LIIKENNE  JA  MAANKÄYTTÖ 
LOPPUSEMINAARIN  20.11.1997  PÄÄTELMIÄ 

Liikenne  ja maankäyttö -projektin loppuseminaarin  keskustelun päätelmiä  on 
 tässä jäsennetty kahteen ryhmään: toisaalta, mitä projekti kertoo liikennejär-

jestelmänja kestävän kehityksen yhdslainnan suhteista,  ja  toisaalta, mitä pro-
jektista opittiin tulevaa kehittämistä  ja  yhteistyötä ajatellen. 

Päätelmien tukena ovat projektista tehty yhteenveto, "Tielaitoksen strategi-
nen tutkimus-  ja kehittämisprojekti  Liikenne  ja maankäyttö", Tielaitoksen 

 selvityksiä  20/1997,  jajälkiarviointi.  Arviointi julkaistaan myös Tielaitoksen 
selvityksiä -sarjassa.  

1  LIIKENNEJÄRJESTELMÄSTÄ  KESTÄVÄN KEHITYKSEN YH-
DYSKUNNAN TUKENA 

Liikenne  ja maankäyttö  -projektissa  on  selvitetty liikenteen  ja  maankäytön 
vuorovaikutuksen ongelmanasetteluaja syvennetty tietoa liikenteen  ja  maan-
käytön kehityksestä. Vuorovaikutusteemaa  on  käsitelty useissa yhteyksissä 

 ja  eri tavalla painottamalla, mutta edelleen juuri liikenteen  ja  maankäytön 
prosessien välisestä vuorovaikutuksesta ei ole riittävän selvää käsitystä. Eri 
osapuolten välisessä yhteistyössä 'vuorovaikutus'-sana ymmärretään eri ta-
valla  ja  vuorovaikutuksen tulkitaan toteutuvan silloin, kun oma  kanta  on  saa-
nut tukea. Tämä  on  yksi mandollinen syy sille, että vuorovaikutuksella ei ole 

 kovin  suurta merkitystä päätösten valmistelijoiden  ja  päätösten tekijöiden 
maailmankuvassa. Toinen mandollinen syy  on,  että päätöksiä yhä tehdään 

 kovin  lyhyellä aikatähtäyksellä.  

Projektin pääteemoja  ovat ollut liikermeväylät, etenkin taajamateinä  tai  ohi-
kulkuteinä,  ja  niiden vaikutukset maankäyttöön.  Taajamateiden suunnittelun  
ja  liikennejärjestelmäsuunnittelun  kehittäminen ovat  projektin  tärkeimpiä tu-
loksia.  On  luotu hyviä ratkaisuja taajamateille, niitä  on  toteutettu  ja  toteutus-
ta  on  arvioitu. Liikennejärjestelmäsuunnittelusta  on  tullut varsin  kelvollinen 
työväline kaupunkiseutujen kehittämisessä. Liikenne muodostuu matkaket-
juista, jotka hallitaan liikennejärjestelmän kautta.  On  myös kehitetty työkalu-
ja käsitellä liikenneväylien vaikutuksia kuntaa laajemmalla alueella, mutta 
tältä osin analyysi  ja  johtopäätökset puuttuvat. 

Kestävää kehitystä  on  tässäkin yhteydessä nostettu voimallisesti esiin, mutta 
käsitteen konkretisoinnissa  on  vielä tekemistä: "paljon  on  puhuttu, mutta 
kuinka paljon  on  tutkittu?". Tarvitaan uusia metodeja kaupunkirakenteen 
vaikutusten tarkasteluun kokonaisuutena  ja  tarvitaan keinoja hallita yhdys-
kunnan rakenteellista kehitystä. 



Kaupunkikeskustojen jalankulkuratkaisujen kehittäminen  on  osaltaan myötä-
vaikuttanut siihen, että jalankulkukeskustoja  on  Suomessakin ryhdytty teke-
mään tosissaan. Joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen ratkaisujen kehittämi-
selle  on  jatkossa annettava keskeinen asema. 

Tielaitos  voi parhaiten tukea yhdyskuntien kestävää kehittämistä varovaisuu-
della  ja  luomalla itselleen kunnon toimintamalli, strategia, erilaisia kaupun-
kiseutuja ajatellen. Varovaisuus tarkoittaa etenkin sitä, ettei kiiruhdeta  to-
teuttarnaan  raskaita ratkaisuja, vaan harkitaan tarkkaan  ja  perusteellisesti, mi-
kä  on  nimenomaan yhdyskunnan toimivuuden kannalta tärkeätä.  

2  PROJEKTISTA, KEHITTÄMISESTÄ  JA  YHTEISTYÖSTÄ 

Liikenne  ja maankäyttö  -projekti oli "ainutlaatuisen kunnianhimoinen  ja  laa-
ja", mutta samalla "vaikeaselkoinenja hajanainen".  

Projektin  tärkein opetus  on  yhteistyön, muutoksen hyväksymisen  ja enna-
koinnin  keskeinen merkitys. Yhteisiyö  on  ainoa tapa kehittää yhdyskuntaa, 

 sen  toimintoja  tai  eri hankkeita yhdys kunnissa.  

Projektin  suurin ongelma  on  tiedon perille saattaminen. Tieto  on  tuotava to-
della nasevasti, laadukkaasti  ja  jatkuvasti julki, erilaisia käyttäjiä kiinnosta-
vassa  muodossa. Kohde-  ja tapausselvitykset  tuovat tiedon käytäntöön. Tie-
don jalostamista  ja  viemistä käyttöön, tulosten hyödyntämistä,  on  kehitettävä 
voimallisesti. 

Tielaitoksen  omassa tutkimuksessa  ja  kehittämisessä  on  syytä jatkossa  pa-
nostaa maankäytön  ja  kaupunkirakenteen teemoihin. Liikenneteemoissa nou-
si esiin tarve kehittää tiestön palvelukykyä joukkoliikenteen kannalta. Tielai

-toksen kaupunkistrategialla  on  tärkeä asema  projektin  tulosten hyödyntämi-
sessä. Samalla  on  kuitenkin muistettava, että pienillä  tai taantuvilla  seuduilla 
tarvitaan myös toimintalinjoja, jotka soveltuvat käyttöön niillä resursseilla, 
mitä näillä seuduilla  on.  

Ilman Liikenne  ja maankäyttö  -projektia tuskin olisi uskallettu ryhtyä selvit-
tämään "ympäristövaikutuksiltaan edullista yhdyskuntarakennetta  ja liiken-
nejäijestelmää",  joka  on  liikenneministeriön johdolla tänä vuonna käyntiin 
lähtenyt laaja yhteistyöohjelma (LYYLI). Ohjelma jatkaa  ja  täydentää Lii-
kenne  ja maankäyttö -projektin  teemoja, erityisesti kokeilemalla järjestelmän 
kehittämiskeinoja useilla kaupunkiseuduilla. 

Yhteistyön kehittämisen painopisteena  on  saada liikenteen  ja  maankäytön 
ohjelmille  ja toimenpiteille  yhteisesti määritetiyjä tavoitteita, yhtäaikainen 
suunnittelu  ja  yhteinen rahoitus. Päättäjiä  on  saatava mukaan yhteistyöhön. 
Jatkuvasti ajankohtainen yhteistyön kenttä  on  tehokkaiden liikennekäytävien, 
kuten Helsingin -  Tampereen  valtatien  ja radan,  hyödyntäminen  ja  toisaalta 
niihin liittyvien haittojen hallinta. 
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